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Handgeschreven pamflet, 10 mei 1941 (door L.F.R. Spierings) 114 
Handgeschreven pamflet, 31 augustus 1941 (door L.F.R. 
Spierings, P.M.J. Dresen en D.I. Rage) 115 
Arrestaties in de groep-Dresen 117 
Arrestaties in de groep-Smit 118 
Lijst medewerkers pilotenorganisaties en groepen 347 
Organisatieschema L.0.-Limburg 728 
Arrestatie communisten en radicale socialisten 1940, 
1941, 1942, 1943, 1944 1014 
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Cornips, J.H.A.E., Heerlen, student. Speelde een belangrijke rol in het L.0.-district 
Heerlen, naderhand ook op provinciaal niveau . 

Couperus, 0 . , Venlo, commissaris van politie. Werkte samen met de Sipo-Maastricht, 
maar ondernam ook zelfstandig acties. Een aanslag op hem mislukte. 

Crasborn, J.R.P . , Heerlen, mijnbeambte. Werkte nauw samen met G.H. Bensen. 
Beiden maakten aanvankelijk deel uit van een sabotageploegje op de mijnen en hielpen 
geallieerde vluchtelingen. Na het vertrek van Bensen rees Crasborns ster snel. In 1944 
werd hij benoemd tot leider van de K.P.-Limburg. In september 1944 gaf hij vanuit 
Swalmen leiding aan de spoorwegsabotage in de provincie en raakte hij met onder 
anderen H.J.H. Bouten betrokken bij het avontuur in de Baarlose bossen . Na de be
vrijding bekleedde hij een hoge functie bij de Stoottroepen. Naderhand overgeheveld 
naar de staf van prins Bernhard. 

Dewez, W.I., Roermond, landbouwconsulent. Achter de schermen was Dewez nauw 
betrokken bij de illegaliteit in de regio Roermond, tevens trad hij op als districtscom
mandant O.D.-Roermond. 

Dobbe, Th., Amsterdam, Nijmegen en elders, vertegenwoordiger. Verzetspionier. 
Pleegde met anderen eind 1942 een overval op het distributiekantoor in het Friese 
Joure. Hij leidde een zwervend bestaan en belandde in Nijmegen waar hij een knok
ploeg oprichtte. De landelijke K.P.-leiding, waarvan hij zelf deel uitmaakte, belastte 
hem met het organiseren en begeleiden van de knokploegen in Zuid-Nederland . Die 
taak lag hem niet, zodat er weinig van terechtkwam. Hij legde zich gaandeweg toe op 
het opsporen van verraders en provocateurs. In september 1944 bij Dieren bij een 
vuurgevecht omgekomen. 

Dresen, P.M.J., Maastricht, beroepsmilitair. Verzetspionier. Richtte een militaire 
verzetsgroep op waar zich korte tijd later een civiele tak bij aansloot. Uiteenlopende 
activiteiten: illegale pers, inlichtingen, verzamelen van wapens, sabotage (plannen), 
hulp aan de eerste geallieerde vluchtelingen. Hij werkte samen met andere militair
civiele verzetsgroepen in de regio. Eind 1941 werd de groep-Dresen opgerold. Dresen 
zelf kwam in december 1942 om het leven in Neuengamme. 

Driessen, P.F.A., Heerlen, machineconstructeur. Werkte samen met J.R.P. Crasborn 
en G.H. Bensen en kreeg in 1944 de leiding over de K.P.-Zuid-Limburg. Gaf onder 
andere leiding aan de overval op het Huis van Bewaring van Maastricht. Na de bevrij
ding kreeg hij een leidinggevende functie bij de Stoottroepen. 

Elsholz, E. W.E" Medewerker Sipo-Maastricht. Door zijn gematigde optreden maakte 
hij veel minder slachtoffers dan zijn collega's, wat niet wil zeggen dat Elsholz 
onschuldig was of geen blaam trof. 

Enckevort, P.G. van, Venlo, kapelaan. Verzetspionier. Met kapelaan J.J. Naus en 
onderwijzer J.J. Hendrikx stond hij aan de wieg van de Venlose en de provinciale 
duikorganisatie. Bekleedde daarin weldra een vooraanstaande functie . Van Enckevort 
was een exponent van het humanitair geïnspireerd verzet. 
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Erkens, N.E. , Sittard, Maastricht, Rotterdam, Luik en elders, industrieel. Verzetspio
nier. Legde voor een verzetsgroep van oud-militairen in het midden en westen van het 
land belangrijke verbindingen met verzets- en inlichtingengroepen in Zuid-Limburg 
en België. De organisatie waar Erkens deel van uitmaakte was wijdvertakt, hield zich 
met uiteenlopende activiteiten bezig en kreeg steeds meer verbindingen. Uiteindelijk 
kreeg de Abwehr vat op het netwerk en in 1942 werden grote delen van de organisatie 
opgerold. Erkens viel in november 1942 in Duitse handen . Hij werd in oktober 1943 
in Utrecht gefusilleerd. 

Ex, K.P.M., Venlo, student. Raakte in vroeg stadium betrokken bij de plaatselijke 
L.O" bracht diverse verbindingen tot stand en bekleedde verschillende functies op 
districts- en provinciaal niveau. 

Frantzen, J.W.H" Swalmen, ambtenaar Rijkswaterstaat. Bekleedde diverse functies 
in O.D. , L.O. en K.P. in Limburg en trad diverse malen als bemiddelaar en/of 
boodschapper op, ook tussen de illegal iteit en de Sipo-Maastricht. Daarnaast verleende 
Frantzen hulp aan Uoodse) onderduikers en geallieerde vluchtelingen. Hij hield J.L. 
Moonen, secretaris van het bisdom Roermond, op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen de Limburgse illegaliteit. 

Frantzen, L.F.J.H., Horn, onderwijzer. Broer van J.W.H. Frantzen . Hij hielp 
geallieerde vluchtelingen en gaf leiding aan het op de westelijke Maasoever gelegen 
deel van het L.0.-district Roermond. Hij trad op als verbindingsman in Limburg van 
de groep-Brandsma, een hulpverleningsgroep van joden met het zwaartepunt in West
Nederland. 

Frencken, J.P.H., Roermond, electriciën. Hielp geallieerde vluchtelingen en vormde 
met J.M.P. de Bie en A. Reulen onder leiding van M.H. Schmitz de K.P.-Roermond. 
De groep verplaatste de activiteit begin 1944 naar Noord-Holland. In juni 1944 werd 
hij gearresteerd en gefusilleerd. 

Gestel, J.A. van, Neeritter, geestelijke. Pater Van Gestel raakte in een vroeg stadium 
betrokken bij de hulp aan Franstalige krijgsgevangenen en bracht enkele belangrijke 
verbindingen tot stand . Trad op als koerier tussen bisschop J.H.G. Lemmens en de 
Belgische kardinaal I.E. van Roey. 

Gijsbers, J.F" Venlo. Gaf leiding aan de gewestelijk reserve van de O.D. in Lim
burg. Tevens stond Gijsbers aan het hoofd van het eerste kamp voor (militaire) 
onderduikers op de westelijke Maasoever. 

Goossen, Th.J.M" Kerkrade. Speelde een vooraanstaande rol in het 
Au{3enministerium en de L. 0 . in Kerkrade. In 1944 gaf hij enige tijd leiding aan het 
L.0.-district Heerlen en richtte hij met hulp van L.0.-ers en agenten van het 
Au{3enministerium een opvallend doelmatige inlichtingendienst op die de Amerikaanse 
bevrijders naderhand veel nuttige diensten bewees. 

Goossens, E.A.F., Echt, kapelaan . Exponent van het humanitair geïnspireerd 
verzetswerk. Hij hielp krijgsgevangenen, geallieerde vliegeniers en onderduikers, 
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legde veel verbindingen en bracht structuur aan in de (regionale) hulpverlening. In 
juni 1944 viel hij per toeval in Duitse handen. Kwam in Bergen-Belsen om het leven. 

Groot, J.G. de, Heerlen . Met andere oud-militairen begon De Groot zich al in een 
vroeg stadium op diverse verzetsactiviteiten toe te leggen, onder meer op de vervaar
diging van het illegale blad "Het Vrije Volk" (in samenwerking met Ch. Bongaerts). 
Kort nadat het blad had opgehouden te verschijnen, eind 1942, moest De Groot 
Heerlen verlaten, omdat de grond hem te heet onder de voeten werd . Op verzoek van 
J.F.H.M. van Hövell van Wezeveld en Westerflier, een van de leiders van het stu
dentenverzet, zette hij in Den Haag een falsificatiebureau op. Raakte betrokken bij de 
K.P. en trachtte in de zomer van 1944 de provocateur W. Marcus in Roermond te 
liquideren. Na de bevrijding bekleedde hij een belangrijke functie bij de Noordbra
bantse Stoottroepen. 

Gulikers, P., Sittard. Maakte deel uit van de groep-Bongaerts. Hij hielp krijgsgevan
genen en geallieerde vliegeniers. Raakte als gevolg van provocatie door H. W. Vasten
hout in Duitse gevangenschap, maar overleefde de oorlog. 

Hanssen, G.H., Sevenum. Een van de leiders van de L.O. in de regio. Bekleedde 
naderhand een functie op provinciaal niveau en hielp mee bij de organisatie van de 
L.O. in het district Gulpen. 

Hendrikx, J.J., Venlo, onderwijzer. Organiseerde op verzoek van de Venlose 
kapelaans P.G. van Enckevort en J.J. Naus de L.O. in Limburg. Hendrikx reisde stad 
en land af en legde talrijke verbindingen, zowel binnen als buiten de provincie. Begin 
1944 verplaatste hij de Limburgse L.0.-centrale van Venlo naar Nijmegen. Maakte 
deel uit van de landelijke L.0.-leiding. Voorstander van geweldloos verzet, wat niet 
wegneemt dat hij betrokken was bij enkele overvallen. In juni 1944 gearresteerd, 
begin 1945 omgekomen bij een van de evacuatietransporten van kampgevangenen. 

Holla, G.H., Roermond, caféhouder. Aangesloten bij N.S .B. en Landwacht. Hij was 
gevreesd en gehaat, omdat hij veel slachtoffers maakte onder illegale werkers en 
Uoodse) onderduikers . 

Houwen, W.L., Helden, ambtenaar ditributiedienst en hoofd plaatselijke J.uchtbescher
mingsdienst. Verzetspionier. Houwen raakte al in een vroeg stadium betrokken bij de 
hulp aan geallieerde vluchtelingen. Speelde een vooraanstaande rol in de plaatselijke 
L.O. en gaf leiding aan de K.P.-Helden, die zich opvallend actief toonde. In april 
1944 gearresteerd, overleefde Duitse gevangenschap. Na Houwens arrestatie viel de 
K.P.-Helden uiteen. 

Jans, J.R .L., Venlo, beroepsofficier. Gaf sedert 1941 leiding aan de O.D. in 
Limburg. Hij trad daarbij uiterst behoedzaam op en hield zich strikt aan de directie
ven van de landelijke O.D.-leiding. Jans' wijze van leidinggeven behoedde de O.O. 
in Limburg voor calamiteiten. Naderhand trof de D.D. het verwijt tè passief te zijn 
geweest. Dat gold echter niet voor talrijke individuele O.D.-ers en de O.O. in 
sommige Noord- en Middenlimburgse districten. 
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Jans, L., Venlo, vaandrig. De zoon van J .R.L. Jans legde de noodzakelijke (landelij
ke) verbindingen op grond waarvan Jans sr. de O.D. kon opbouwen. Jans jr. onder
hield ook naderhand die verbindingen, steunde het werk van zijn vader waar mogelijk 
en voerde het commando over het troependetachement van de gewestelijke O.D.-staf. 
Was nauw betrokken bij de oprichting van de L.O. in het district Venlo en het 
onderduikerskamp voor militairen op de westelijke Maasoever (zie J.F. Gijsbers) . 
Werkte veel samen met W.F.Th. van Boekhold. 

Janssen, H.L.J" Horn, kapelaan . Verzetspionier. Raakte in een vroeg stadium 
betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen en steunde de pogingen daarin 
structuur te brengen. Vanaf 1943 was hij nauw betrokken bij de L. 0 ., naderhand ook 
de K.P. Exponent van het humanitair geïnspireerd verzet. 

Jong, H.R. de, Venlo, dominee. Verzetspionier en exponent van het humanitair 
geïnspireerd verzet. Was nauw betrokken bij de hulp aan onderduikers, vervolgden 
en vluchtelingen. Tevens illegale pers ("Trouw"). Begin 1945 te Amsterdam gearres
teerd en gefusilleerd . 

Kessen, A.H .M.C" Maastricht, stadsarchivaris. Was aangesloten bij de O.D. en 
speelde een bemiddelende rol bij de conflicten binnen de plaatselijke illegaliteit. 
Tevens illegale pers en inlichtingen. 

Klonen, C.W" Medewerker van de Sipo-Maastricht. Ging zich te buiten aan buiten
sporige wreedheden jegens arrestanten en maakte meerdere slachtoffers. 

Koers, K" Geulle, marechaussee. Was betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchte
lingen - onderhield nauwe contacten met de Belgische illegaliteit - en de verspreiding 
van illegale pers ("Trouw"). 

Koning, J.H. de, Heerlen, politiebeambte. Verzetspionier. Was aangesloten bij de 
O.D. Tevens hulp aan de eerste Uoodse) onderduikers en geallieerde vluchtelingen. 

Kooien, B.J.C. van, Klimmen, sportinstructeur. Aangesloten bij de plaatselijke L.O. 
Klom in 1944 snel op tot voorman van de Limburgse L.O. Hij speelde tevens een 
vooraanstaande rol in de K.P. Reisde in opdracht van J.R.P. Crasborn in september 
1944 naar Brussel voor een ontmoeting met prins Bernhard. Begon na zijn terugkeer 
in Limburg in opdracht van de prins met de vorming van de Stoottroepen waarover 
hij in Limburg het commando voerde. 

Lamberts, J" Maastricht, leraar. Betrokken bij de verspreiding van illegale pers in 
de regio. Tevens hulp aan geallieerde vluchtelingen en Uoodse) onderduikers. 

Landman, P.W.A" Eijsden, douanier. Hulpverlening aan geallieerde vluchtelingen en 
Uoodse) onderduikers. Vanwege zijn functie bij de douane was Landman een onmisba
re schakel in de grensoverschrijdende contacten tussen Nederland en België. Was 
betrokken bij zeer uiteenlopende verzetsactiviteiten/organisaties (illegale pers, 
inlichtingen, R. V. V.). 
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Lemmens, J.H .G. , Roermond, bisschop. Aangenomen mag worden dat mgr. Lemmens 
uitstekend geïnformeerd was over hetgeen er op verzetsgebied in Limburg gebeurde. 
Hij bemoeide zich er echter nooit actief mee, dat liet hij over aan zijn secretaris J.L. 
Moonen. Het laatste impliceert dat hij noch deelname van de Limburgse geestelijk
heid, noch van leken aan de illegaliteit afkeurde. Gelet op zijn positie als leider van 
de Limburgse katholieken moest Lemmens méér belangen dienen en droeg hij méér 
verantwoordelijkheden . De invloedrijke vicaris-generaal F.J. Féron beklemtoonde het 
laatste bij herhaling . Niettemin kon Lemmens het niet nalaten iets van het principiële 
standpunt van het episcopaat in praktijk te brengen . Zo liet hij oogluikend toe dat zijn 
auto met chauffeur van tijd tot tijd ter beschikking stond van de illegaliteit. 

Lokerman, J .S.H . , Maastricht, N.S.-machioist. Verzetspionier. Begon al vroeg met 
de hulp aan krijgsgevangenen, naderhand ook geallieerde vliegeniers. Raakte betrok
ken bij de hulp aan joden en de verspreiding van illegale bladen. Was een van de 
oprichters van de L.0.-Maastricht. Als gevolg van het verraad van mevrouw A. 
Zeguers-Boere werd Lokerman in mei 1944 gearresteerd. In februari 1945 kwam hij 
in Neuengamme om het leven. 

Mansum, A .H. van, Maastricht, handelsreiziger. Verzetspionier. Begon in een vroeg 
stadium met de hulpverlening aan joodse onderduikers. Fungeerde als hoofdagent voor 
de verspreiding van "Vrij Nederland" in Limburg . In 1943 werd hem verzocht de 
L. 0. in Limburg te organiseren. Daarvan kwam weinig terecht, omdat hij te maken 
kreeg met de gevolgen van de infiltratie in de groep-Bongaerts. In het najaar van 1943 
werd hij in Heerlen gearresteerd . Hij overleefde zijn gevangenschap. 

Megen, J .H . van, Broekhuizen, onderwijzer. Hielp geallieerde vluchtelingen en 
onderduikers. In 1943 raakte hij betrokken bij de vervaardiging en verspreiding van 
het illegale blad "Voor de Vrijheid". Gearresteerd in augustus 1943 en kwam begin 
1945 in Duitse gevangenschap om het leven. 

Meyers, L .P.C. , Venlo, student. Betrokken bij de vervaardiging van het illegale blad 
"Oranje Hagel " , tevens hulp aan geallieerde vluchtelingen en onderduikers . Werd 
herhaaldelijk gearresteerd, maar slaagde er telkens in te ontsnappen. 

Miedema, P .R.E.J . , Gennep, kapelaan. Verze tspionier en exponent van het humanitair 
geïnspireerd verzet. Raakte al vroeg in de oorlog betrokken bij de hulp aan geallieerde 
vluchtelingen en Uoodse) onderduikers . Gaf leiding aan de plaatselijke L.O. en 
verspreidde verschillende illegale bladen. 

Molenaar, F.J., Heerlen . Aangesloten bij de O.O. en de groep-Bongaerts. Betrokken 
bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen en de uitgave van "Het Vrije Volk", een 
regionaal verze tsblad . Toen de bezetter de makers en verspreiders eind 1942 dreigde 
te arresteren, verdween Molenaar uit Limburg. 

Moonen , J.L., Roermond, secretaris bisdom Roermond. Stuwende kracht achter het 
door de Kerk geïnspireerde en gestimuleerde verzet in Limburg. Moonen onderhield 
nauw contact met diverse vertegenwoordigers van en deelnemers aan de georgani
seerde illegaliteit. Hij fungeerde tevens als vraagbaak en adviseur. Menigeen deed een 
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beroep op hem als er moeilijke beslissingen moesten worden genomen. Moonen volgde 
de ontwikkeling van het verzet nauwgezet en hij waakte ervoor dat de illegaliteit zich 
niet in offensieve of agressieve richting ontwikkelde. Herhaaldelijk weigerde hij 
bijvoorbeeld toestemming te geven de gehate Roermondse N.S.B.-er G.H. Holla te 
liquideren. Diezelfde Holla was nauw betrokken bij Moonens arrestatie in augustus 
1944. De geestelijke leidsman van het verzet in Limburg kwam begin 1945 om het 
leven in Bergen-Belsen. 

Mulders, J.F.H" Maasbree, ambtenaar. Betrokken bij de oprichting van de plaatselij
ke L.O. Naderhand werd hij naar Maastricht gezonden om de L.O. daar te reorganise
ren. Vertegenwoordigde het district Maastricht op de gewestelijke L.0.-vergaderiag 
in juni 1944 toen de Sipo een groot deel van de gewestelijke leiding arresteerde. Na 
de bevrijding keerde hij als enige overlevende van deze groep uit Duitse gevangen
schap terug. 

Naus, J .J" Venlo, kapelaan . Verzetspionier en exponent van het humanitair geïnspi
reerd verzet. Hij was betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen en vormde 
de stuwende kracht achter het initiatief tot de oprichting van de L.O. in Limburg. Hij 
leidde al spoedig een zwervend bestaan. In juni 1944 werd hij op de gewestelijke 
L. 0 . -vergadering te Weert gearresteerd. In het voorjaar van 1945 kwam hij in 
Bergen-Belsen om het leven. 

Nicolas, C.M.J.A.F" Heerlen , inspecteur der mijnen . Gaf aanvankelijk leiding aan 
de O.D. in de regio Heerlen, maar kwam herhaaldelijk in aanvaring met Ch . Bon
gaerts, omdat hij deze veel te onvoorzichtig vond. Nicolas trad tijdelijk - tot kort na 
de arrestatie van Bongaerts eind 1943 - uit de 0. D. Na zijn terugkeer nam hij het 
commando over de O.D. in de hele Mijnstreek op zich. Weigerde na de bevrijding te 
wijken voor het Militair gezag. Hij wenste zelf namens de O.D. het militair gezag uit 
te oefenen. Omdat men kennelijk niet om hem heen kon, werd Nicolas tot Militair 
Commissaris (van het Militair Gezag) van de Mijnstreek benoemd. Zijn voornemen 
om op Amerikaans verzoek een nationaal bevrijdingsleger op te richten doorkruiste 
alle bestaande plannen en liep op niets uit. 

Nitsch, R.H .G" Medewerker Sipo-Maastricht. Met zijn chef M . Ströbel de meest 
gevreesde en gehate Sipo-beambte. Vanaf zijn komst naar Maastricht in het voorjaar 
van 1941 maakte Nitsch met name onder de Limburgse illegale werkers talrijke slacht
offers. Hij ging zich te buiten aan de meest weerzinwekkende martelpraktijken en was 
verantwoordelijk voor de dood van zeker tien personen. Na de oorlog werd hij 
gearresteerd en tot levenslang veroordeeld. In 1960 werd hij uitgewezen. 

Peters, J.M" Roosteren, hoofd van de plaatselijke lagere school. Verzetspionier. 
Raakte al in een vroeg stadium betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen. 
Sloot zich aan bij de 0. D. en verzamelde een groep opvallend actieve illegale werkers 
om zich heen. Hij hield zich met uiteenlopende verzetsactiviteiten bezig. Peters 
ontmaskerde met zijn medewerkers een grootschalig opgezette jodenzwendel. In het 
najaar van 1944 verrichtte hij met zijn manschappen maandenlang frontdienst in het 
niemandsland in de regio Roosteren . 
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Pollaert, H.H. , Venlo en elders , politierechercheur. Verzetspionier. Raakte betrokken 
bij de hulp aan joden en was aangesloten bij de O.O. Sedert het midden van 1943 
leidde hij een zwervend bestaan, maar hij bleef zich bezighouden met allerhande 
verzetsactiviteiten, vooral hulp aan geallieerde vluchtelingen . Pollaert vervaardigde 
enige tijd het illegale blad "Oranje Hagel" . 

Pollaert, M.H" Roermond, drukker. Vervaardigde allerlei clandestien drukwerk, ook 
illegale pers ("Trouw"). 

Quint, W.J" Heerlen, ambtenaar. Verzetspionier. Maakte deel uit van de O.O. en de 
L.O. Quint werkte vooral achter de schermen en was betrokken bij de vervaardiging 
van het illegale blad "Het Vrije Volk" . 

Reulen, A" Roermond, slagersknecht. Richtte met J.P.H . Frencken de K.P.-Roer
mond op . Evenals Frencken werd Reulen in juni 1944 gearresteerd en gefusilleerd. 

Ronden, P.J" Sittard, electriciën Staatsmijnen . Gaf met anderen leiding aan een 
opvallend actieve, plaatselijke verzetsgroep, ook wel de K.P.-Sittard genoemd. Hij 
verrichtte uiteenlopend verzetswerk: hulp aan geallieerde vliegeniers (in samenwer
king met J.H .J. Sangen), sabotage, overvallen, koeriersdiensten en verspreiding 
illegale bladen. 

Roumen, L .J" Maastricht, aalmoezenier van Sociale Werken . Exponent van het 
humanitair geïnspireerd verzet. Verzetspionier met name op het terrein van het 
geestel ijk verzet. Hij drukte en verspreidde herderlijke brieven en preken van de 
bisschop van Münster. Was betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen en de 
L.O. in het district Maastricht. 

Russel, F .J.K" Tegelen/Venlo, student. Was nauw betrokken bij de oprichting van 
de L.O. in het district Venlo . Russel speelde tevens een rol op gewestelijk niveau. Hij 
werd tot districtsleider van de L.0.-Venray benoemd . Daarnaast maakte hij deel uit 
van het AuiSenministerium in het noorden van de provincie. Gaf leiding aan de 
verspreiding van verschillende illegale bladen . 

Sangen, J.H .J" Hoensbroek, medewerker Rijksverkeersinspectie. Volgde A.H. van 
Mansum op als hoofdverspreider van "Vrij Nederland" (en "Ons Vrije Nederland") 
in Limburg . Sangen verleende hulp aan geallieerde vliegeniers. In sommige verzets
kringen werd aan zijn betrouwbaarheid getwijfeld , wat hij zelf door zijn doen en laten 
tot op zekere hoogte in de hand werkte. Kwantitatieve overdrijving van de door hem 
verleende hulp was hem, evenals veel anderen, niet vreemd, maar laakbare handelin
gen zijn nooit overtuigend aangetoond . 

Sars, A.J.A " Roermond, kapelaan. Exponent van het humanitair geïnspireerd verzet. 
Hielp al in een vroeg stadium geallieerde vluchtelingen, naderhand ook onderduikers. 
In december 1944 werd hij gearresteerd . Sars overleed in het voorjaar van 1945 in 
Duitse gevangenschap. 
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Schelbergen, H. Th" Bergen, ambtenaar distributiedienst. Was betrokken bij de 
hulpverlening aan geallieerde vluchtelingen en speelde een vooraanstaande rol in de 
plaatselijke L.O. Schelbergen raakte verwikkeld in een conflict met de O.D.-er en 
vluchtelingenhelper P .J. Weijs uit Siebengewald. 

Schmitz, M.H., Roermond, politiebeambte. Gaf leiding aan de K.P. -Roermond. Zijn 
hulpverlening aan joden was omstreden, omdat hij zich zou hebben verrij kt met joodse 
goederen. Aangezien in zijn omgeving herhaaldelijk slachtoffers vielen , werd hij er 
door sommigen van verdacht gemene zaak met de bezetter te maken. Dit kon echter 
nooit overtuigend worden aangetoond. In het voorjaar van 1944 vertrok hij naar 
Oisterwijk. 

Schneider, W. , Medewerker Sipo-Maastricht. Verwierf een slechte reputatie vanwege 
zijn niet aflatende jacht op vluchtelingen en vooral onderduikers. Door zijn toedoen 
werden talrijke personen in hechtenis genomen. Hij was evenwel niet van het kaliber 
Nitsch, Klonen , Conrad, Schut en Ströbel. 

Schut, C.M. W., Medewerker Sipo-Maastricht. Opereerde in de schaduw van R. 
Nitsch en andere Sipo-beambten, maar hij ontpopte zich als een van de grootste 
sadisten en moordenaars. Schut nam met Nitsch in Vught de verhoren van de in juni 
1944 gearresteerde L . 0. -leiders voor zijn rekening. Hij slaagde er na de oorlog in te 
ontkomen. 

Simonis, A.H" Sittard, leraar. Gaf evenals M.P.J.M. Corbeij leiding aan de Sittardse 
illegaliteit. Simonis opereerde behoedzaam en bleef op de achtergrond. Hij was 
betrokken bij de hulp aan geallieerde vluchtelingen en onderduikers, verspreiding 
illegale pers en hij verstrekte opdrachten aan de K.P.-Sittard (zie P.J. Ronden). 

Slots, P.J.H. , Grubbenvorst en Weert. Verzetspionier. Begon met pastoor H. 
Vullinghs van Grubbenvorst in een vroeg stadium met de hulpverlening aan krijgsge
vangenen, weldra gevolgd door joden, geallieerde vliegeniers en onderduikers. Hij 
bracht enige tijd in Duitse gevangenschap door, maar nam na zijn vrijlating de draad 
weer op. 

Smals, G.A., Vierlingsbeek, student. Gaf enige tijd leiding aan het L.0.-district 
Vierlingsbeek. Naderhand bekleedde hij een functie op gewestelijk L.0.-niveau. Hij 
hield zich tevens bezig met illegale pers en deed jongeren allerlei medische tips aan 
de hand om zich aan de arbeidsinzet te onttrekken. 

Smit, J.L., Heerlen, bankwerker op de Oranje-Nassaumijn IV. Verzetspionier. Gaf 
leiding aan een militair-civiele verzetsgroep die zich toelegde op het verzamelen van 
inlichtingen en wapens. Tevens verspreidde zij illegale bladen en bereidde ze sabotage 
voor. Begin 1942 werd de groep-Smit door verraad in eigen kring opgerold. Smit zelf 
werd in september 1942 gefusilleerd. 

Ströbel, M.H., Hoofd Sipo-Maastricht. Onderscheidde zich evenals Nitsch en enkele 
andere Sipo-medewerkers in negatieve zin door zijn sadisme en wreedheid. Hij 
zweepte sommige collega's tot steeds ernstigere misdrijven op. Was vanwege zijn 

XXVII 



optreden gehaat en gevreesd. Ströbel slaagde er na de oorlog in zich aan rechts
vervolging te onttrekken, zodat een aantal misdrijven onopgehelderd bleef. Diverse 
verraders en provocateurs wisten hun lot sindsdien verbonden aan het zijne. 

Sijmons, P.J. , Maastricht, ambtenaar bij de Belastingdienst. Maakte deel uit van de 
Belasting Groep Maastricht. Hij was districtsleider van de 0 .D.-Maastricht en raakte 
nauw betrokken bij de hulpverlening aan geallieerde vluchtelingen, met name 
vliegeniers. 

Verbruggen, F . W.G.H. , Roermond, administrateur sanatorium "Hornerheide". Was 
aangesloten bij de O.D. en maakte zich vooral verdienstelijk als hulpverlener van 
geallieerde vluchtelingen. Hij had daarin een coördinerende en leidinggevende functie. 

Vin , R.H. van de, Neeritter, veehandelaar. Verzetspionier. Woonde op een boerderij 
aan de Nederlands-Belgische grens. Hij raakte met zijn echtgenote en zijn twee 
pleegkinderen in een vroeg stadium betrokken bij de hulp aan de snel aanzwellende 
stroom geallieerde vluchtelingen. Na de arrestatie van zijn vrouw en pleegzoon in 
1944 door de Sipo-Hasselt staakte Van de Vin de hulpverlening. 

Vrij, J., Maastricht, ambtenaar Rijksverkeersinspectie . De naar hem genoemde 
groep-Vrij richtte zich op de hulpverlening aan geallieerde vliegeniers. Hij was 
betrokken bij uiteenlopende verzetsactiviteiten en maakte deel uit van de plaatselijke 
L.O. In mei 1944 werd hij gearresteerd, maar hij slaagde er na enkele maanden in te 
ontsnappen. 

Vullinghs, H.J . , Grubbenvorst, pastoor. Verzetspionier en exponent van het humani
tair geïnspireerd verzet. Begon met kapelaan P.J .H. Slots al in 1940-1941 met de 
hulpverlening aan de eerste ontvluchte krijgsgevangenen. Naderhand hield hij zich ook 
bezig met hulp aan joden, onderduikers en geallieerde vliegeniers. Was nauw 
betrokken bij de organisatie van de vluchtroutes door Noord- en Midden-Limburg . 
Vullinghs werd begin mei 1944 gearresteerd . Hij kwam in het voorjaar van 1945 in 
Bergen-Belsen om het leven . 
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Woord vooraf 

Het is betreurenswaardig te moeten vaststellen dat de contem
poraine historische wetenschapsbeoefening in Nederland dreigt te 
worden meegezogen in ontwikkelingen, gekenmerkt door bezui
nigingen en een om zich heen grijpende commercialisering van de 
wetenschap in het algemeen . Hoewel sommige disciplines zich 
lenen voor een zekere commercialisering, is een reductie van het 
wetenschappelijk bedrijf tot marktgerichte business fnuikend en 
op langere termijn verstikkend voor talrijke takken binnen de 
wetenschap alsook voor de academische geest. Op grond van 
financiële overwegingen worden namelijk belangen met elkaar 
verknoopt waardoor discutabele uitgangspunten als de wet van 
vraag en aanbod, de gril van de dag, het korte termijn resultaat 
en het financieel rendement de dienst dreigen uit te gaan maken. 
Het risico is niet denkbeeldig dat fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek en beginselen als waardevrijheid en integriteit van de 
wetenschapsbeoefening hieronder zullen lijden. 
De historische wetenschap dient in essentie geen commerciële 
belangen, zij verschaft kennis en inzicht in ons collectief verle
den, in ons relatief recent collectieve geheugen. Geen enkele sa
menleving kan daarbuiten, omdat het zowel ons gemeenschappe
lijk als ons individueel bewustzijn raakt. Het geeft mede richting 
aan ons denken, voelen en handelen. Daarvan getuigt onder meer 
de in brede lagen van de bevolking levende belangstelling voor 
historische publikaties. Wil men de historische wetenschapsbeoe
fening zowel kwalitatief als kwantitatief op een aanvaardbaar 
niveau houden, dan zijn belangstelling en waardering onvoldoen
de. Door de samenleving en haar vertegenwoordigers zullen de 
fondsen en middelen beschikbaar gesteld moeten worden die een 
verantwoorde beoefening van deze wetenschap, zowel in de 
breedte als in de diepte, waarborgen. 
Dat het gelukkig ook nog anders kan, bewijst de onderhavige 
studie die ongeveer tien jaar in beslag heeft genomen, een periode 
die vrijwel geen historicus meer is gegund . Dat ik er zolang aan 
heb mogen werken, heeft ongetwijfeld ook te maken met het 
onderwerp waarvoor nog steeds grote belangstelling bestaat. 
Zonder de (financiële) steun en medewerking van talrijke perso
nen en instanties had deze studie niet tot stand kunnen komen. De 



niet aflatende interesse van vele direct en indirect betrokkenen, 
zowel in de privé-sfeer als daarbuiten, waren niet alleen van on
schatbare waarde en hartverwarmend, er ging bovendien een 
krachtige stimulans vanuit. Hiervoor wil ik mijn erkentelijkheid 
en oprechte, diep gevoelde dank uitspreken. 
In de eerste plaats geldt mijn dank promotor professor dr. M.G. 
Buist en co-promotor dr. P. Th.F.M. Boekholt, verbonden aan de 
Rijks Universiteit te Groningen. Hun milde, kritische begeleiding 
en hun inspirerende betrokkenheid waren onontbeerlijk voor de 
voortgang van het onderzoek en misten hun motiverende uitwer
king niet. Voorts wil ik allen dankzeggen die (delen van) het 
manuscript kritisch doorlazen, in het bijzonder de begeleidings
commissie, en degenen die hun persoonlijke herinneringen ten 
behoeve van dit onderzoek op schrift stelden, hun privé-collecties 
ter inzage gaven en/of zich bereid verklaarden tot een vraagge
sprek. De lezer vindt hun namen terug in de lijsten van meele
zers-correctoren, correspondentie, vraaggesprekken en geraad
pleegde particuliere collecties. Dan was er het initiatief van 
burgemeester P.J.J.M. Peters van Didam, die vanuit zijn vorige 
standplaats Belfeld zijn collegae in de provincie verzocht mijn 
onderzoek te steunen door per gemeente op zoek te gaan naar 
mogelijke contactpersonen of zegsbronnen. Zijn inspanning 
leverde diverse nuttige aanknopingspunten op. Mevrouw R. 
Okhuyzen, secretaris van het Voormalig Verzet Limburg, ver
strekte de namen en adressen van talrijke verzetsdeelnemers , deed 
mij veel nuttige tips aan de hand en verzorgde de introduktie bij 
verschillende personen en instanties. Met veel genoegen denk ik 
terug aan de prettige samenwerking, haar warme gastvrijheid en 
de voortreffelijke Limburgse kaas waarop ze me trakteerde. S. 
Plantinga, verbonden aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Graven
hage, gaf me goede adviezen en maakte me attent op diverse 
archiefcollecties . Hij schiep er zichtbaar genoegen in me binnen 
te loodsen in de archieven van het Bureau Nationale Veiligheid. 
Een woord van dank geldt voorts het personeel van het Rijks
instituut voor Oorlogsdocumentatie, in het bijzonder drs. H. de 
Vries, wijlen mevrouw P.C. Gerritse en drs. C.J.F. Stuldreher; 
medewerkers van het Ministerie van Defensie te Kerkrade, in het 
bijzonder mevrouw L.M.G. Teeuwen-Meertens; medewerkers van 
het Ministerie van Justitie in 's-Gravenhage, in het bijzonder de 
heer P.A. Stolk; het personeel van het districtskantoor van de 

2 



Stichting '40-'45 in Eindhoven, in het bijzonder mevrouw A.T. 
van der Meij; het voormalig hoofd van het Rijksarchief in Lim
burg te Maastricht, drs. J.H.M. Wieland; G.W.G. van Bree, 
gemeentearchivaris in Roermond en drs. A.H. Jenniskens, voor
malig gemeentearchivaris te Maastricht. Zij allen waren mij vaak 
in meer dan een opzicht behulpzaam bij het onderzoek. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de directeur, prof. dr. 
J.C.G.M. Jansen, en de medewerkers van het Sociaal Historisch 
Centrum voor Limburg te Maastricht. Ondanks mijn vaak lastige 
vragen betoonden zij zich steeds even hulpvaardig. In het bijzon
der wil ik hier H.M . Janssen noemen. Vele jaren steunde hij alle 
activiteiten die met het onderzoek samenhingen, typte hij het 
manuscript en bracht hij er talrijke correcties in aan. Zonder zijn 
inspanningen en bereidheid om te helpen had dit eindresultaat niet 
tot stand kunnen komen. De dames I.J.L. Prints, E.M. Muyres
Schilder en M.C. Mommers-Bakker verdienen eveneens aparte 
vermelding. Zij hebben zich zowel voor de vormgeving als het 
persklaar maken van dit manuscript veel moeite getroost. Verder 
wil ik de Cartografische Dienst van de Provincie Limburg 
(R.O. V.) bedanken voor het tekenen van de kaarten. 
Dank zij de substantiële financiële participatie van de volgende 
instellingen en fondsen werd dit onderzoek mogelijk gemaakt: het 
bisdom Roermond en het fonds Bolsius, de Stichting Fondsenwer
ving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (S.F.M.O.), het 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, de Stichting Februari 
1941, het Morrenfonds, de Stichting Katholieke Noden, het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het Ministerie van 
Sociale Zaken, het Anjerfonds Limburg, de Elisastichting, het 
Computer Centrum Nederland te Heerlen, de firma Hobru te 
Hoensbroek, Marcel Muyres Algemene Bouw B.V. te Sittard, 
Laudy B.V. te Sittard en Hape Projectpromotie. 
Afsluitend wil ik mijn ouders dank betuigen voor hun morele en 
financiële steun. Ik dank ook de redactie van de Maaslandse 
Monografieën voor het besluit deze studie in haar reeks op te 
nemen. 

Roermond, oktober 1993 
Fred Cammaert 
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Inleiding 

Wat de Tweede Wereldoorlog bij de betrokken generaties heeft 
losgemaakt en teweeggebracht zal ongeacht de talloze getuige
nissen nooit in zijn volle omvang bekend worden. Met verbazing, 
huivering, verbijstering en vaak met onbegrip nemen we kennis 
van alle mogelijke facetten die het gevolg waren van oorlog en 
bezetting. Hoe diep de periode 1940-1945 ligt verankerd in het 
geheugen van de mensen blijkt uit de nog steeds grote belangstel
ling voor dit tijdvak en de veel gekoesterde wens tot maximale 
conservering. De Tweede Wereldoorlog is nadrukkelijk deel gaan 
uitmaken van het naoorlogse cultuurgoed. Daarvan zijn voor
beelden te over. Men ontkomt niet aan de indruk dat telkens weer 
krampachtige pogingen worden ondernomen elementen uit het 
nazisme en fascisme en uit de jaren 1933-1945 te gebruiken voor 
een verklaring van recentere gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
Het illustreert de preoccupatie met dit recente, deels onverwerkte 
verleden wat trouwens tot op zekere hoogte ook geldt voor het 
neo-nazisme. Door al te lichtvaardig parallellen te trekken met het 
nazisme en sedert enige jaren ook met het stalinisme wordt echter 
voorbijgegaan aan het feit dat verwerpelijke ideeën met al hun 
implicaties menselijk en dus van alle tijden zijn en niet uniek voor 
de periode 1933-1945. 
Het streven naar conservering heeft onder meer geleid tot een niet 
aflatende stroom publikaties waarvan het veertiendelige standaard
werk van dr. L. de Jong veruit de meeste informatie verschaft. 
Zijn breed opgezette landelijke studie laat voldoende ruimte over 
voor aanvullend en gespecialiseerd onderzoek, zeker voor regio
nale studies. Zo kan een nieuwe invalshoek of een andere benade
ring van de omvangrijke materie ons beeld van en ons denken 
over de Tweede Wereldoorlog verder completeren. De bestude
ring van provinciale of lokale gebeurtenissen, tendensen en 
ontwikkelingen, waaraan dr. De Jong vanzelfsprekend minder 
aandacht heeft kunnen schenken, kan daar eveneens toe bijdragen . 
Deze studie wil recht doen aan een van die onderbelichte terrei
nen . Dat is gekozen voor de geschiedenis van de georganiseerde 
illegaliteit in de provincie Limburg heeft verschillende redenen . 
De Limburgse afkomst van de auteur en zijn speciale belangstel
ling voor dit onderwerp maken daar deel van uit. 
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stelpende hoeveelheid al dan niet relevante gegevens. Vooralsnog 
werd bewust niet gekozen voor een definitieve afbakening van het 
onderwerp. Het snel in omvang toenemend materiaal bleek de 
beste wegwijzer. Dat leidde er overigens toe dat in deze fase 
méér werd onderzocht dan achteraf beschouwd strikt noodzakelijk 
was. Diverse deelonderzoeken brachten weinig of niets aan het 
licht. Desondanks werd weldra duidelijk dat deze werkwijze 
vrucht afwierp. Het terrein won aan overzichtelijkheid en speur
tochten naar gegevens die minder relevant of vermoedelijk niet 
voorhanden waren, konden achterwege blijven. Het materiaal 
verschafte de antwoorden en de aanknopingspunten, zodat het 
stellen van vragen waarop geen antwoord mogelijk was vermeden 
kon worden. Aldus ontstond gaandeweg het fundament dat als uit
gangspunt diende voor de compositie van het verhaal. 
Een direct gevolg van deze methode was dat het onderwerp zich 
als het ware (van)zelf afbakende. Zo bleek bijvoorbeeld dat de 
Limburgse illegaliteit, afgezien van de communisten en een kleine 
groep sociaal-democraten, een a-politiek karakter had, wat waar
schijnlijk voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan 
de invloed van de katholieke Kerk en het ontbreken van zichtbare 
politieke tegenstellingen. De lezer zal daarom tevergeefs naar een 
politieke component zoeken. Evenmin zal hij iets vinden over het 
verzet in bedrijfstakken als de Zuidlimburgse mijnen, de Neder
landse Spoorwegen of de P. T.T. Illegale werkers uit deze be
drijfstakken maakten vrijwel allemaal deel uit van organisaties die 
niet op het bedrijf zelf waren gericht. Bij niet-Nederlandse bevol
kingsgroepen ligt de zaak gecompliceerder. Het staat vast dat 
Polen, Hongaren en zigeuners een bijdrage hebben geleverd aan 
het verzet, maar zij opereerden doorgaans los van de grotere 
verbanden en er is (nog steeds) weinig of niets van bekend. Om 
die redenen zijn hun activiteiten grotendeels buiten beschouwing 
gelaten. Sommige beroepsgroepen zoals artsen en kunstenaars 
waren landelijk georganiseerd teneinde de eigen beroepscategorie 
te vrijwaren van nationaal-socialistische inmenging en beïnvloe
ding. De artsen, verenigd in het Medisch Contact, voerden een 
centraal geleide oppositie. Een goedlopende estafettedienst garan
deerde dat de bij het Medisch Contact aangesloten artsen - een 
ruime meerderheid van de Nederlandse medici - op de hoogte 
bleven van de landelijke richtlijnen. Omdat Limburg niets toe
voegt aan het landelijk beeld is er verder geen aandacht aan 
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besteed. We willen volstaan met te verwijzen naar de gedegen 
studie van Ph. de Vries, M.C. 1941-1945. Geschiedenis van het 
verzet der artsen in Nederland (Haarlem, 1949). De veel rijker 
geschakeerde wereld der kunstenaars slaagde er niet in zo'n 
gesloten front te vormen als de artsen, wat ongetwijfeld te maken 
had met de grotere afhankelijkheidspositie van deze beroepsgroep. 
Desondanks voerden talrijke kunstenaars oppositie. Dat leidde tot 
allerlei vormen van illegale activiteiten. Overal in het land vonden 
bijvoorbeeld clandestiene lezingen, toneelvoorstellingen en mu
ziekuitvoeringen plaats. Zo ook in Limburg waar in de regio 
Horst-Sevenum en het zuiden van de provincie landelijk bekende 
personen als Anton van Duinkerken, Bernard Verhoeven, Eduard 
Verkade, Albert van Dalsum, Loudi Nijhoff en Paul Huf hun 
opwachting maakten. Omdat de gegevens over het kunstenaarsver
zet in Limburg onvolledig en fragmentarisch zijn, hebben wij 
ervan afgezien deze verzetstak te bespreken. Over het in 1943 
opgerichte Nationaal Comité van verzet (N .C.), een organisatie 
die onder meer een bundeling van alle verzetsorganisaties na
streefde, kunnen we eveneens kort zijn. Dank zij een Limburgse 
voorman uit het studentenverzet, J. van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier, kreeg het N.C. - voor zover bekend - vertakkingen 
in het midden en zuiden van de provincie. De activiteiten bleven 
beperkt tot het opstellen van enkele sterk persoonlijk gekleurde 
rapporten over de stemming onder de bevolking en de houding ten 
aanzien van verschillende instellingen en instituties zoals het 
Nederlands vorstenhuis. Welk doel deze rapporten dienden en 
welke invloed ervan uitging is niet bekend, zodat er verder geen 
aandacht aan is geschonken. 

Eerder is opgemerkt dat deze studie grotendeels is gebaseerd op 
historische bronnen, bronnen waarvan de kwaliteit in veel geval
len te wensen overlaat. Hoewel dit probleem inherent is aan 
vrijwel elk historisch onderzoek en een kritische en sceptische 
houding van de onderzoeker vereist, neemt het in het geval van 
de illegaliteit soms groteske vormen aan. In het algemeen dateren 
de ons ter beschikking staande bronnen van na de oorlog, uit een 
periode dat de afloop bekend was en de illegaliteit in een nieuw 
perspectief kwam te staan. Ze zijn weliswaar oorspronkelijk, 
maar missen authenticiteit. Veel van die naoorlogse bronnen zijn 
geproduceerd door verzetsdeelnemers. Ze vertonen niet alleen 
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lacunes, maar ze zijn bovendien vaak emotioneel getint, subjectief 
of zelfs verminkt. Dat roept allerlei nieuwe vragen op. De opstel
lers van deze bronnen dienden vrijwel allemaal bewust of onbe
wust een (eigen)belang. Van hen kon moeilijk worden verwacht 
dat ze bij hun rapportage volstrekte neutraliteit in acht namen. 
Daarvoor was de emotionele betrokkenheid tè groot. Onder 
invloed van het goed-fout denken werd geselecteerd en gemytho
logiseerd. Er bestond een sterke neiging de zaken achteraf te 
verfraaien en als beter georganiseerd voor te stellen. De mogelijk
heid om de waarheid in zo'n naoorlogse bron te manipuleren was 
groot. Dat kan de samenstellers - zij kregen in alle opzichten ruim 
baan - nauwelijks worden verweten. Het dwingt de onderzoeker 
echter zoveel mogelijk bronnen aan te boren teneinde over een 
maximale hoeveelheid vergelijkingsmateriaal te beschikken. Het 
resultaat van deze werkwijze vindt de lezer terug in het notenap
paraat waarin per voetnoot meestal naar meer bronnen wordt 
verwezen. Desondanks zijn we er ons van bewust dat er fouten in 
de tekst geslopen kunnen zijn of dat sommige kwesties of ontwik
kelingen onvoldoende of niet geheel correct voor het voetlicht zijn 
gebracht. Dat heeft niet alleen te maken met de bronnen. Hoewel 
de historicus een correcte reconstructie van het verleden nastreeft, 
kan hij zich niet volledig losmaken van zijn eigen waarden en 
normen, zijn persoonlijke betrokkenheid en de tijd waarin hij 
leeft. Correcties en aanvullingen zijn daarom mogelijk. 
Op sommige consequenties van de problematische historische bron 
willen we nader ingaan. Er is vanwege de onbetrouwbaarheid, de 
tegenstrijdigheid, de onvolledigheid en het gebrek aan 
controlemogelijkheden slechts sporadisch gebruik gemaakt van 
kwantitatieve gegevens. We hebben ons overwegend beperkt tot 
het geven van schattingen en zelfs dan de nodige reserves in acht 
genomen. Een ander gevolg is dat een aantal verzetsdeelnemers 
onvermeld blijft of niet de plaats krijgt die ze op grond van hun 
verdienste toekomt, terwijl aan anderen naar verhouding teveel 
gewicht wordt toegekend. Wie zich na de oorlog nadrukkelijk op 
zijn verzetsverleden liet voorstaan, zijn ervaringen op schrift 
stelde of, zoals ook is voorgekomen , de daden van anderen op het 
eigen conto schreef, maakte de beste kans niet in de vergetelheid 
te geraken. Dat was niet alleen wrang voor bescheidenere oud
illegalen, maar het stichtte bovendien verwarring . Daarbij komt 
dat deze studie geen plaats inruimt voor individueel verzetswerk, 
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hooguit wordt er melding van gemaakt ter illustratie en verbreding 
van het kader. Ten aanzien van persoonsbeschrijvingen is de 
nodige terughoudendheid betracht, omdat de bronnen hierover 
onvoldoende of weinig relevante gegevens bevatten. 
Om de lezer een beter inzicht te geven in de hier gesignaleerde 
problematiek willen we iets meer zeggen over de kwaliteit van 
enkele bronnen( collecties). 
1. De "authentieke" bron. Voor een reconstructie van de geor

ganiseerde illegaliteit staan ons diverse bronnen uit de oorlog 
ter beschikking: de illegale pers, het dagboek, brieven, rappor
ten en verslagen en het archief van de Duitse Sicherheitspolizei 
en verwante instanties. De illegale pers biedt ons inzicht in 
uiteenlopende facetten van de bezettingsjaren, de gebeurtenis
sen en ontwikkelingen die plaatsvonden en de in verzetskringen 
levende ideeën over allerlei (naoorlogse) vraagstukken en 
kwesties met betrekking tot oorlog en bezetting. Voor een 
reconstructie van de illegaliteit als zodanig leent de illegale 
pers zich minder goed. De illegaliteit opereerde immers in het 
verborgene en was om te kunnen overleven afhankelijk van 
geheimhouding. Er werd weinig op schrift gesteld. De meesten 
beperkten zich tot korte, cryptische aantekeningen in bijvoor
beeld een agenda. Daaruit valt doorgaans weinig af te leiden. 
Dat is niet het geval met dagboeken, brieven, rapporten en 
verslagen uit de tijd zelf. Helaas zijn deze gegevens over het 
algemeen schaars of onvolledig. Een instantie die, enkele 
uitzonderingen daargelaten, geen belang had bij een vertekende 
weergave van de werkelijkheid was de Sicherheitspolizei. De 
Sipo, de S.D. en de Abwehr was er alles aan gelegen de 
illegaliteit op het spoor te komen en uit te schakelen. Los van 
de (ontoelaatbare) middelen waarvan deze instanties zich 
bedienden, leverde het een schat aan informatie op die tevens 
als grondslag kon dienen voor processen tegen verzetsgroepen 
en verzetsdeelnemers. Het voor Limburg belangrijkste archief, 
dat van de Sipo-Maastricht, is begin september 1944 door 
leden van de Sipo verbrand, waardoor veel belangrijk (verge
lijkings)materiaal verloren is gegaan. Er resteren slechts een 
handvol processtukken en een uitvoerige rapportage over het 
verloop van de April-Meistaking in met name de Zuidlimburg
se Mijnstreek. 
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2. De mondelinge bron. Om enig inzicht te krijgen in persoon
lijke drijfveren en ervaringen is aan ruim honderd voormalige 
verzetsdeelnemers een uitvoerige vragenlijst voorgelegd die 
schriftelijk of mondeling kon worden beantwoord. De meesten 
gaven de voorkeur aan een vraaggesprek. Allereerst werd 
uitgebreid ingegaan op de jaren dertig. Wat wist men van de 
opkomst en de bestrijding van het nationaal-socialisme en het 
fascisme? Welke rol speelde de r.-k. Kerk daarin? Kreeg men 
te maken met Duitse Uoodse) vluchtelingen(hulp)? Wat was de 
eigen houding ten aanzien van de gebeurtenissen en ontwikke
lingen in nazi-Duitsland; was er sprake van beïnvloeding van 
Duitse zijde? Hoe oordeelde men over het functioneren van de 
parlementaire democratie en de door de R.K.S.P. gevoerde 
politiek? Uit de antwoorden bleek dat veel verzetsdeelnemers 
in de jaren dertig nog te jong waren om zich hierover een 
oordeel te kunnen vormen. Sommigen herinnerden zich uitslui
tend details. Een andere, overigens kleine groep antwoordde 
in generalisaties die meestal nauw aansloten bij bestaande 
literatuur en niet significant waren voor Limburg. Hierna werd 
aan de hand van dertig open vragen (per persoon aangevuld 
met specifieke vragen) de bezettingsperiode aan de orde ge
steld. Daarbij kwamen kwesties als motivatie, leefmilieu, groei 
in het illegaal werk, (zoeken naar) verbindingen, activiteiten 
en ervaringen aan de orde. Vanzelfsprekend leverde elk vraag
gesprek een ander resultaat op, maar ze namen zonder uit
zondering vele uren, soms zelfs dagen in beslag. Een inten
sieve herbeleving van deze bewogen periode vergde tijd. 
Ondanks het soms hoge informatieve gehalte, kampt het vraag
gesprek met tekortkomingen. De historische werkelijkheid 
staat niet zelden op gespannen voet met de door het individu 
ervaren realiteit. Bovendien zijn de herinneringen, zeker na 45 
jaar , aan slijtage onderhevig. De toenmalige werkelijkheid kan 
worden aangepast aan nieuw verworven inzichten of de fanta
sie pleegt er een aanslag op. Contrölemogelijkheden zijn er 
nauwelijks, evenmin sanctiemiddelen. Het is aan de persoon 
zelf wat hij wel en niet wil vertellen . Dat opent de mogelijk
heid tot weglating, verdraaiing en manipulatie waarbij de 
persoonlijke integriteit niet eens in het geding hoeft te zijn. De 
zegsbron heeft hoe dan ook eigen, specifieke belangen die een 
zuivere, waardevrije weergave in de weg kunnen staan. 
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3. Secundaire bronnen. 
a. De Stichting '40- '45: een instelling die de zedelijke, maat
schappelijke en materiële noden lenigt van verzetsdeelnemers, 
hun gezinnen of nabestaanden. Om onder meer te kunnen vast
stellen wie aan de criteria voor verzetsdeelname voldoet, heeft 
deze stichting van elke steunaanvrager een dossier samenge
steld. Aan die dossiers zijn talrijke gegevens ontleend aange
zien ze informatie bevatten over het illegaal werk van de 
verzetsdeelnemer en het netwerk waarbinnen hij of zij opereer
de. Daarbij valt op dat de dossiers van personen omtrent wier 
verzetsverleden geen twijfel bestaat weinig documentatie 
bevatten in tegenstelling tot degenen over wie wel twijfels zijn 
gerezen. De laatsten bezorgden de onderzoekers van de Stich
ting handen vol werk en er moesten talrijke getuigen worden 
gehoord. Zo ontstonden vaak lijvige dossiers die ons een goed 
inzicht verschaffen in verschillende verzetsnetwerken en de 
aard van hun werkzaamheden. Een nadeel van de persoonsdos
siers van de Stichting '40- '45 hangt samen met het feit dat 
deze instelling een doel dient waarmee grote, doorgaans finan
ciële belangen voor de verzetsdeelnemer zijn gemoeid. Dit kan 
het waarheidsgehalte van de diverse verklaringen negatief 
beïnvloeden. Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal en omdat 
de meeste illegale netwerken toch al vaag waren, kan het 
gebeuren dat de onderzoeker zich daardoor laat verschalken. 
Een voorbeeld: een van de correctoren van dit manuscript, zelf 
verzetsdeelnemer, verklaarde dat een op zijn getuigenis geba
seerde passage in de tekst aanzienlijk moest worden afgezwakt, 
aangezien de noden van de aanvrager in kwestie hem bekend 
waren en hij daarom diens verzetsbijdrage had aangedikt. Het 
al of niet toekennen van een uitkering op grond van (tegenstrij
dige) verklaringen en een werkelijk of fictief verzetsverleden 
heeft herhaaldelijk tot commotie geleid. De voormalige direc
teur van het gewestelijk Stichtingskantoor in Eindhoven, J.I.F. 
Franken, ging nog een stap verder. Niet zonder cynisme 
merkte hij op dat het bij wijze van spreken in 1985 nog moge
lijk was een (geïsoleerd) verzetsgroepje op te richten. Voor
waarde was dat de aanvragers de zaak vooraf grondig doorna
men en met goed doortimmerde verklaringen bij de Stichting 
'40-'45 aanklopten. Het zou heel wat moeite kosten zo'n 
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oplichterspraktijk aan de hand van bewijzen naar het rijk der 
fabelen te verwijzen. 
b. Het Archief van het Directoraat Generaal van de Bijzondere 
Rechtspleging. Deze omvangrijke collectie wordt beheerd door 
het Ministerie van Justitie en bevat veel bruikbare informatie. 
Collaborateurs, verraders en infiltranten moesten kort na de 
oorlog verantwoording afleggen voor hun daden. Daarvan 
werden dossiers aangelegd. Een voordeel van deze collectie is 
dat de gebeurtenissen uit de oorlog nog vers in het geheugen 
lagen wat onder meer de gedetailleerdheid van de getuigenver
klaringen ten goede kwam. Omdat de verklaringen onder ede 
werden afgelegd, mag worden verondersteld dat het waarheids
gehalte naar verhouding hoog is. Niettemin zijn er ook man
co's. Het justitieel apparaat was in de jaren na de oorlog 
overbelast en niet berekend op zo'n arbeidsintensieve taak. Het 
is de vraag of het voldoende vertrouwd was met de vaak 
complexe materie. Doorgaans waren de medewerkers van de 
politieke recherche, die de verhoren van de verdachten en 
getuigen afnamen, op zoek naar de opheldering en de ware 
toedracht van infiltratie en verraad. Zij hadden minder belang
stelling voor het karakter, de werkzaamheden en het functione
ren van een verzetsorganisatie. Slechts af en toe werd ernaar 
gevraagd of ging een getuige er uit eigen beweging spontaan 
op in. Daarnaast moeten we ons afvragen in hoeverre de 
dossiers compleet zijn. Soms bevatten ze een verslag van de 
rechtszaak, soms niet. Het laatste hoefde niet te betekenen dat 
de zaak geseponeerd werd. Verscheidene veroordeelden gingen 
in hoger beroep, maar de uitkomst daarvan vinden we niet 
altijd terug in het dossier. Bovendien is gebleken dat door 
sommige medewerkers van de politieke recherche schaduw
archieven van de processen verbaal zijn aangelegd die in een 
enkel geval meer gegevens bevatten dan de dossiers van het 
Archief van het Directoraat Generaal voor de Bijzondere 
Rechtspleging. Uiteraard is er naar gestreefd de naoorlogse 
justitiële gang van zaken zo correct mogelijk weer te geven en 
waar mogelijk, bijvoorbeeld aan de hand van verslagen in 
dagbladen, te controleren. We kunnen een kans op onvolle
digheid echter niet uitsluiten. 
c . Van wisselende kwaliteit zijn de (particuliere) bronnen
collecties die berusten op het Rijksinstituut voor Oorlogs-



documentatie, de Ministeries van Defensie en Binnenlandse 
Zaken, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en 
gemeente- en rijksarchieven. Het betreft bronnenverzamelingen 
met sterk uiteenlopende thema's die met een ander doel zijn 
aangelegd dan de twee hierboven genoemde. De aard ervan is 
zeer divers . 
d. De laatste secundaire bron die enige toelichting behoeft is 
de kort na de oorlog gehouden parlementaire enquête over het 
in de bezettingsjaren gevoerde regeringsbeleid. Het omvangrij
ke verslag en de talrijke getuigenverklaringen bevatten een 
schat aan informatie. Evenals bij het Archief van het Directo
raat Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging konden de 
getuigen putten uit recente herinneringen. Bovendien legden zij 
hun verklaringen onder ede af. Een nadeel was ook hier dat de 
vragenstellers herhaaldelijk blijk gaven van onvoldoende 
bekendheid met de materie. Het spectrum waarbinnen zij zich 
moesten bewegen was bovendien veel te breed. De ondervra
gers zagen zich genoodzaakt keuzes te maken bij het aansnij
den van thema's zodat heel wat onderwerpen of kwesties 
onderbelicht of zelfs onaangeroerd bleven. Meermaals gingen 
leden van de enquêtecommissie niet in op onderwerpen die 
door de getuigen werden aangesneden. 

Bij de indeling van deze studie is, voorzover dat niet op composi
torische bezwaren stuitte, gekozen voor een chronologische 
behandeling van de georganiseerde illegaliteit. In het eerste, 
inleidende hoofdstuk worden opkomst, ontwikkeling en bestrijding 
van het nationaal-socialisme en fascisme in de jaren dertig bespro
ken. Nagegaan wordt of in dit decennium een fundament is gelegd 
dat als (gedeeltelijke) verklaringsgrond kan dienen voor het 
karakter, de ontwikkeling en een mogelijke deelname aan de 
illegaliteit. Hetzelfde geldt voor de vraag of in deze jaren een 
maatschappelijk draagvlak voor de illegaliteit is ontstaan. In het 
tweede hoofdstuk komen de eerste militair-civiele verzetsformaties 
aan de orde. Zij legden de basis waarop latere verzetsgroepen 
konden voortbouwen. Daarna volgen vier hoofdstukken over de 
hulpverlening aan geallieerde vluchtelingen, joden en onderdui
kers, veruit de belangrijkste en meest omvattende illegale activi
teit in de provincie Limburg. Deze hoofdstukken zijn tamelijk 
nauw met elkaar verweven . Aangezien de humanitaire verzetsacti-
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viteiten veelal door elkaar heen liepen, duiken in deze hoofdstuk
ken herhaaldelijk dezelfde namen op. Soms, zoals bij de hoofd
stukken over de hulpverlening aan joden en onderduikers, is enige 
tijd gewikt en gewogen in welk kader de hulpverlening het best 
kon worden geplaatst. Tal van L.0.-ers waren tevens bij de hulp 
aan joden betrokken. Waar deze hulpverlening nagenoeg een 
exclusieve L.0.-aangelegenheid was, is gekozen voor een behan
deling binnen L.0.-verband. In aansluiting op het hoofdstuk over 
de hulp aan onderduikers volgt het hoofdstuk over de steeds 
nauwer aan de L.O. gelieerde knokploegen en de daaruit voort
komende Stoottroepen. We volgen de Stoottroepen, waarin het 
actievere deel van de georganiseerde illegaliteit direct na de 
bevrijding onderdak vond, tot de zomer van 1945, toen de meeste 
Stoottroepers waren teruggekeerd uit Duitsland en voorbereidin
gen werden getroffen voor hun inscheping naar Nederlands-Indië. 
Pas daarna en niet, zoals verwacht mocht worden, in aansluiting 
op de eerste militair-civiele verzetsformaties volgt het hoofdstuk 
over de Ordedienst (O.D.). Ofschoon de O.D. al in 1941 in 
Limburg functioneerde, had de organisatie zelf weinig of niets 
met deze verzetsformaties te maken. Bovendien deed de O.D. 
vooral in de eindfase van de bezetting van zich spreken. In de 
hoofdstukken IX en X komen twee, nogal geïsoleerd optredende 
verzetsorganisaties aan bod. Allereerst de Raad van Verzet (R. V.
V.), een organisatie die over steunpunten beschikte in de Mijn
streek en de Noordlimburgse en Brabantse Peelstreek. Terwijl er 
nog enige samenwerking bestond tussen de R.V.V. en de O.D., 
de L.O. en de knokploegen, met het daarna te behandelen commu
nistisch verzet was dat nauwelijks het geval. De communisten 
waren zowel in de jaren dertig als in de eerste bezettingsjaren 
opvallend actief en zij brachten naar verhouding hoge offers aan 
mensenlevens. Vanwege hun geïsoleerd optreden zijn de commu
nisten moeilijk in te voegen tussen de voorafgaande hoofdstukken. 
De laatste twee hoofdstukken, de illegale pers en de inlichtingen
diensten, vallen in kleine, op zichzelf staande delen uiteen, omdat 
gekozen is voor een bespreking per krant, respectievelijk per 
inlichtingendienst. Een geïntegreerde behandeling stuitte op 
compositorische complicaties. Hoewel beide hoofdstukken elemen
ten bevatten die goed inpasbaar zijn in eerdere hoofdstukken (de 
inlichtingendienst "Wim" wordt in verband hiermee behandeld in 
het hoofdstuk over de hulpverlening aan geallieerde vliegeniers en 
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hun bemanningsleden) bleek het bezwaarlijk ze vooraf te laten 
gaan aan of te laten volgen op het omvangrijke blok waar de 
humanitaire hulpverlening wordt besproken. Met deze volgorde 
hopen we herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen, zodat kan 
worden volstaan met verwijzingen naar passages uit eerdere 
hoofdstukken. 
Ter afsluiting van deze inleiding volgen nog enkele opmerkingen 
van algemene aard. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
verzet en illegaliteit. Het komt de leesbaarheid ten goede. We 
veronderstellen dat het door elkaar gebruiken van de twee begrip
pen geen aanleiding geeft tot verwarring. 
Bij de bespreking van verraad en liquidaties is in sommige geval
len terughoudendheid betracht. Wanneer sprake is van algemene 
bekendheid vanwege artikelen in de pers of behandeling in de 
literatuur, is dat niet gebeurd. Wanneer wordt de naam van een 
betrokkene vermeld en wanneer niet? Wij hebben ons hierbij laten 
leiden door de volgende criteria. Bestaat er onweerlegbaar bewijs 
en is de zaak tot op de bodem uitgezocht? Zijn de beschikbare 
bronnen zoals justitiële dossiers volledig? Wat was de aard van 
het verraad en hoe complex was een zaak? Meer dan eens drong 
de vraag zich op in welke mate de betrokkene schuldig kon 
worden geacht aan het hem ten laste gelegde. Een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden, onvoorzichtigheid of een per
soonlijk drama konden immers aan verraad ten grondslag liggen. 
We hechten eraan te beklemtonen dat alle in deze studie bespro
ken gevallen van verraad vooraf zijn voorgelegd aan ambtenaren 
van het Ministerie van Justitie dat in aansluiting op hun oordeel 
toestemming heeft verleend tot publikatie. Bij liquidaties door de 
illegaliteit ligt de zaak anders. Doorgaans vond na de oorlog geen 
justitieel onderzoek plaats, zodat verscheidene liquidaties onopge
helderd bleven. In veel gevallen maakten de betrokkenen er geen 
geheim van. Bij het noemen van namen is zoveel mogelijk reke
ning gehouden met de wensen van de direct of indirect betrok
kenen, zoals oud-collega's uit de illegaliteit en nabestaanden. We 
zijn ons er desondanks van bewust dat het zeer moeilijk is criteria 
te formuleren voor het al dan niet noemen van namen van verra
ders en uitvoerders van liquidaties. Al gauw loopt men het risico 
allerlei facetten over het hoofd te zien en zich in een mijnenveld 
te begeven. Niettemin is ervoor gekozen op grond van boven-
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staande overwegingen de lezer zo optimaal mogelijk te informeren 
over de namen van de betrokkenen. 
Menig verzetsdeelnemer werkte onder een of meer schuilnamen. 
De een gebruikte gewoon zijn voornaam, de ander liet zijn fanta
sie de vrije loop. Meestal kende men elkaar alleen bij die naam. 
Toch is op een enkele uitzondering na afgezien van het gebruik 
ervan vanwege de relatieve anonimiteit en omdat verschillende 
illegalen dezelfde schuilnaam gebruikten of er geen hadden. Voor 
zover de schuilnamen ons bekend zijn, vindt de lezer die tussen 
haakjes achter de werkelijke naam terug in het register. Omwille 
van de leesbaarheid is tevens een lijst met de namen van hoofdrol
spelers opgenomen waarin zij kort worden geïntroduceerd. De 
lijst is gebaseerd op het aantal vermeldingen in het persoonsregis
ter. Derhalve treft men hierin naast de namen van verzetsdeelne
mers ook die van sommige Sipo-leden en verraders aan. 
Omdat deze studie niet de geschiedenis van Limburg in oorlogs
tijd, maar uitsluitend die van de georganiseerde illegaliteit behan
delt, kan de indruk ontstaan dat velen aan het verzet deelnamen 
en dat de illegaliteit een brede maatschappelijke beweging was. 
Dit beeld verdient enige nuancering. De illegaliteit ontwikkelde 
zich tussen 1940 en 1945 weliswaar in de breedte, maar dat neemt 
niet weg dat een naar verhouding kleine groep van voornamelijk 
jongeren, jonge geestelijken en voormalige militairen er direct bij 
betrokken raakte. Om naar behoren te kunnen functioneren was 
het verzet aangewezen op steun vanuit de samenleving . Daaraan 
ontbrak het niet: men kreeg hulp uit alle lagen van de bevolking, 
wat overigens niet wil zeggen dat die massale vormen aannam. 
Een andere consequentie van de concentratie op de illegaliteit kan 
zijn dat een beeld wordt opgeroepen als zou het om hechte, goed 
ontwikkelde verzetsstructuren gaan. Dat was in het algemeen niet 
zo. De onderlinge banden waren, in tegenstelling tot wat achteraf 
is vastgelegd, informeel en los. Het ontbreken van gedegen 
structuren hing samen met de noodzaak van het vermijden van 
risico's en met het spontane ontwikkelingsproces. Kennis van de 
illegaliteit was gevaarlijk, daarvan waren de meeste verzetsdeel
nemers zich terdege bewust. Zij opereerden binnen kleine netwer
ken. Bij een poging tot reconstructie staat de onderzoeker geen 
andere weg open dan het beschikbare materiaal te ontrafelen, te 
rangschikken en te rubriceren. Hierdoor worden de structuren van 
de georganiseerde illegaliteit langzaam maar zeker zichtbaar, 
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maar in werkelijkheid waren ze bijna altijd vaag. Ofschoon er 
consequent naar is gestreefd niet méér structuur aan te brengen 
dan er destijds bestond, kunnen we niet uitsluiten dat omwille van 
de overzichtelijkheid de balans af en toe naar overstructurering is 
doorgeslagen. Het lijkt nuttig de lezer vooraf op deze moeilijk te 
vermijden onvolkomenheid te attenderen. 
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Hoofdstuk 1 

Opkomst en bestrijding van 
fascistische en nationaal-socialistische stromingen 

in de jaren dertig 

/. Inleiding 

Als men de opkomst van de georganiseerde illegaliteit na mei 
1940 probeert te verklaren, kan men niet volstaan met het volgen 
van de gebeurtenissen en ontwikkelingen vanaf 1940. Om de gees
telijke achtergrond beter te begrijpen is het noodzakelijk na te 
gaan in hoeverre en op welke gronden nauw aan elkaar verwante 
stromingen als fascisme en nationaal-socialisme werden bestreden 
in het decennium voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en 
welke groeperingen of vooraanstaande en toonaangevende perso
nen in de samenleving de uitdaging van deze jonge extremistische 
stromingen accepteerden en de confrontatie aangingen. Wat was 
de bijdrage van de rooms-katholieke Kerk, politiek-maatschappe
lijke krachten en intellectuelen? Legden zij een ethisch en/of 
rationeel fundament dat als verklaringsgrond kan dienen voor een 
actieve verzetshouding gedurende de bezettingsjaren? Anders 
gezegd: zijn er wortels in de jaren dertig te traceren die de ver
schijningsvormen en aard van de georganiseerde illegaliteit 
verhelderen en mogelijk tot op zekere hoogte kunnen verklaren? 
Illegaal handelen was een uiting van een actieve - al dan niet 
principiële, al dan niet gewapende - strijd tegen een buitenlandse 
bezettende mogendheid en diens Nederlandse handlangers en tegen 
de maatregelen die samenhingen met de wensen en doelstellingen 
van het door die mogendheid opgedrongen nationaal-socialistische 
regime. In hoeverre waren de geesten in de jaren dertig gerijpt 
om een confrontatie met de bezetter c.s. aan te gaan en de daar
aan verbonden consequenties te aanvaarden? Aan deze vraag moet 
een volgende gekoppeld worden: wat wist de doorsnee Nederlan
der van de betekenis, het gedachtengoed en de praktische implica
ties van een fascistisch dan wel nationaal-socialistisch regime?' 
Onder invloed van de economische crisis en een gebrekkig func
tionerende parlementaire democratie neigde menigeen er aa nvan-

21 



kelijk toe een afwachtende houding aan te nemen en meende posi
tieve elementen te bespeuren in rechts-autoritair bestuurde landen 
als Duitsland, Portugal en Italië waar sprake leek te zijn van een 
economische opbloei. Tot begin 1934 daalde het aantal werklozen 
in Duitsland met maar liefst twee miljoen waardoor het nieuwe 
regime haar positie wist te versterken en aan prestige won. Achter 
dit schijnbaar spectaculair economisch succes gingen angstvallig 
verborgen gehouden doelstellingen schuil die erop waren gericht 
het land te herbewapenen en op zo kort mogelijke termijn klaar 
te stomen voor een nieuwe offensieve oorlog . De economische 
opleving was dus in feite niet meer dan een neveneffect van de 
voorbereiding op zo'n oorlog. Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog omschreef een buitenlandse waarnemer de toestand 
van de Duitse economie aldus: "Die Maschine knarrt und qui
etscht, laüft aber trotzdem mit überraschender Geschwindigkeit. 
Fast jedermann murrt, aber jeder pa/3t sich an" .2 

Verblind door vooral de gunstige economische resultaten in 
Duitsland, Portugal (zie pagina 25) en Italië gingen sommigen in 
Nederland een stap verder en omhelsden kortere of langere tijd 
een van de Nederlandse exponenten van fascisme of nationaal
socialisme. Tot deze groep behoorden eveneens personen die 
naderhand deel uitmaakten van de illegaliteit. Velen keerden 
gaandeweg op hun schreden terug: de gebeurtenissen en ontwik
kelingen in het buitenland, met name in Duitsland, lieten er geen 
twijfel over bestaan tot welke catastrofe deze rechts-autoritaire 
stromingen konden leiden. 
Keren we terug naar de oorspronkelijke vraag: traden er maat
schappelijke krachten op de voorgrond die erin slaagden op 
overtuigende wijze en afdoende te waarschuwen; lukte het de 
bevolking te doordringen van de gevaren die aan fascisme en 
nationaal-socialisme waren verbonden? 
In de volgende paragrafen zullen enkele landelijke ontwikkelingen 
in het kort worden geschetst waarna een globale uiteenzetting over 
de ontwikkelingen in Limburg volgt. Aangezien de bijdrage van 
de r.-k. geestelijkheid aan de georganiseerde illegaliteit in Lim
burg opvallend groot was, ligt het voor de hand dat ruime aan
dacht wordt geschonken aan de rol en de standpuntbepaling van 
de r.-k. Kerk in Nederland en Limburg in het bijzonder. 

22 



II. Landelijk 

11.1. Algemeen 

De twee decennia tussen de beide wereldoorlogen, het Interbel
lum, stonden in het teken van de verzuiling, een gevolg van de 
democratisering van het kiesrecht sedert het einde van de l 9e 
eeuw. Vooral de confessionele partijen profiteerden daarvan. In 
hun niet aflatende emancipatiedrift en hun streven naar soeverei
niteit in eigen kring begonnen de meeste groepen in de samenle
ving met de uitbreiding en versterking van de eigen positie door 
het opbouwen van een "zuil". Dat wil zeggen dat de overheid het 
de grote maatschappelijke groepen mogelijk maakte zich op alle 
denkbare terreinen volgens eigen inzicht en behoefte te organise
ren. Deze ontwikkeling raakte in een stroomversnelling toen de 
regeringsmacht, na de invoering van het algemeen kiesrecht voor 
mannen in 1917, in confessionele handen overging. Vooral het tot 
dan toe toonaangevend liberalisme moest een aanzienlijk deel van 
haar macht prijsgeven, maar behield invloed omdat de confessio
nele partijen de liberalen regelmatig opnamen in hun coalitierege
ringen, delen van het liberale sociaal-economisch programma 
overnamen en de liberalen nog lange tijd invloedrijk waren op 
sociaal en cultureel gebied.3 

Met name voor de confessionele partijen was het Interbellum een 
periode van stabilisatie, organisatie en consolidatie. Op bestuurs
en beleidsniveau leidde dat paradoxaal genoeg niet tot ernstige 
verdeeldheid: de christelijke partijen vormden een parlementaire 
meerderheid en waren - afgezien van de liberalen - bij gebrek aan 
acceptabele alternatieven tot elkaar veroordeeld. Omwille van de 
bestuurbaarheid van het land moesten telkens compromissen 
worden gesloten of moesten tussenoplossingen worden gezocht. 
Dat stond in schril contrast met hetgeen de politieke partijen hun 
kiezers beloofden. Er gaapte een steeds bredere kloof tussen de 
politieke praktijk en het principiële fundament waaraan de politie
ke vertegenwoordigers van de verschillende zuilen hun macht 
ontleenden. Het resultaat was dat er politiek werd bedreven buiten 
de kiezers om en over hun hoofden heen. Van hen werd verwacht 
dat ze aan de afzonderlijke zuilen trouw bleven in ruil voor 
schouderklopjes en schone beloftes. Dit labiel mechanisme kon 
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slechts bestaan dank zij de macht en invloed die de zuilen op hun 
aanhang uitoefenden. 
Dat velen toch niet echt ingenomen waren met het functioneren 
van de parlementaire democratie trad in de jaren dertig aan het 
licht: de crisis der democratie werd, mede onder invloed van de 
economische crisis waarop de parlementaire democratie een 
passend antwoord schuldig bleef, een populair gespreksthema. 4 

Met belangstelling werd gekeken naar alternatieve stelsels zoals 
het corporatisme dat in sommige Zuideuropese landen vaste voet 
aan de grond had gekregen en daar ondanks bezwaren op de zegen 
van de rooms-katholieke Kerk mocht rekenen . Het oorspronkelijk, 
door de r.-k. Kerk bepleitte corporatisme ging uit van een orga
nisch maatschappijbeeld: niet het conflict nam een centrale plaats 
in het corporatistisch denken in, zoals bij het socialisme en 
communisme, maar de harmonie tussen de verschillende maat
schappelijke groeperingen. Het corporatistisch ideaal was de orga
nisatie der burgers in beroepsgroepen, een streven naar eenheid 
in saamhorigheid: samen leven als letterlijke opvatting van samen
leving. De staat had niet meer dan een toezichthoudende functie 
en werd slechts dan geacht in te grijpen als tegenstellingen de 
harmonie dreigden te verstoren. De macht kwam, voor zover 
mogelijk, in handen van de beroepsgroepen of corporaties te 
liggen. Met andere woorden: het doel van het corporatisme was 
decentralisatie, een minimum aan staatsbemoeienis. 
Dat het corporatisme vooral in katholieke kring veel weerklank 
vond lag voor de hand. Het sociaal-economisch corporatisme sloot 
nauw aan bij het sociale harmoniemodel, vervat in de pauselijke 
encyclieken Rerum N ovarum (l 891) en Quadragesima Anno 
( 1931). Door het oprichten van corporaties, waarin vertegenwoor
digers van overheid, werkgevers en werknemers tot gemeenschap
pelijke besluiten moesten zien te komen, zouden klassentegen
stellingen en klassenstrijd overwonnen worden. Daarmee was 
tevens een antwoord op het socialisme geformuleerd. De praktijk 
in met name Italië en Duitsland toonde evenwel aan dat het oor
spronkelijk corporatisme tot het tegendeel, namelijk tot een zeer 
autoritaire en centralistische bestuursvorm leidde. De besluitvor
ming op sociaal-economisch en politiek gebied ontbeerde vrijwel 
elk democratisch gehalte.5 Eigenlijk resteerde slechts één land 
waarop velen binnen de katholieke gemeenschap hun hoop vestig
den, het Portugal van Salazar. De hier toegepaste variant benader-
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de nog het meest het door de Kerk bepleitte sociaal-economisch 
corporatisme. Weloverwogen en zonder grote schokken trans
formeerde Salazar Portugal in een corporatistische staat. Daarbij 
volgde hij de ontwikkelingen in Italië op de voet en nam hij 
telkens die elementen over die hij bruikbaar achtte in de Portuge
se situatie of paste die aan. Hij bouwde het corporatisme in tegen
stelling tot Italië vanaf de basis op en legde het minder dwingend 
op. De Portugese corporaties waren in afwijking van de Italiaanse 
géén staatsorganen: zowel hun macht als invloed waren beperkt. 
Zij hadden vooral een adviserende taak. Salazars aanpak wierp 
vruchten af, de economie trok aan. Hoewel hij een totalitaire 
staatsvorm en een dictatuur afwees, toonde de Portugese premier 
zich een voorstander van een krachtig, autoritair staatsgezag, 
gepersonifiëerd in een "sterke man". Aldus ontwikkelde Portugal 
zich in snel tempo tot een eenpartijstaat waarin geen ruimte 
bestond voor oppositie. Die kreeg te maken met de P.I.D.E., de 
gevreesde geheime politie.6 

Menig politicus in Nederland wees een autoritaire bestuursvorm 
niet zonder meer van de hand omdat de politieke verdeeldheid een 
slagvaardig beleid in de weg stond. De krachtige aanpak van 
leiders als Salazar en Mussolini wekten aanvankelijk grote ver
wachtingen. Niettemin beseften de meeste politici, die een van de 
Zuideuropese corporatistische modellen tot uitgangspunt van hun 
theorieën namen, dat de Nederlandse samenleving pluralistisch 
was en de bevolking de homogeniteit ontbeerde om dergelijke 
staatsinstellingen en maatschappijopvattingen te accepteren .7 

II. 2. Rechts-autoritair protest en de bestrijding ervan 

Onlustgevoelens die grotendeels voortkwamen uit een als ver
lammend ervaren verdeeldheid en verzuiling, gekoppeld aan een 
matig functionerende en niet tot de verbeelding sprekende parle
mentaire democratie, ontevredenheid over het halsstarrig vasthou
den aan conservatieve denkbeelden bij de bestrijding van de 
economische crisis, angst voor links-radicale stromingen die na de 
Eerste Wereldoorlog overal in Europa tot onrust hadden geleid en 
angst voor verlies van inkomen, invloed en maatschappelijke 
positie en status: het zijn allemaal factoren die in de historiografie 
worden aangedragen als verklaring voor de aantrekkingskracht 
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van het fascisme en het nationaal-socialisme. Beide stromingen 
ontleenden veel van hun vitaliteit en dynamiek aan dergelijke 
onlustgevoelens. Talrijke fascistische en nationaal-socialistische 
partijtjes traden gedurende het Interbellum voor het voetlicht, 
maar verwierven geen aanhang van betekenis. Hoewel de hier 
genoemde sentimenten zonder twijfel een spoor trokken door 
delen van de samenleving, werden de kiezers er klaarblijkelijk 
niet in die mate door beïnvloed dat zij er hun politieke keuze door 
lieten bepalen. De onlustgevoelens vermochten het electoraat niet 
massaal los te weken van de traditionele politieke en levensbe
schouwelijke hoofdstromingen, die sterk genoeg waren verankerd 
in de samenleving en die ernaar streefden de angst- en wraakge
voelens zoveel mogelijk weg te nemen, al was daar tijd mee 
gemoeid . Bovendien werden de fascistische en nationaal-socia
listische partijtjes vrijwel zonder uitzondering gekenmerkt door 
onderling gekrakeel, zodat het electoraat er eerder door werd 
afgeschrokken dan aangetrokken. Anders was dat met de in 
december 1931 door Anton Mussert opgerichte N .S.B. Zijn partij 
speelde eveneens in op de hierboven gesignaleerde negatieve 
sentimenten die juist toen onder invloed van de snel om zich heen 
grijpende economische crisis werden aangewakkerd en versterkt. 
Een sterk en autoritair centraal gezag vertaald in het leidersbegin
sel en de absolute staat, totale volkseenheid in plaats van klasse
en partijtegenstellingen en democratie, het opwerpen van een 
laatste dam tegen het oprukkend communisme en socialisme : ze 
vormden wezenlijke elementen van de boodschap waarmee Mus
serts beweging zich tot de kiezers richtte . Tot 1935 wekte de 
N .S.B. de indruk een uiterst rechtse en nationalistische partij te 
zijn, die nog binnen het traditionele Nederlandse politieke spec
trum paste. Dank zij een vaag en rekbaar programma verwierf de 
partij aanhang onder alle lagen van de bevolking. Dat was mede 
te danken aan de organisatorische kwaliteiten van Mussert. Zo 
legde hij bijvoorbeeld in navolging van de Duitse N.S.D.A.P. een 
sterk accent op uiterlijke stijl. Bovendien kwam M ussert als dege
lijk en fatsoenlijk over en omringde hij zich met personen in wie 
menigeen vertrouwen stelde. Bij de provinciale statenverkiezingen 
van 1935, een jaar van aanhoudende economische depressie, 
behaalde de N.S.B. na een rustige en gematigde campagne bijna 
acht procent van de stemmen. 8 Hoger zou de partij nooit scoren. 
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De dalende tendens die na 1935 inzette had zowel interne als 
externe oorzaken. 
De vaagheid en kleurloosheid van Mussert en zijn programma 
bood veel ruimte voor invloeden van buitenaf. Al in de loop van 
1934 zette een radicaliseringsproces in, vooral onder invloed van 
de Duitse zusterpartij, de N .S.D.A.P. Het staatsabsolutisme werd 
stilaan losgelaten ten faveure van rassenleer en anti-semitisme. De 
staat stond niet langer centraal, maar het volk: volk in de beteke
nis van eenheid van bloed en bodem . Hele passages uit het pro
gramma van de N.S.D.A.P. werden klakkeloos overgenomen. 
Voorts mocht de agressieve buitenlandse politiek van Duitsland en 
Italië op de onvoorwaardelijke steun van de N.S.B. rekenen. Ook 
naar buiten werd haar optreden steeds radicaler: scheldkanonnades 
tegen de regering en de overige politieke partijen en hun verte
genwoordigers werden de vaste instrumenten van politiek bedrij
ven. Doelbewust zocht de partij haar heil in provocaties en het 
verstoren van de openbare orde. Met de komst van M.M. Rost 
van Tonningen in augustus 1936, een felle anti-semiet en anti
clericaal, kreeg het radicaliseringsproces een nieuwe impuls. 
Bovendien boterde het niet tussen Mussert en deze ambitieuze 
nieuwkomer. 
Door zich in toenemende mate te identificeren met de N.S.D.A.P. 
werd de N.S.B. in de tweede helft van dejaren dertig in feite een 
satelliet van een buitenlands regime. Daarmee plaatste de partij 
zich buiten het traditionele politieke bestel en raakte steeds verder 
geïsoleerd. Niet alleen hield een deel van het kader van het eerste 
uur het weldra voor gezien, ook een aanzienlijk deel van de 
electorale aanhang liep weg toen duidelijk werd dat de N.S.B. 
zich ontwikkelde tot een de stabiliteit ondermijnende revolutionai
re beweging. 9 

Had de N.S.B. haar afnemende populariteit geheel en al aan 
zichzelf te wijten? Het antwoord luidt nee. Na het verkiezings
succes van 1935 was een tegenoffensief op gang gekomen. Bij de 
zuilen groeide de angst voor een verdere opmars van het natio
naal-socialisme. Het electoraat was immers minder stabiel geble
ken dan verwacht. De Kerken en de confessionele partijen begon
nen de dreiging serieus te nemen en zetten de tegenaanval in . 
Hetzelfde deden de sociaal-democraten, de communisten en de 
vakverenigingen. In het sociaal-democratisch propagandablad 
" Vrijheid, Arbeid, Brood" bijvoorbeeld werd met nadruk op de 
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gevaren en de dreiging van het nationaal-socialisme gewezen. De 
liberalen lieten dat meer over aan het particulier initiatief. Aldus 
slaagden de zuilen er dank zij hun controle-mechanismen in een 
ernstige infectie van het electoraat met nationaal-socialistische 
opvattingen te voorkomen . De regering op haar beurt trachtte het 
overheidsapparaat vrij te houden van nazi-invloeden door op 28 
december 1933 het lidmaatschap van de N.S.B . aan ambtenaren 
te verbieden. Voor militairen gold het verbod al sedert 30 januari 
1933. Dergelijke maatregelen sorteerden overigens niet het 
gewenste effect: menigeen uit die beroepsgroepen bleef in het 
geheim toch lid van de N.S.B., terwijl anderen demonstratief 
ontslag namen en zich door de N .S .B. als martelaren lieten 
toejuichen. Een andere regeringsmaatregel betrof het uniformver
bod, dat op 15 september 1933 van kracht werd. In aansluiting 
daarop werden in 1936 alle particuliere weerkorpsen verboden. 
Beide maatregelen troffen de N.S.B . omdat de partij in navolging 
van de N.S.D.A .P. over eigen uniformen, rangen en een weer
korps (W.A.) beschikte. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze 
verbodsbepalingen verantwoordelijk waren voor de tanende 
populariteit van de partij. Zo moet er ook gewicht worden toege
kend aan de in juni 1935 opgerichte beweging Eenheid Door 
Democratie (E.D.D.). Aan de hand van talrijke publikaties en het 
organiseren van manifestaties trachtte E.D.D. de publieke opinie 
te beïnvloeden en aldus een bijdrage te leveren aan de versterking 
van de oppositie tegen het nazisme. Hetzelfde geldt voor het in 
juni 1936 opgerichte Comité van Waakzaamheid. Frankrijk kende 
al eerder zulke comités. De interne tegenstellingen waren in het 
Nederlandse comité evenwel zo groot dat de effectiviteit er onder 
leed. Naderhand raakte het comité in communistisch vaarwater en 
boette aan betekenis in. Ontegenzeglijk nam een aantal Neder
landse intellectuelen actief deel aan de bestrijding van het nazis
me, maar hun aandacht verslapte tegen het einde van de jaren 
dertig omdat de N. S. B. schijnbaar over haar hoogtepunt heen was 
en de dreiging die ervan uitging niet langer als acuut werd be
schouwd. De meeste intellectuelen bleven op politiek gebied 
overigens tam el ijk onverschillig. 10 

Zowel de ontwikkelingen binnen de N.S.B. als het maatschappe
lijk-politiek tegenoffensief nam het nazisme de wind uit de zeilen. 
Voorts raakte men steeds meer en beter geïnformeerd over de 
gebeurtenissen en excessen die zich in Duitsland afspeelden. 
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Bovendien was er sedert de tweede helft van de dertiger jaren 
sprake van een aarzelend economisch herstel, waardoor de ergste 
gevolgen van de crisis enigszins getemperd werden en de extre
mistische tendensen binnen het electoraat afnamen. De kentering 
bleek bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937: de 
aanhang van de N.S.B. slonk van bijna acht procent naar ruim 
vier procent. Onder invloed van Rost van Tonningen en de ont
wikkelingen in Duitsland radicaliseerde de N.S.B. nog meer en 
isoleerde zichzelf daardoor volledig. Bij de laatste verkiezingen 
voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, daalde het percentage 
zelfs tot beneden de vier procent. 

II.3. Rechts-autoritair protest in katholieke kring en de bestrij
ding ervan 

Meer dan eens is getracht verband te leggen tussen fascisme en 
katholicisme. Dat is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de 
fascistische sociaal-economische maatschappijordening verwant
schap vertoonde met de in katholieke kring bepleitte oplossing van 
het sociale vraagstuk. Toch ligt de aangelegenheid complexer. Los 
van de vraag hoe de theorie van het corporatisme moet worden 
gewaardeerd, staat vast dat een wezenlijk onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de katholieke theorie en de fascistische 
praktijk. In de Nederlandse situatie geldt ongetwijfeld dat een 
katholiek aanhanger van de corporatieve gedachte niet gemakke
lijk de overstap naar het fascisme zal hebben gemaakt. Sleu
telbegrippen als politieke eenheid en sociale harmonie kenmerkten 
het katholieke streven; daarin pasten geen afwijkende politieke 
stromingen, ook geen fascistische; teminder omdat het corpora
tisme in de praktijk meer en meer van zijn beginselen verwijderd 
raakte. 
Een relatie tussen fascisme en katholicisme moet elders worden 
gezocht. Vermoedelijk biedt het rechts-autoritair protest in katho
lieke kring betere aanknopingspunten. De wortels van dit protest 
lagen in de 19e eeuw, een tijdvak dat bij de katholieken in het 
teken stond van de tegenstelling tussen een zogeheten "open" en 
een "gesloten" katholicisme, een antithese die voortkwam uit de 
vraag welke houding de Kerk tegenover de moderne samenleving 
moest aannemen. De aanhangers van een open katholicisme 
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streefden ernaar de verworvenheden op cultureel en wetenschap
pelijk gebied te integreren in hun denken over de Kerk en haar 
leer in de hoop moderne samenleving en Kerk met elkaar te 
verzoenen en de kloof tussen beide te overbruggen of in elk geval 
te verkleinen. Daarbij verkozen zij voort te bouwen op de ver
worvenheden van de Verlichting en de Franse Revolutie. Sommi
ge voorstanders van het vooruitstrevend open katholicisme lokten 
van tijd tot tijd heftige discussies uit, omdat ze er in de optiek van 
conservatievere Kerkdienaren niet voor terugschrokken aan katho
lieke dogma's te tornen . 
De aanhangers van het gesloten katholicisme vertegenwoordigden 
een behoudzuchtigere stroming binnen de Kerk. Zij gaven absolu
te prioriteit aan het zuiver houden en bewaren van de katholieke 
geloofsleer en aan de kerkelijke hiërarchische traditie waarin 
slechts gehoorzaamheid aan de Paus paste. De ideëen van de 
Franse Revolutie wezen zij zonder meer van de hand evenals de 
opvatting dat een verzoening mogelijk was tussen Kerk en moder
ne, in casu liberale samenleving. Geruime tijd wisten de repre
sentanten van het gesloten katholicisme zich verzekerd van de 
steun van de achtereenvolgende Pausen. 
Tijdens het pontificaat van Leo XIII (1878-1903), een Paus die de 
wetenschapsbeoefening onder katholieken krachtig stimuleerde, 
veranderde dit beeld ingrijpend. Hij stond open voor de cultuur
problemen en geestelijke en materiële noden van zijn tijd. Tevens 
trachtte hij de kloof tussen het open en het gesloten katholicisme 
te overbruggen. Leo XIII onderkende dat de Kerk door het starre 
vasthouden aan de conservatieve visie achterop raakte en door 
geen antwoorden te geven op talrijke maatschappelijke vraagstuk
ken in een toenemend isolement kwam te verkeren. Vanzelfspre
kend grepen de voorstanders van een open katholicisme, waartoe 
veel liberaal georiënteerde katholieken behoorden, de nu geboden 
kans met beide handen aan. 11 

Hoewel er kort voor Leo's dood al tendensen zichtbaar werden 
die op een kentering wezen, kwam het onder zijn opvolger, Pius 
X (1903-1914), tot een heftige reactie . Diens pontificaat werd niet 
alleen gekenmerkt door het hechte vasthouden aan de zuivere 
geloofsleer, maar tevens door het integralisme, als reactie op wat 
omschreven werd als het " modernisme". Dit modernisme, een 
vaag en rekbaar begrip, was een verzamelnaam voor alles wat 
samenhing met het streven dat gericht was op het verzoenen en 
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waar mogelijk integreren van de verworvenheden van de moderne 
cultuur en wetenschap met de leer en het functioneren van de 
Kerk. Onder aanvoering van de Romeinse priester U. Benigni 
kregen de integralisten of integraal-katholieken en degenen die 
zich er uit opportunistische motieven bij aansloten ruimschoots 
gelegenheid een ongekend felle jacht te openen op alles wat zij als 
modern beschouwden. Ofschoon de integraal-katholieken niet 
meer dan een kleine, onderling ruziënde minderheid binnen de 
Kerk vertegenwoordigden, konden ze zich beroepen op de ency
cliek "Pascendi" van 1907 waarin Pius X het modernisme in 
uiterst felle bewoordingen veroordeelde. Vanwege de onduidelijke 
omschrijving van het modernisme verschafte Pius X de integralis
ten met deze encycliek een instrument waarmee ze alle vooruit
strevende en vernieuwende uitingen en stromingen in de samenle
ving te lijf konden gaan en verketteren. Daarbij richtten ze hun 
pijlen vooral op de vermeende gevaarlijkste vijanden van de Kerk, 
die niet erbuiten maar erbinnen werden gezocht. In dit verband 
dook andermaal de naam Benigni op, de integralist bij uitstek die 
zich deed kennen als anti-democraat en aanhanger van het leiders
beginsel. In dat laatste stond hij overigens niet alleen. Naderhand 
koos hij voor het fascisme en maakte hij geen geheim van zijn 
anti-semitisme. Andere integralisten volgden in zijn voetspoor.12 

De opvolger van Pius X, Benedictus XV (1914-1922) , maakte snel 
een einde aan de invloed van de integralisten in Rome wat overi
gens niet wegneemt dat het rancuneuze en onverdraagzame karak
ter ervan nog geruime tijd nasmeulde. In Nederland, waar het 
modernisme in tegenstelling tot landen als Frankrijk weliswaar 
weinig voorstelde, werd een soort achterhoedegevecht geleverd 
tussen de bisdommen Haarlem en Roermond. De Haarlemse 
bisschop C.J.M. Bottemanne verdacht namelijk de Limburgse 
priester en sociale pionier H.A. Poels van modernisme. Daarmee 
draaide de Haarlemse prelaat de zaak in zekere zin om . Poels was 
namelijk een verklaard tegenstander van het integralisme. Een 
schriftuur van Benigni kenschetste hij eens als een "afschuwelijk 
voorbeeld van dweepzucht en intellectuele oneerlijkheid". Ook 
Bottemannes opvolger, mgr. A.J. Callier, gaf de vertolker van het 
integralisme in Nederland, de priester M.A . Thompson, de ruimte 
om de Roermondse bisschop, mgr. J.H. Drehmanns, het Roer
monds seminarie en een groot deel van de Limburgse clerus 
eveneens van modernistische opvattingen te beschuldigen. Klaar-
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blijkelijk was nu de maat vol. De nieuwe Roermondse bisschop, 
mgr. L.J.A.H. Schrijnen, liet het er niet bij zitten en ging kort na 
zijn ambtsaanvaarding in 1914 in de tegenaanval. Hij wist dat er 
een internationale beweging tegen het integralisme op gang was 
gekomen, een informatie die hem vermoedelijk via Poels met zijn 
talrijke contacten in binnen- en buitenland had bereikt. Schrijnen 
slaagde erin de bisschoppen te mobiliseren tegen hun Haarlemse 
ambtgenoot. 13 

Navolgers van M.A. Thompson maakten gedurende de jaren 
twintig een evolutie in fascistische richting door. Thompsons 
medewerker, de publicist dr. E .G.H . Verviers, legde naderhand 
een relatie tussen de bestrijding van het modernisme en het ont
staan van een geestelijk klimaat waarin het fascisme kon gedijen.14 

Sommige jonge katholieke kunstenaars en intellectuelen, vooral 
letterkundigen, die na de Eerste Wereldoorlog in een heftig 
generatieconflict verwikkeld waren geraakt, voelden zich thuis in 
dit klimaat. Met de invoering van het algemeen kiesrecht was de 
emancipatie van het katholieke volksdeel goeddeels voltooid : de 
beloning van een jarenlange emancipatiestrijd, gevoerd door de 
oudere generatie. De jongeren radicaliseerden en namen met een 
zekere afschuw kennis van de politiek van compromissen waarmee 
de strijd was gevoerd. Zij huiverden bij de gedachte dat dit het 
politiek credo voor de toekomst zou zijn. De door interne belan
gentegenstellingen en tegenstrijdige inzichten geplaagde R.K.S .P. 
kon hier weinig tegenoverstellen. De gedachte dat de R.K .S.P. als 
katholieke emancipatiebeweging dreigde te vervallen tot een 
kerkelijk allegaartje van elkaar bestrijdende sociale groepen 
waarbij de conservatieve, kapitalistisch-liberale vleugel, die 
gedomineerd werd door vertegenwoordigers van boven de grote 
rivieren, telkens weer aan het langste eind trok, vervulde deze 
jongeren met afschuw. Teneinde te kunnen regeren was de 
R.K.S.P. aangewezen op coalities met protestanten en liberalen 
en het sluiten van compromissen. Een beleid van vlees noch vis, 
kleurloos en smakeloos, zo ervoeren deze jongeren de gevoerde 
politiek. Als remedie en in antwoord op het materialisme en 
atheïsme van hun tijd kozen ze voor een hernieuwing en intensi
vering van de emancipatiestrijd. Die hoefde niet langer tolerant 
te zijn en gericht op het sluiten van compromissen. Integendeel, 
de strijd moest alles omvattend zijn: de katholieke beginselen 
moesten in de staat en in de samenleving verwerkelijkt worden. 
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Deze strijdbaarheid vond onder meer een uitlaatklep in felle 
aanvallen op de verfoeide R.K.S.P., waarmee tevens de weg werd 
vrij gemaakt voor een verwerping van het parlementair stelsel en 
de democratie. 15 Deze "herstelbeweging" vertoonde dus bepaalde 
trekken van het integralisme. In een reactie op de links gerichte 
stromingen die na de Eerste Wereldoorlog waren ontstaan, stelde 
zij zich het herstel van het ware, hiërarchische gezag tot doel. Dit 
zou toevertrouwd moeten worden aan een kleine groep krachtige, 
superieure regeerders. Dat ware gezag was in hoogste instantie 
afkomstig van God. Via het integralisme en de herstelbeweging, 
die anti-democratisch was en zich tegen de R.K.S .P. afzette, kon 
vrij gemakkelijk de stap naar het fascisme worden gezet. 
De evolutie in fascistische richting is goed te volgen aan de hand 
van een aantal tijdschriften zoals "Vreugde", "Katholieke Staat
kunde", "Opbouwende Staatkunde", "Politiek Herstel", "Aristo", 
"De Vaderlander", "De Bezem", "De Valbijl", "De Paal", "De 
Christophore" en "De Dijk". Rond deze bladen, waarvan de 
meeste slechts een kort leven beschoren was, groepeerden zich de 
rechts georiënteerde, ontevreden katholieke jongeren gedurende 
het Interbellum. 16 

Twee bewegingen, die aansloten op de herstelbeweging, oefenden 
aantrekkingskracht uit op het katholieke volksdeel: Zwart Front 
en het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso). 
Zwart Front, op 5 mei 1934 opgericht door Arnold Meijer, sloot 
niet alleen aan op de herstelbeweging maar paste bovendien in de 
traditie van de Nederlandse fascistische bewegingen uit de jaren 
twintig. De cultuurpessimist Meijer beschouwde het parlementaire 
stelsel en de democratische rechtstaat als een ramp. Als alternatief 
bepleitte hij een terugkeer naar de christelijke beginselen waarbij 
hij voor de Kerk een belangrijke rol inruimde. Hij toonde zich 
een voorstander van een sterk en autoritair staatsgezag. Zwart 
Front was een nationalistische, revolutionair-fascistische beweging 
met anti-semitische trekken, die op sociaal-economisch gebied een 
corporatieve maatschappelijke ordening voorstond. De beweging 
hing evenals het hierna te bespreken Verdinaso de Grootneder
landse gedachte aan: een samengaan van Nederland, Nederlands 
Vlaanderen en Frans Vlaanderen. Zwart Front appelleerde vooral 
aan de "kleine man", waardoor het een proletarisch karakter had . 
Toch bleef de aanhang zeer beperkt: de verkiezingen van 1937 
liepen op een fiasco uit. Slechts in enkele kieskringen in Noord-

33 



bevolking als het onze, een ongecontroleerde macht alles bestuurt 
met miskenning van alle ander recht, kan volstrekt niemand 
voorzien, waarheen dit, wellicht ook tegen de bedoeling der 
leiders zelve in, voeren kan en hoeveel goeds, zelfs bij een 
kortstondig bestuur, belemmerd of zelfs voor goed vernietigd kan 
worden. ( ... ) Wie dan ook moedwillig de eenheid verbreekt , wie 
streeft naar het groot en machtig maken van een fascistische of 
nationaal-socialistische partij, hoe dan ook gericht, wie zich bij 
die partij aansluit of haar propageert, is zich zijn heiligen plicht 
jegens het waarachtig volksbelang niet voldoende bewust. ( ... ) 
Wij waarschuwen U tegen de onvermijdelijke gevaren zoowel van 
het verbreken der katholieke eenheid als van het zich groepeeren 
tot neutrale bonden en partijen. Met nadruk willen Wij hieraan 
toevoegen, dat dezelfde waarschuwing geldt ook voor die katho
lieken, die zonder zich bij de fascistische of nationaal-socialisti
sche partijen aan te sluiten, onder hun geloofsgenooten een eigen, 
zelfstandige beweging in het leven willen roepen, welke de ideeën 
en gevoelens dezer partijen aankweekt. ( ... ) Wie ondanks dit Ons 
waarschuwend woord meenen hun eigen inzichten te moeten 
doordrijven, mogen weten, dat zij een zwaren verantwoordelijk
heid op zich laden en dat zij zich tegenover God en hun geweten 
hebben te verantwoorden over hun kortzichtige roekeloosheid. De 
Bisschoppen mogen en zullen voorts niet dulden, dat personen, 
die functies bekleeden, welke meer direct aan hun rechtsmacht 
onderworpen zijn of als vertegenwoordigers der katholieke actie 
(lekenapostolaat onder leiding van de Kerk, auteur) kunnen be
schouwd worden, ijveren voor het fascisme of nationaal-socialis
me of zich bij een van die groepeeringen aansluiten. Zowel die 
aansluiting als die actie verbieden Wij daarom aan Onze priesters 
en geestelijke personen, aan leden van Kerk- en armbesturen , aan 
leiders van katholieke organisaties of katholieke instellingen, 
al sook aan al degenen, die in ons katholiek onderwijs werkzaam 
zijn, voor zoover aan de bisschoppelijke rechtsmacht onderwor
pen" _20 

Aartsbisschop J.H.G. Jansen en de overige bisschoppen leken 
vooralsnog de instrumenten te missen waarmee deze stromingen 
op principiële gronden konden worden bestreden, maar ze onder
kenden de gevaren. Ze wezen met nadruk op het staatsabsolutisme 
en de te verwachten nadelige gevolgen voor Kerk en samenleving. 
Binnen de recentelijk bevochten machtsverhoudingen in Nederland 
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mocht geen ruimte worden geboden voor een ondermijning van de 
status quo. Voor zover het binnen hun machtsbereik lag verboden 
de bisschoppen propaganda voor en lidmaatschap van fascistische 
of nationaal-socialistische bewegingen . Het katholiek bolwerk 
moest ervan gevrijwaard blijven. De moeizaam bevochten emanci
patie en de katholieke eenheid, voorwaarde om op landelijk 
niveau macht en invloed te kunnen uitoefenen, mochten onder 
geen beding aan het wankelen worden gebracht. Bovendien gingen 
de bisschoppen ervan uit dat elk staatkundig stelsel de Kerk 
volledige vrijheid moest garanderen om haar bovennatuurlijke 
zending te kunnen vervullen. Juist daar was men bij de Neder
landse fascistische en nationaal-socialistische stromingen niet 
zeker van. 
De waarschuwing van het episcopaat sorteerde niet het gewenste 
effect, want de N.S.B . behaalde in 1935 bijna acht procent van de 
stemmen. Vooral in Zuid-Limburg, waar het katholiek dissi
dentisme al enige tijd welig tierde en Duitse nazi's intensieve 
propaganda voerden, scoorde de beweging van Mussert in ver
schillende gemeenten zeer hoog: tot boven 25 procent. De vrees 
voor verbreking van de katholieke eenheid leek bewaarheid te 
worden. Er kwam een krachtig tegenoffensief op gang. In februari 
1936 werd de aan een hartkwaal lijdende mgr. Jansen opgevolgd 
door zijn coadjutor, dr. J. de Jong, die een meer geprononceerde 
mening over het fascisme en nationaal -socialisme had. Dat bleek 
al in een herderlijke brief van 6 mei 1936, waarin de bisschoppen 
een aanzienlijk radicaler en principiëler standpunt jegens de 
N.S.B . innamen : "Voor ruim twee jaar hebben Wij U in een 
herderlijk schrijven gewaarschuwd tegen de gevaarlijke stroom
ingen van onzen tijd, vooral op staatkundig gebied. Ofschoon Ons 
schrijven duidelijk genoeg was, hebben sommigen door gewron
gen uitleg (vermoedelijk doelden de bisschoppen op pogingen van 
N .S.B.-zijde katholieke kiezers te lokken, auteur) daarvan mis
bruik gemaakt. Het feit dat de gevaren, waarop Wij U toen 
wezen, duidelijker aan het licht zijn getreden, maakt het Ons tot 
plicht nogmaals het woord tot U te richten. 
Wij blijven heilig overtuigd, dat de Kerk in ons Vaderland in 
hooge mate geschaad en dat zelfs haar heilzame werking grooten
deels onmogelijk zou gemaakt worden , als de beweging van het 
Nationaal-Socialisme de overhand zou krijgen . Daarom verklaren 
W ij, als Herders uwer zielen, di e diep Onze verantwoordelijkheid 
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gevoelen, dat zij, die aan deze partij in belangrijke mate steun 
verleenen, niet tot de H.H. Sacramenten kunnen worden toegeJa
ten" .21 

In een toelichting werd het schrijven nader gepreciseerd: "De 
verklaring die thans wordt gegeven, gaat alleen over de N. S. B.; 
dus niet gelijk het mandement van 2 februari 1934, over al "de 
verschillende fascistische en nationaal-socialistische stroomingen 
ten onzent". Wat over deze in het vorige mandement gezegd is, 
behoudt ten volle zijn kracht, doch op grond van het feit, dat de 
gevaren, waarop toen werd gewezen, praktisch vooral van de kant 
der N.S.B. te vreezen zijn, is de nieuwe verklaring tot deze 
beweging beperkt. ( . . . ) De bisschoppen hebben niet alleen maar 
gewaarschuwd of de geloovigen slechts vermanend op hun plicht 
gewezen; neen, zij hebben krachtens de volheid van hun gezag de 
N.S.B. beslist veroordeeld, een authentieke besliste uitspraak 
gegeven, die allen in geweten bindt". Voorts bevatte de toelich
ting een tamelijk nauwkeurige omschrijving van hetgeen als 
ongeoorloofd beschouwd moest worden, wie bedoeld werden met 
de zinsnede "in belangrijke mate steun verlenen" en hoe de ziel
zorg jegens de N.S.B. moest optreden. 22 

Eind mei 1936 uitte Paus Pius XI zich met betrekking tot het 
mandement tegenover mgr. A.P. Diepen van Den Bosch aldus: 
"C'est votre droit et votre devoir". Diepen maakte eruit op dat de 
Paus het standpunt van het Nederlands episcopaat billijkte.23 Bijna 
een jaar later, op 14 maart 1937, verbrak Pius XI het stilzwijgen 
en publiceerde hij de encycliek "Mit Brennender Sorge". Daarin 
sprak hij zijn bezorgdheid uit over de ontwikkelingen in Duits
land, waar de strijd tussen Kerk en staat sedert 1934 in alle 
hevigheid woedde. Door het nationaal-socialisme op principiële, 
op de katholieke geloofsleer gebaseerde gronden af te wijzen, 
vormde de encycliek een belangrijke steun in de rug van het 
Nederlands episcopaat.24 

Een van de felste bestrijders van het nazisme in Duitsland was de 
jezuïet F. Muckermann. Nadat in juni 1934 een aantal katholieke 
voormannen van het toneel was verdwenen, besloot Muckermann, 
die zelf al enige tijd mikpunt was van een hetzecampagne, zijn 
woonplaats Münster te verlaten. Hij vertrok naar Oldenzaal waar 
hij in augustus 1934 met een uitgeweken Duitse journalist begon 
met de uitgave van een weekblad, "Der Deutsche Weg". De 
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oplage bedroeg twee- tot drieduizend exemplaren, voornamelijk 
bestemd voor in het buitenland woonachtige Duitsers. Voor 
M uckermann stond vast dat met het nationaal-socialisme geen 
vergelijk mogelijk was. Hij hekelde de houding van het Duitse en 
Oostenrijkse episcopaat, het concordaat tussen Hitler en het 
Vaticaan en, tot het verschijnen van de encycliek "Mit Brennen
der Sorge", het uitblijven van een duidelijk standpunt van het 
Vaticaan met betrekking tot het nationaal-socialisme. Ook trok de 
jezuïet fel van leer tegen allerlei uitwassen van het nazi-regime 
zoals de internering van (vermeende) tegenstanders van het 
regime in concentratiekampen, het anti-semitisme - "Der Deutsche 
Weg" liet zich overigens soms zelf anti-semitisch uit - en gedwon
gen sterilisatie. M uckermann illustreerde zijn aanvallen met 
voorbeelden uit de praktijk en trachtte ze met religieuze en weten
schappelijke argumenten te onderbouwen. De toon was populair 
en emotioneel zodat het betoog soms nogal ongenuanceerd over
kwam en hij vaak in herhaling verviel. "Der Deutsche Weg" en 
Muckermanns onverbloemde tirades veroorzaakten een storm van 
protest vanuit Duitsland. Dat leidde er na twee jaar toe dat 
pastoor F.J.M. Stokman uit Oldenzaal het hoofdredacteurschap op 
zich nam. Voor het overige bleef alles bij het oude. Tot mei 1940 
bleef "Der Deutsche Weg" verschijnen. Muckermann en zijn blad 
genoten kennelijk zoveel aanzien, overigens niet alleen in katho
lieke kring, dat van hogerhand vrijwel niets werd ondernomen. 
Aartsbisschop De Jong bijvoorbeeld noemde het tijdschrift zijn 
lijfblad. Bovendien was Muckermann een veel genode spreker op 
bijeenkomsten van katholieke organisaties en op door katholieken 
georganiseerde studiedagen. 25 

Niet alleen het episcopaat en publicisten als Muckermann stelden 
zich strijdbaar op tegen fascisme en nationaal-socialisme. Het 
landelijk Rooms Katholiek Werklieden Verbond (R.K. W. V.) 
volgde de lijn van de bisschoppen, wees fascisme en nationaal
socialisme af en beklemtoonde de eenheid der katholieken. Ook 
de R.K.S.P. schaarde zich achter de episcopale directieven, maar 
voerde voor het overige geen actief bestrijdingsbeleid.26 Fractie
voorzitter mr. P.J.M. Aalberse publiceerde in augustus en sep
tember 1933 een serie artikelen in het landelijk katholieke dagblad 
"De Maasbode" waarin hij het nationaal-socialisme analyseerde 
en tot de slotsom kwam dat het totalitair in zijn pretenties en 
aspiraties was : politiek, cultuur en religie vloeiden ineen in staat, 
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leider en volk. De rassenleer vormde, aldus Aalberse, de kern van 
deze wereldbeschouwing en als zodanig was deze onverzoenlijk 
met het christendom en het streven naar vrede. Gedurende de 
jaren dertig bleef Aalberse waarschuwen voor een naïeve houding 
van het katholieke volksdeel jegens de rechts-autoritaire stromin
gen. Ook hij was zich er terdege van bewust dat de katholieke 
eenheid bewaard moest worden en de gelovigen verre gehouden 
dienden te worden van de nieuwe beweging.27 

Wat was de houding van de katholieke dagbladpers? Ondanks een 
grote diversiteit aan bindingen stonden de katholieke kranten 
allemaal onder kerkelijke invloed. Daarmee lag hun levensbe
schouwelijke en in zekere mate ook hun politieke richting vast 
want volgens de katholieke leer was levensbeschouwing een 
afgeleide van het geloof. Aangezien de katholieke eenheid voorop 
stond diende de pers te fungeren als wegbereider van de consen
sus in eigen kring. Gedurende de eerste jaren van Mussolini's 
bewind stond de katholieke pers overwegend sceptisch tegenover 
het fascisme . Die houding veranderde in positieve zin na de slui
ting van het concordaat met het Vaticaan in 1929. Over het 
nazisme oordeelde de katholieke pers overwegend negatief. De 
Duitse zusterpartij, het katholieke "Zentrum", werd door het 
nazisme bedreigd en daarmee de Duitse republiek en de vrede in 
Europa . Voorts kon het fanatisme geen genade vinden in de 
katholieke pers. Omdat de toonaangevende "Maasbode" - andere 
landelijke katholieke dagbladen als " De Tijd" en "De Volkskrant" 
volgden, weliswaar met nuanceverschillen , de koers van de 
"Maasbode" - haar standpunt afhankelijk maakte van het lot van 
de Duitse katholieken en hun politieke vertegenwoordiging werd 
de houding aan het begin van de jaren dertig ambivalenter en 
grotendeels bepaald door de actuele verhouding tussen het katho
liek "Zentrum" en de N.S.D.A.P. De opiniërende artikelen had
den overwegend weinig diepgang en droegen een opportunistisch 
karakter. Ze vertoonden niet veel samenhang. De inhoud va
rieerde van felle kritiek - de grondslag van het nationaal-socialis
me werd principieel en systematisch afgewezen op grond van 
ethisch-religieuze overwegingen - tot sympathie voor sommige 
elementen van het nazisme zoals idealisme, bevlogenheid , de 
herwaardering van het organisch karakter van de samenleving e n 
de daarmee samenhangende bestrijding van individualisme en 
materialisme, belichaamd in liberalisme en marxisme. In de 
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maanden volgend op de "Machtübernahme", eind januari 1933, 
sloeg de "Maasbode", evenals "De Tijd" en de op de katholieke 
arbeiders gerichte "Volkskrant", een overwegend welwillende tot 
afwachtende toon aan. Het blad sprak de hoop uit dat als het 
Derde Rijk eenmaal gevestigd zou zijn de gematigde en construc
tieve krachten de overhand zouden krijgen. De Duitse katholieken 
werden geacht een matigende invloed uit te kunnen oefenen. 
Ondanks het in juli 1933 tot stand gekomen concordaat bleef de 
"Maas bode" haar lezers een tweeslachtig beeld voorschotelen. 
Enerzijds werden de jongste ontwikkelingen positief benaderd, 
anderzijds heerste er angst voor het niet naleven van het concor
daat. Desondanks deed de krant met het oog op de Nederlandse 
verhoudingen felle en principiële aanvallen op het nazisme naar 
aanleiding van de houding van een aantal katholieken jegens het 
Derde Rijk en de activiteiten van nazi's onder mijnwerkers in 
Zuid-Limburg. 
Tegen het einde van 1933 wijzigde de "Maasbode", en in haar 
kielzog de meeste andere katholieke dagbladen, haar ambivalente 
houding. De binnenlandse ontwikkelingen in Duitsland gaven er 
alle reden toe. Los van het openlijk anti-semitisme en de vervol
ging van alles wat politiek links heette te zijn, stak het niet 
naleven van het concordaat nog wel het meest. Aantasting van de 
katholieke persvrijheid, jeugdorganisaties, onderwijs en de arres
tatie van katholieke voormannen en geestelijken waren de katho
lieke pers in Nederland een doorn in het oog. De toonzetting 
jegens nazi-Duitsland werd aanzienlijk scherper. Vanaf de zomer 
van 1935 verbond de "Maas bode" conclusies aan de ontwikkelin
gen in Duitsland. Het blad gaf toe dat er klaarblijkelijk geen 
gematigde vleugel binnen de N.S .D.A.P. bestond . Eerder had 
men dat steeds wèl verondersteld en nota bene Hitler ertoe gere
kend. Opnieuw kwam het totalitaire aspect van het nazisme in de 
kolommen van de "Maasbode " ter sprake. Het aanvankelijk opti
misme naar aanleiding van het concordaat was misplaatst geweest: 
het nazisme of nieuwe heidendom, zoals het ook wel gekwalifi
ceerd werd, zou erop uit zijn het geloof uit te roeien . Voortaan 
schreef het dagblad overwegend negatief over de gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in Duitsland . Korte tijd werd nog getracht een 
innerlijk verschil tussen fasc isme en nationaal-socialisme bloot te 
leggen, maar die lijn werd spoedig weer losgelaten. Duitsland en 
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Italië groeiden steeds meer naar elkaar toe, van loskoppelen kon 
geen sprake zijn. 
Tot slot een opmerking over de houding van de "Maasbode" -
inclusief de meeste andere katholieke landelijke dagbladen -
jegens het anti-semitisme. Het blad bleek in dit opzicht een 
podium voor nogal uiteenlopende opinies. Sommige medewerkers 
veroordeelden racisme en anti-semitisme principieel en onvoor
waardelijk . In andere kolommen klonken niettemin ook anti
joodse sentimenten door. Zo neigde de Berlijnse correspondent 
van de krant ertoe de massale vervolgingen en vernederingen van 
de joden te bagatelliseren . Aan zulke uitingen van een doorgaans 
gematigd, volks anti-semitisme, maar ook aan de tweeslachtigheid 
van het blad ten aanzien van het radicale, agressieve anti-semitis
me lagen zowel religieuze en politieke motieven alsook historisch 
gegroeide anti-joodse sentimenten ten grondslag .28 

De "Maas bode" en in haar kielzog de overige katholieke lande
lijke dagbladen evolueerden gedurende de jaren dertig met de 
ontwikkelingen in Duitsland mee .29 Tot het tijdstip waarop de 
Duitse katholieken en hun organisaties openlijk werden aangeval
len (1934) namen de bladen nog enige reserve tegenover het 
nazisme in acht, nadien overheersten wantrouwen en scepticisme. 
Het nationaal-socialisme had definitief afgedaan en ondervond 
geen sprankje sympathie meer. 

!II. Limburg 

111.1. Katholiek dissidentisme en rechts-autoritair protest 

In de voorgaande paragraaf werd vastgesteld dat de R.K.S.P. niet 
bij machte bleek de belangen van een deel van het eigen electoraat 
te vertalen in een concreet beleid . Dat hing niet alleen samen met 
de politiek van compromissen die de partij en haar coalitiepart
ners voerden . De R.K.S.P. vertegenwoordigde het overgrote deel 
van de katholieke kiezers. Deze hadden vaak tegengestelde 
belangen en over de meest uiteenlopende aangelegenheden dacht 
men heel verschillend. De tegenstellingen leidden binnen de partij 
vanzelfsprekend tot spanningen, diepgaande meningsverschillen 
en een moeizame besluitvorming. Zij kregen een extra dimensie 
toen men een afdoend antwoord op de aan het begin van de jaren 
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dertig uitgebroken mondiale economische crisis schuldig bleef. 
Dit, gevoegd bij het feit dat de katholieke adel en gegoede burge
rij van boven de grote rivieren in belangrijke mate hun stempel 
drukten op de partijkoers en dat de R.K.S.P. sinds de tweede 
helft van de jaren twintig in conservatieve richting was opgescho
ven, had gemakkelijk geleid kunnen hebben tot een vervreemding 
van een deel van de overwegend in het zuiden van het land 
woonachtige aanhang. Daar lag immers de machtsbasis van de 
R.K.S.P. 
Los van de vraag of de R.K.S.P. en haar coalitiepartners over 
instrumenten beschikten om de economische crisis doelmatig te 
bestrijden - het was immers een mondiale crisis - leidde de 
aanvankelijk tentoongespreide onmacht tot grote ontevredenheid 
en talrijke verwijten. Landen als Italië, Portugal en niet veel later 
ook Duitsland deden het schijnbaar veel beter. Daar waren krach
tige leiders aan het bewind die de handen uit de mouwen staken. 
Zij wekten zeker aanvankelijk grote verwachtingen. Toch wendde 
het katholieke bevolkingsdeel zich niet massaal van de R.K.S.P. 
af. Een ruime meerderheid van de katholieke kiezers was niet of 
nauwelijks geïnteresseerd in de landelijke politiek. Traditioneel 
volgde men trouw de richtlijnen van de katholieke geestelijkheid 
en de katholieke media. Zij kwamen er kort gezegd op neer dat 
de katholieke (politieke) eenheid bewaard diende te worden. 
Socialisten, communisten en liberalen ondervonden wat dat 
betekende. Door de invloed van het bestuurlijk establishment, de 
r.-k. -geestelijkheid en de katholieke media bestonden in homogeen 
katholieke provincies als Noord-Brabant en Limburg voor deze 
politieke stromingen nauwelijks ontplooiïngskansen. Hier was 
geen sprake van het naast elkaar bestaan van verschillende zuilen. 
Een van de consequenties daarvan was dat van katholieke zijde 
allerlei initiatieven op sociaal, economisch en cultureel gebied 
ontwikkeld moesten worden. Deze verantwoordelijkheid rustte 
niet op de schouders van de R.K.S.P" maar op die van provinci
ale en lokale voormannen, onder wie veel geestelijken. Zij zagen 
in dat de katholieke kiezer alleen zo voor zijn eigen partij behou
den kon blijven. Het vertrouwen in de eigen, lokale voormannen, 
het vanzelfsprekend aanvaarden van en het onwankelbaar geloof 
in de kerkelijke autoriteit en in het verlengde daarvan het opvol
gen van het gebruikelijke stemadvies boden een blijvende garantie 
voor een opvallend stabiele R.K.S.P.-aanhang. 
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Het z1Jn evenwel niet de trouwe R.K.S.P.-kiezers die in deze 
paragraaf centraal staan, maar degenen wier voorkeur naar een 
van de andere partijen uitging en degenen die ertoe neigden de 
R.K.S.P. de rug toe te keren of dat metterdaad deden. Zij vorm
den het reservoir aan zwevende kiezers, waaruit de rechts-autori
taire stromingen en het zogeheten katholiek dissidentisme hun 
aanhang recruteerden. 
Een klein gedeelte van het R.K.S.P.-electoraat in Limburg raakte 
op drift. Hiervan profiteerden tot het begin van de jaren dertig 
met name de socialisten (S.D.A.P.) en de communisten (C.P.H.). 
In de sterk geïndustrialiseerde delen van Limburg, de regio Maas
tricht en de Mijnstreek, scoorden deze partijen naar verhouding 
hoog . De stemmen waren niet alleen afkomstig van allochtonen 
maar ook van autochtonen die zich zowel door de R.K.S.P. als 
door het provinciaal en lokaal bestuurlijk establishment in de 
steek gelaten voelden. Hun keuze voor een andere partij werd 
bepaald door negatieve overwegingen, het was in feite een stem 
tegen de gehate R.K.S.P. Daarnaast bestond een groep kiezers die 
nog steeds,- maar met groeiende tegenzin en bij gebrek aan een in 
hun ogen aantrekkelijk alternatief R.K.S.P. stemde. Deze groep 
kiezers kon, zoals zou blijken, vrij eenvoudig van de R.K.S.P. 
worden losgemaakt. Aanvankelijk, aan het begin van de jaren 
dertig, vonden zij onderdak bij enkele dissidente katholieke 
partijen. 

Hoewel sommige elementaire voorwaarden voor zwevend stemge
drag reeds geruime tijd aanwezig waren, werkte de economische 
crisis dit verschijnsel in de hand. Het landelijk crisislandbouwbe
leid bracht talrijke kleine boeren aan de rand van de afgrond. Ze 
zochten naar wegen de eigen belangen te (laten) verdedigen en 
keerden de mede voor het crisisbeleid verantwoordelijke R .K.S.P. 
de rug toe. Zo nam de R.K. Federatie van Land- en Tuinbouwers, 
Middenstanders en Arbeiders in Limburg, geleid door H.H. 
Meertens, in 1931 deel aan de Provinciale Statenverkiezingen. De 
lijst Meertens, vrijwel meteen als katholieke dissidenten bestem
peld, behaalde ruim 11.000 stemmen (5.6 %) en Meertens werd 
gekozen. Het zwaartepunt van deze boerenprotestbeweging lag in 
het uiterste zuiden van de provincie (zie kaart 1). Kleine pacht
boeren met een gemengd bedrijf waren als gevolg van prijsdalin
gen van hun produkten en de handhaving van de pachtprijzen in 
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moeilijkheden gekomen. Overheidsmaatregelen zoals inkrimping 
van veestapel en produktiebeperking betekenden voor menig Iöss
boer het einde van de rentabiliteit van zijn bedrijf. Bovendien 
wilde de overheid toezicht en controle op de kwaliteit van boter 
want er was aan het licht gekomen dat de boterhandel met het 
produkt knoeide. Zuid-Limburg telde veel ambachtelijke zelfkar
ners die hun nering in gevaar zagen komen. Zij wisten zich 
gesteund door de stichter en voorzitter van de Bond van Zelf
karners, H.H. Meertens. Meertens deed in 1931 zijn intrede in de 
Provinciale Staten waar hij zonder duidelijk programma de zaak 
van de boeren trachtte te bepleiten. In 1933 nam Meertens deel 
aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zijn "Limburgse 
Federatie" haalde echter niet de kiesdrempel (Meertens kreeg 
slechts 6.332 stemmen), omdat de kiezers het in de andere delen 
van de provincie lieten afweten: de beweging was en bleef over
wegend beperkt tot het löss-gebied ten zuiden van de Geul, maar 
leed ook daar verlies (zie kaart 2). Twee jaar later, in 1935, 
besloot Meertens het conflict met de R.K.S.P. bij te leggen, 
waarbij hij een krachtig pleidooi hield voor de katholieke eenheid . 
Zijn aanhang volgde deze ommezwaai niet. Voor hen had de 
R.K.S.P. definitief afgedaan. Zij voelden zich verraden en wei
gerden de crisismaatregelen na te leven. De N.S.B. speelde op 
hun onvrede in en putte er een deel van het verkiezingssucces van 
1935 uit. Als gevolg van de uitzichtloze malaise waren veel löss
boeren geradicaliseerd: zij hadden overwegend uit protest op de 
N .S.B. gestemd, niet als overtuigde nationaal-socialisten.30 

Het katholiek dissidentisme bleef niet beperkt tot Meertens en zijn 
specifieke protest. Bij de kamerverkiezingen van 1933 dongen 
twee sociaal vooruitstrevende landelijke katholieke partijen, de 
Rooms Katholieke Volks Partij (R.K.V.P.) van P.M. Arts en de 
Katholiek Democratische Bond (K.D.B.), geleid door J.A. Ver
aart, naar de kiezersgunst. Het progressief dissidente deel van het 
Limburgs electoraat bezorgde de twee partijen ruim 12.000 stem
men (5.62%) (zie kaart 3 en 4). In september 1933 fuseerden 
R.K. V.P. en K.D.B. in de nieuw opgerichte Katholiek Democra
tische Partij . De K.D.P. appelleerde met name aan de katholieke 
arbeiders en zette zich af tegen de politiek van de R .K.S.P. Het 
was een anti-fascistische en pacifistische partij die onder invloed 
van Veraart een democratische variant van het corporatisme 
nastreefde. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935 
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Kaart l. Lijst Mecrtcns. Provinciale Smen 1931. 
Provinciaal gemiddelde S.6% 
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Kaart 3. Kath . Oemocr. Bond (Veraart). Tweede Kamer 1933. 
Provinciaal gemiddelde 3.1 1 % 
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Kaart 2 . Limburgs Federatie (Meertcns) . Tweede Kamer 1933. 
Provinciaal gem iddelde 2.96% 
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Kaart 4. R.K. Volkspar1ij (Arts). Tweede Kamer 1933. 
Provinciaal gemiddelde 2.51 % 
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viel de nieuwe combinatie in Limburg terug naar 3 .916 stemmen 
( 1. 79 % ) (zie kaart 5). Onder meer als gevolg van het offensief 
tegen elke vorm van dissident katholiek stemgedrag, interne 
conflicten en een opschuiven van de R.K.S.P. in de richting van 
K.D.P.-denkbeelden nam de attractiviteit van de partij verder af. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 behaalde ze in 
Limburg slechts 1.125 stemmen (0.47%) (zie kaart 6). In februari 
1939 keerde de K .D.P. terug binnen de gelederen van de 
R.K.S.P. 31 

Hoewel niet uitgesloten kan worden dat een enkeling in 1935 de 
overstap van K.D.B./R.K.V.P. naar N.S.B. maakte, weten we 
zeker dat dat wel het geval was met een groot deel van de aan
hang van Meertens. Een andere katholieke dissidente boeren
protestbeweging was de Actie Bouwman, vernoemd naar A. 
Bouwman uit het Gelderse Druten. Evenals Meertens nam Bouw
man het op voor de kleine boeren die zich als gevolg van de 
landbouwcrisiswet van 1933 door produktiebeperkingen in het 
nauw voelden gedreven. De beweging ontstond in september 
1933. Bouwman verwoordde de onvrede door te ageren tegen de 
gewraakte overheidsmaatregel, het grootkapitaal en het falend 
beleid van de regionale boerenbelangenorganisaties . Bij de 
R.K .S.P. vond Bouwman geen gehoor en aangezien de katholieke 
Kerk geen gesloten front vormde tegen zijn beweging besloot 
Bouwman, na in januari 1937 uit de R.K.S.P. te zijn gezet, met 
een eigen lijst de verkiezingen in te gaan. Het leverde hem vooral 
succes op in het Brabants-Gelderse rivierengebied en Noord
Limburg waar de beweging tussen de 15 en 20% van de stemmen 
kreeg (zie kaart 7). Bouwman en zijn medestanders putten vol
doende zelfvertrouwen uit dit succes om met verve van leer te 
trekken tegen R. K. S. P., ambtenarij, grootkapitaal, boerenbonden 
en joden. Interne ruzies leidden ertoe dat bij de kandidaatstelling 
voor de verkiezingen van 1939 alleen de naam van Bouwman 
overbleef. Ondanks enig verlies bleef de beweging populair in 
Noord-Limburg (zie kaart 8). In 1940 maakte Bouwman via Zwart 
Front de overstap naar de N.S.B. Of zijn aanhang hem hierin 
volgde is moeilijk na te gaan, maar aangenomen mag worden dat 
een gedeelte inderdaad bij de N.S .B. terechtkwam.32 

Het katholiek dissidentisme, in het bijzonder de anti-democra
tische variant, kon dus de weg effenen naar het nationaal-socialis
me of fascisme. Zoals K.D .B. en R.K. V.P. de drempel voor een 
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Kaart 5. Kath . Democ r. Panij. Provinciale Staten 1935. 
Provinc iaal gemiddelde 1. 79% 

~1 . :;0-2.~ox 

~::8:.3z -::m-=-x 

~-IUY. 

--·10;: 

Kaa rt 7. Actie Bouwma n. Tweede Kamer 1937. 
Provinciaal gemiddelde 0 . 72 % 
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Kaart 6 . Kath. Democ r. Part ij . Tweede Kame r 1937. 
Provinciaal gemiddelde 0.47% 
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Kaart 8. Actie Bouwman . Provinciale Staten 1939. 
Provinciaal gemiddelde 0 .60% 
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overstap naar de S.D.A.P. verlaagden, deden Meertens en Bouw
man iets vergelijkbaars voor de N.S.B. Toch kan het opvallende 
succes van de N.S .B. in Limburg niet volledig verklaard worden 
uit dit katholiek dissidentisme. 

Ongeveer anderhalf jaar na de oprichting van de N.S.B. , in het 
voorjaar van 1933, richtte een vertegenwoordiger uit Maasniel, 
J.J. Boddé, de N.S.B.-groep Roermond op. Weldra volgden Ven
lo, Maastricht, Sittard, Heerlen en Echt en eind september 1933 
telde de N .S.B. in Limburg circa 400 leden. Boddé trad op als 
kringleider en kringpropagandist. Zijn gestencild blaadje " Hou 
Zee" had hij inmiddels omgedoopt in "Kringblad voor de kring 
Limburg". Plaatsvervangend kringleider en gewestelijk organi
satie-inspecteur was graaf M.V.E.H.J.M. de Marchant et d'An
sembourg, burgemeester van Amstenrade. Van begin 1934 tot het 
voorjaar van 1935 groeide het ledental van de N .S.B . in Limburg 
uit van 1.200 tot 2.400. Boddé werd gepromoveerd tot gewestelijk 
propaganda-inspecteur voor het gewest Zuid dat Limburg en een 
groot deel van Noord-Brabant omvatte.33 

De landelijke leiding van de N.S.B. begreep dat een felle cam
pagne onder de katholieken slechts een averechtse uitwerking zou 
hebben en zond een van haar voormannen, C. van Geelkerken, 
naar Limburg. Deze verklaarde dat de N .S .B. een Nederlandse 
partij was zonder anti-semitische trekken en rechtvaardige sociale 
verhoudingen bepleitte. De partij keerde zich tegen de onmachtige 
parlementaire democratie, tegen de klassenstrijd en tegen 
S.D.A.P. en R.K.S.P. Zo'n gematigde toon kon weinig schade 
aanrichten. Bovendien boezemde graaf De Marchant et d' Ansem
bourg, die in toenemende mate als spreekbuis voor de N .S.B . op 
de voorgrond trad, enig vertrouwen in. Hoewel de verkiezings
campagne van 1935 gematigd was, maar voor het overige weinig 
constructiefs te bieden had, en de campagneleiders nalieten aan te 
geven hoe een aantal concrete programmapunten gerealiseerd 
moesten worden, behaalde de N.S .B. een eclatant succes. Maar 
liefst 11,69 % (25. 620 stemmen) van het Limburgs electoraat 
schaarde zich achter de nieuwe beweging. 
Afgezien van de plaatsen Roermond, Echt, Vlodrop en Melick
Herkenbosch waar de N.S.B. iets boven het provinciaal gemid
delde scoorde, bleef de partij in Noord- en Midden-Limburg daar 
ruim onder. De aanhang was vooral te vinden in het gebied ten 
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zuiden van de Geul (de voormalige aanhang van Meertens), 
Geleen en enkele gemeenten ten noorden daarvan en oostelijk 
Zuid-Limburg: de Mijnstreek en de regio Vaals (zie kaart 9) .34 

Zijn er nog andere verklaringen voor het succes van de N.S.B.? 
Nadere analyse van de verkiezingsuitslag van 1935 leert dat de 
N.S .B. niet alleen stemmen onttrok aan de R.K.S.P. en steun 
kreeg van een deel van het dissident katholiek electoraat. De 
nationaal-socialisten verwierven ook aanhang onder S.D.A .P.
kiezers. Deze partij leed in Limburg een grote nederlaag, met 
name in de regio Maastricht en de Mijnstreek . Klaarblijkelijk 
heerste ook in kringen van S.D.A.P.-stemmers onvrede. De 
C.P.N . profiteerde daarvan eveneens.35 Vermoedelijk lagen 
meerdere factoren ten grondslag aan het succes van de nationaal
socialisten in het zuiden van de provincie. Sedert het begin van de 
twintigste eeuw was de bevolking van de Mijnstreek gestegen van 
70.000 (1900) naar ruim 242.000 (1935). Duizenden Nederlanders 
en buitenlanders waren naar Zuid-Limburg gekomen om er in de 
mijnen emplooi te zoeken. De enorme bevolkingstoename had 
uiteraard tot talrijke sociale en economische problemen geleid. De 
lokale Kerk trachtte met wisselend succes te interveniëren en 
sturend op te treden, maar kon niet voorkomen dat sommigen 
ertoe neigden een deel van de misstanden aan de rol en houding 
van de katholieke clerus toe te schrijven. Ondanks een nijpend 
gebrek aan woonruimte en een onevenwichtige leeftijdsopbouw -
er was een groot mannenoverschot in de leeftijd van 20 tot 44 jaar 
- bestond er aan het begin van de jaren dertig toch een zekere 
mate van stabiliteit. De economische crisis, die er overigens later 
toesloeg dan elders, stelde het labiele evenwicht danig op de 
proef. Achtereenvolgens werden de bouwwereld, de mijnindustrie, 
de grondwerkers (het Julianakanaal kwam in 1934 gereed), de 
metaalnijverheid en de lokale industrieën getroffen. Vooral de 
arbeiders en de middenstanders waren er het slachtoffer van . In 
1934 bestonden in bijna de helft van de Limburgse gemeenten 
geen werkverschaffingsprojecten en geen steunregelingen. Tot 
overmaat van ramp sloot Duitsland de grens met Nederland zodat 
Duitse kopers wegbleven terwijl er van Nederlandse zijde niets 
gebeurde, waardoor Nederlandse kopers in Duitsland konden 
profiteren van de voor hun gunstige wisselkoers. Uiteraard had de 
verslechterde economische en sociale toestand haar uitwerking op 
de bevolking. 36 Daarbij valt op dat in de gemeenten waar de 
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gevolgen van de snelle opkomst van de mijnindustrie het ingrij
pendst waren geweest en de bevolkingssamenstelling het meest 
heterogeen was, de N.S.B. het hoogst had gescoord. 
Dat met name de kleine middenstand in Zuid-Limburg zich door 
het sluiten van de grens in haar bestaanszekerheid bedreigd voelde 
lag voor de hand, maar ook in verder van de grens gelegen 
regio's was de situatie niet veel beter. In Sittard had het gemeen
tebestuur, enigszins verblind door het toekomstperspectief dat de 
stad het centrum van de westelijke Mijnstreek zou worden, tussen 
1915 en 1925 flink geïnvesteerd in de aankoop van grond en 
verbetering van de infrastructuur. Toen in het midden van de 
jaren twintig duidelijk werd dat niet Sittard, maar het naburige 
Geleen het nieuwe centrum zou worden, bleef de gemeente zitten 
met een torenhoge schuld die gedeeltelijk werd afgewenteld op de 
bevolking in de vorm van snel stijgende belastingen. Niet alleen 
de gemeente zelf was slachtoffer van deze misrekening; allen die 
zich hadden laten meevoeren op de golven van het optimisme 
betaalden hun tol. Ook de middenstanders die flink hadden ge
ïnvesteerd zaten opgezadeld met hoge belastingen en een stagne
rende afzet. De daarop volgende economische crisis gaf menigeen 
de genadeklap. 37 

Herhaaldelijk is gewezen op de mogelijke invloed van nazi-Duits
land op het stemgedrag van de Limburgers . Van oudsher beston
den grensoverschrijdende familiebanden, vooral in oostelijk Zuid
Limburg, en er werkten ongeveer 15.000 Duitsers in Zuid-Lim
burg. Tevens had een gedeelte van de Limburgse arbeidsmarkt 
tussen 1840 en 1940 deel uitgemaakt van de Rijnlandse. Een 
aantal van de in Zuid-Limburg werkzame en woonachtige Duitsers 
stak zijn nationaal-socialistische gezindheid niet onder stoelen of 
banken. Leden van de "Reichsdeutsche Gemeinschaft", een bui
tenlandse mantelorganisatie van de N. S.D.A.P., voerden openlijk 
propaganda onder deze in Zuid-Limburg woonachtige Duitsers en 
onder de autochtone bevolking. Van de propaganda onder deze 
laatste groep - de Duitsers hadden in Nederland immers geen 
stemrecht - profiteerde vermoedelijk niet de N .S .B., maar de 
volledig op de N.S .D.A.P. georiënteerde N.S.N.A.P. van de 
gepensioneerde majoor C.J.A. Kruyt. In agressieve bewoordingen 
zette deze vulgair anti -semitische partij zich af tegen de N.S.B. 
De N.S.N.A.P. scoorde bij de verkiezingen van 1935 vooral in 
het uiterste oosten van Zuid-Limburg, waar inderdaad sprake was 
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Kaan 10. N.S.N.A.P. Provinciale Stalen 1935 . 
Provinciaal gemiddelde 1.36% 

~1 - 1. 36% 

t:=:-::e:':::.:::::31 - 36- ~:! 

~-10;: 

~> 10% 

Kaart 1 2. Verbond voor Nationaal Herstel (Snijders). 
Tweede Kamer 1933. Pro\·inciaal gemiddelde 0.87% 



van enige beïnvloeding van het electoraat door de Duitse propa
gandisten, relatief hoog. In totaal kreeg Kruyts partij 2. 985 of 
1,36% van de stemmen (zie kaart 10).38 De Duitse propaganda in 
Limburg werkte echter vanwege de felle en agressieve toon eerder 
contraproductief. Ongetwijfeld hadden sommigen bewondering 
voor de aanpak van het werkeloosheidsprobleem in Duitsland, 
maar de berichten over haatcampagnes, vervolgingen, arrestaties 
en onderdrukking deden die weer goeddeels teniet.39 

Zwart Front van Arnold Meijer behaalde in Limburg geen aan
hang van betekenis . Het provinciaal gemiddelde bij de verkiezin
gen van 1937 lag op 0,37 % (653 stemmen) . Procentueel scoorde 
Meijers beweging het hoogst in de Zuidlimburgse gemeenten 
Spaubeek (2,43%), Hoensbroek (2,80%) en Vaals (1,22%). De 
meeste stemmen werden in Maastricht behaald ( 197) (zie kaart 
11). 
Het Verbond voor Nationaal Herstel (V.N.H.), in 1932 opgericht 
door de oud-opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal 
C.J. Snijders, vertoonde weliswaar fascistische trekken, maar kan 
niet als een fascistische organisatie worden aangemerkt. Snijders' 
rechts-autoritaire beweging oefende in tegenstelling tot 
N.S.N.A.P., N.S.B. en Zwart Front vooral aantrekkingskracht uit 
op de hogere sociale bevolkingslagen. Het V.N.H. keerde zich 
vooral tegen politiek links en achtte de regeringspartijen verziekt. 
Een vermeend anti-nationalisme en een veel te slap defensiepro
gramma waren het V.N .H. een doorn in het oog. Bij de verkiezin
gen van 1933 trok de partij vooral dáár stemmen waar de provin
ciale propagandisten actief waren: in Roermond en omgeving, 
waar mr. P.P.J.M. Geradts als woordvoerder optrad en in Maas
tricht waar de industrieel A .E. Duijnstee hetzelfde deed (zie kaart 
12). 40 In 1935 nam het V.N.H. niet deel aan de verkiezingen en 
in 1937 bleek de aanhang te zijn geslonken van 1864 stemmen 
(0,87%) tot 452 (0,19 %) (zie kaart 13). In hoeverre V.N.H. 
stemmers de overstap naar de N.S.B. maakten is moeilijk aan te 
geven, maar aangenomen mag worden dat dit inderdaad is voorge
komen. Het zou de verkiezingszege van de N.S.B. in delen van 
Midden-Limburg, waar het V.N.H. eerder relatief hoog scoorde, 
gedeeltelijk kunnen verklaren. 
Samenvattend kan opgemerkt worden dat de minst stabiele kie
zersgroepen met name de N .S .B. en in haar kielzog enkele 
extremistische partijtjes aan het opvallende verkiezingssucces van 
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1935 hielpen. Veruit de meeste N.S.B.-stemmers hadden hun stem 
niet uit principiële overwegingen op de nationaal-socialisten 
uitgebracht, maar op grond van een veelheid van factoren. Het 
werkelijk aantal overtuigde N. S .B. -ers en nationaal-socialisten lag 
beduidend lager dan zich aanvankelijk liet aanzien. Dat bleek bij 
de volgende verkiezingen. Door een doelgerichte campagne en het 
lenigen van de ergste noden keerde een groot aantal kiezers de 
N.S.B. weer de rug toe. 

111.2. Bestrijding van het rechts-autoritair protest 1933-1940 

In het door de katholieke Kerk en de katholieke zuil gedomineerde 
Limburg berustte de bestrijding van N.S.B. en N.S.N.A.P. en de 
hieraan gekoppelde pogingen de zwevende kiezers over te halen 
terug te keren naar de R.K.S.P. niet zozeer bij de provinciale 
politieke elite, maar voornamelijk bij de katholieke Kerkdienaren, 
een kleine groep intellectuelen, de Limburgsche Rooms Katholie
ke Werklieden Bond, de standsorganisaties, verscheidene cultu
reel-maatschappelijke organisaties en de katholieke pers. Daarbij 
volgde men overwegend de door het episcopaat uitgestippelde lijn 
die door enkele gezaghebbende geestelijken uit de provincie nader 
werd uitgewerkt. Mogelijk had men enige tijd nodig om de meest 
doelmatige instrumenten te vinden. Dat neemt echter niet weg dat 
de toonzetting van meet af aan principieel en fel anti-nationaal
socialistisch was. Omdat er maar één zuil bestond konden de 
voorgangers bij de bestrijding volstaan met voorlichting en 
instructie aan de kaders van de diverse katholieke organisaties. De 
informatie sijpelde met steun van actieve leden door naar alle 
segmenten van de Limburgse samenleving. Deze strategie wierp 
vruchten af. De aan de R.K.S.P. trouw gebleven kiezers keerden 
zich met nog meer overtuiging tegen het nationaal-socialisme. Dat 
leidde er meer dan eens toe dat bij de bevolking bekende N.S.B.
ers te maken kregen met uiteenlopende vormen van boycot of 
zelfs discriminatie. 
Aan het hoofd van de kerkelijke hiërarchie in Limburg stond 
bisschop J.H.G. Lemmens die in de "Analecta voor het Bisdom 
Roermond" van 23 februari 1936 het nationaal-socialisme als 
satanisch kenschetste. Voortbordurend op de herderlijke brief van 
het episcopaat van 2 februari 1934 schreef hij: "Met name waar-

54 



schuwden Wij tegen de beweging van het nationaal-socialisme. 
Helaas, Wij kunnen niet getuigen, dat door al onze kinderen deze 
waarschuwing op volgzame wijze is aanvaard. Nog eens willen 
Wij daarom deze waarschuwing herhalen en U dringend vragen 
ver te blijven van deze stroomingen; de verantwoordelijkheid die 
daaraan vastzit toch niet op U te nemen; geen lid van deze bewe
ging te blijven of te worden, en hun vergaderingen niet te bezoe
ken. Het is niet overdreven, Dierbare Geloovigen, als Wij U 
zeggen, dat dagelijks de zorgvolle vraag ons bezig houdt of de 
tijd niet gekomen is, om tot meer gestrengheid over te gaan" .41 In 
een brief van 8 augustus 1936 deed Lemmens een hernieuwde, 
persoonlijke oproep het nationaal-socialisme de rug toe te keren: 
"Wat zien Wij nu, na al deze vermaningen en uitspraken gebeu
ren? Men laat blijkbaar de Bisschoppen maar verklaren. Men acht 
zich zelfs beleedigd, dat Wij volgens Onzen herderlijken plicht 
spreken en optreden. Men gaat met even groote vrijmoedigheid 
door. Meer nog: men smeedt plannen om in Ons oer-katholieke 
Limburg groote vergaderingen en demonstraties te houden. Men 
kondigt deze plannen aan met een beroep op "volk en bodem", en 
spreekt zonder schroom van een "geschikten voedingsbodem", 
alsof ons goede Limburg zelfs een bijzondere geeïgendheid zou 
hebben voor een Beweging, waartegen het Kerkelijk Gezag zoo 
dikwijls en zoo streng is opgetreden (. "). Wij kunnen en zullen 
niet dulden, dat van Ons goede Limburg een bolwerk wordt 
gemaakt van een Beweging, die volgens de heilige overtuiging van 
Ons en alle Nederlandsche Bisschoppen een groot gevaar betee
kent voor de geestelijke goederen, welke onze voorvaderen 
moeizaam hebben verworven. De triomph van zulk een Beweging 
zou een ontrouw en een schande zijn voor Ons katholieke Lim
burg (" .). Houdt U allen ver van bedoelde bijeenkomsten; toont 
geen belangstelling en bedwingt ook Uw nieuwsgierigheid, want 
zelfs die zou als belangstelling kunnen worden uitgelegd; leest 
hun geschriften niet, neemt ze niet aan maar toont openlijk Uw 
afkeer; sluit enger en sterker dan ooit de katholieke gelederen; 
vermaant Uw medebroeder, opdat hij zich wachte voor menschen, 
die openlijk tegen den Bisschop ingaan; schaart U nu allen daad
werkelijk achter Uw Bisschop, die in naam van God en als een 
vader U wil leiden in deze tijden, die vol zijn van geestelijke 
gevaren en bidt met Ons, dat God de verblinde en verdwaalde 
medebroeders nog doen terugkeeren van den weg, die steeds 
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verder afwijkt (" .). Thans, Dierbare Geloovigen, geldt dat 
verschrikkelijke woord: "Wie niet met Mij is, is tegen Mij" 
( •• • ) ". 42 

Lemmens' felle en emotionele oproep aan "Ons dierbaar katholiek 
volk van Limburg", die op 16 augustus l 936 in alle kerken werd 
voorgelezen, hing samen met het voornemen van de N.S.B. op 5 
september van dat jaar een landdag in Limburg te houden. In 
navolging van de Venlose geestelijkheid, die op 15 september 
1935 een bidtocht in Venlo had georganiseerd tegen de geloofs
vervolging in Duitsland, riep Lemmens 6 september 1936 uit tot 
biddag voor de katholieken en tegen het groeiende nationaal
socialistische gevaar. Vijf september zou in het teken moeten 
staan van stille boetedoening. Vele tienduizenden gaven gehoor 
aan de oproep. In alle Limburgse dekenaten kwamen de gelovigen 
in processie bijeen en vrijwel overal traden een of meer sprekers 
op van wie sommigen nogmaals fel uithaalden naar de N.S.B.43 

In zijn vastenbrief van 30 januari 1937 herhaalde Lemmens zijn 
waarschuwing tegen de N .S.B. en aan de vooravond van de ver
kiezingen voor de Tweede kamer wendde hij zich nogmaals tot de 
kiezers met . de mededeling dat het stemmen op nationaal-socia
listen evenals trouwens op liberalen, socialisten en communisten 
voor de katholieken taboe was. De N.S.B. leed een gevoelige 
nederlaag hetgeen de Roermondse bisschop ertoe bracht de kiezers 
te danken voor hun trouw. Daarbij refereerde hij aan het groot 
succes van de biddag van september 1936. Voorts liet hij door
schemeren dat het nationaal-socialistisch gevaar voor een belang
rijk deel was gekeerd en de strijd tegen socialisme en communis
me voortaan weer prioriteit verdiende.44 

In de "Analecta voor het Bisdom Roermond" van 1938 en 1939 
werd zowel tegen het nationaal-socialisme als tegen het socialisme 
en het communisme stelling genomen. Voorts verschenen in deze 
twee jaargangen vier artikelen van de hand van F. Muckermann 
waarvan er twee tegen het nationaal-socialisme waren gericht en 
een tegen de dictatuur van Stalin.45 Dat nazi-Duitsland de meeste 
zorgen bleef baren bleek uit Lemmens' vastenbrief van 11 februa
ri 1939: "Dergelijke dwalingen (socialisme, communisme en 
nationaal-socialisme, auteur) blijven niet aan de grenzen staan. De 
hedendaagsche techniek - denk bijvoorbeeld aan de radio - ver
schaft allerlei middelen, waarmede deze dwalingen ook binnen 
onze grenzen verkondigd kunnen worden en de ligging van Ons 
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dierbaar Limburg beteekent in dit opzicht zeker een bijzonder 
gevaar, hetgeen nog versterkt wordt door de omstandigheid dat er 
geloovigen zijn, die in het buitenland gaan werken. Met den dag 
meer ontdekt men meer pogingen, waarmee - veelal op bedekte 
wijze - het ongeloof ook hier tracht door te dringen. Verblinde en 
ongehoorzame geloovigen verleenen daarbij helaas nog hulp" .46 

Talrijke geestelijken, zoals dr. J.H. Keulemans en dr. A. van der 
Weij, traden in het voetspoor van hun bisschop en bestreden de 
N.S.B . in woord, geschrift en daad. Kapelaan H.J. Vullinghs uit 
Sevenum liet geen gelegenheid voorbij gaan om te waarschuwen 
en gaf zelf het goede voorbeeld door Duitse vluchtelingen in zijn 
woning op te nemen. 47 De leider van Zwart Front, Arnold Meijer, 
klaagde over de terreur van de geestelijkheid waaronder zijn 
organisatie vooral in Zuid-Limburg te lijden had.48 De Limburgse 
voorman van de N.S.B., graaf M. de Marchant et d' Ansembourg, 
deed eveneens herhaaldelijk zijn beklag over de negatieve houding 
van de lokale geestelijkheid . Leden van Duitse katholieke jonge
renorganisaties konden in sommige Limburgse grensplaatsen 
ongestoord met elkaar van gedachten wisselen en kleine opposi
tiekernen vormen. Hierbij waren vaak ook lokale geestelijken 
betrokken. Andere geestelijken schreven artikelen en brochures 
tegen het fascisme en nationaal-socialisme. Sommigen van hen 
speelden een vooraanstaande rol in het katholiek organisatieleven 
zoals de missionaris van het Heilig Hart, pater J. Jacobs uit 
Heerlen. Hij was voorzitter van de afdeling Vorming en Propa
ganda van de Limburgsche Rooms Katholieke Werklieden Bond 
en van Credo Pugno, een organisatie van (leken)propagandisten 
voor sociale actie, geënt op de Katholieke Arbeidersbeweging 
(K.A.B.), ter bevordering van de groei en bloei van de K.A.B. in 
het bijzonder en de katholieke gemeenschap in het algemeen. In 
laatstgenoemde functie was hij medeverantwoordelijk voor de 
verspreiding door de leden van Credo Pugno van duizenden 
exemplaren van anti-nationaal-socialistische brochures. In een van 
zijn brochures, "Fascisme en Nationaal-Socialisme", die om
streeks 1933-1934 verscheen, betoogde Jacobs dat het streven 
naar een dictatuur in de Nederlandse situatie verwerpelijk was, 
omdat het niet in overeenstemming was met de volksaard en de 
mondigheid van de burgers . Bovendien bleef de vraag open wat 
er van de katholieke democratische invloed overbleef als de 
dictator géén katholiek was. De democratie had ten grondslag 

57 



gelegen aan het welslagen van de katholieke emancipatie. Jacobs' 
gedachten gingen uit naar een geleide, corporatieve democratie en 
niet, zoals in het fascisme en het nationaal-socialisme het geval 
was, naar een corporatieve staat waarin de corporaties beheerst 
werden door de staat. Hij draaide het om: de corporaties lagen ten 
grondslag aan de staat, zij vormden de machtsbasis en het instru
ment om rechtvaardigheid en liefde in de sociaal-economische 
ordening te realiseren. De staat zou macht moeten inleveren ten 
gunste van de bedrijfsschappen, ten gunste van medezeggenschap 
van de arbeiders. Een ander punt van kritiek in Jacobs' betoog 
betrof de plaats van het individu. Waar de katholieke levensbe
schouwing de mens voorop stelde draaide de fascistische leer ook 
dit uitgangspunt om: het individu was volstrekt ondergeschikt aan 
de natie of de staat. Door het algemeen belang consequent boven 
het individueel belang te stellen waren, aldus Jacobs, een aantal 
essentiële dwalingen in het fascisme en nationaal-socialisme aan 
het daglicht getreden. Zo zouden de begrippen recht en macht 
synoniemen van elkaar worden, aangezien beide samenvloeiden in 
de persoon van de leider, zodat voor de individuele staatsburger 
louter plichten resteerden. De staatsbemoeienis met de opvoeding 
stond haaks op de katholieke leer. Bovendien kon men zich geen 
afgewogen oordeel meer vormen van de betekenis van godsdienst 
en Kerk als de staat tot hoogste waarde en doel op zichzelf was 
verklaard. Op grond van deze overwegingen kwam Jacobs tot de 
slotsom dat fascisme en nationaal-socialisme onverenigbaar waren 
met de katholieke levensbeschouwing. Teneinde deze stromingen 
de wind uit de zeilen te nemen pleitte hij afsluitend voor een ver
betering van de staatkundige democratie en de invoering van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie volgens de richtlijnen van de 
pauselijke encycliek Quadragesima Anno. 49 

Meer nog dan Jacobs was de op 14 februari 1868 te Venray 
geboren hoofdaalmoezenier van de arbeid, dr. H.A. Poels, be
trokken bij en stuwende kracht achter talrijke religieuze, sociale 
en culturele instellingen en organisaties in de provincie . Zijn 
sociale bewogenheid, prestige en gezag, maar ook zijn vele 
contacten in Duitsland, waardoor hij eerder en scherper de geva
ren van het nationaal-socialisme doorzag, maakten hem wellicht 
de persoon bij uitstek om katholiek Nederland, met name Lim
burg, wakker te schudden en het protest en de bestrijding zowel 
organisatorisch als in woord en geschrift gestalte te geven. 
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Een van de instellingen die door Poels welhaast werd omgevormd 
tot een forum waar het thema fascisme en nationaal-socialisme 
vanaf 1933 herhaaldelijk op de agenda stond, was de St. Augus
tinusvereniging te Heerlen, waarvan hijzelf het voorzitterschap 
bekleedde. Deze vereniging, opgericht in 1905 onder de clerus in 
het Zuidlimburgse kolenbekken, trachtte door middel van lezingen 
en voorlichting de studie van het sociale vraagstuk onder de 
geestelijken te bevorderen. Zij werden geacht met deze kennis 
bekwame en invloedrijke lekenleiders te vormen, ook wel te 
instrueren om zo maximale steun te verwerven op het terrein van 
de zielzorg. 
Op 8 november 1933 hield pater Jacobs een lezing voor de Au
gustinusvereniging waarin hij twee vragen aan de orde stelde: wat 
is fascisme en nationaal-socialisme en wat zou het brengen als het 
aan de macht kwam? Hieraan verbond hij de vraag of een staat
kundige stroming die naar een dictatuur streeft een onverschillige 
zaak is. Omdat de laatste vraag niet van politieke aard was, zo 
hield hij zijn gehoor voor, achtte hij het de plicht van de geeste
lijken de gelovigen over deze kwestie voor te lichten. Bij de 
uitwerking van de vragen poneerde Jacobs de stelling dat een 
dictatuur in Nederland onaanvaardbaar was omdat het niet bij het 
Nederlandse volkskarakter paste. Het was vooral gevaarlijk voor 
het katholieke volksdeel vanwege de anti-papistische sentimenten 
in den lande. Vervolgens onderbouwde hij zijn kritiek op beide 
stromingen aan de hand van de ontwikkelingen in Duitsland en 
Italië. De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat de priesters 
verplicht waren stelling te nemen tegen deze valse stelsels, 
waarbij Poels het bewaren van de katholieke eenheid in Nederland 
nog eens onderstreepte. 50 

Een Duitse gastspreker merkte tijdens de bijeenkomst van 10 
januari 1934 op dat het fascisme en nationaal-socialisme beslag 
hadden gelegd op de corporatieve gedachte en die voor de eigen 
doeleinden gebruikten. Beide stelsels decreteerden namens de 
staat de beroepsgroepen van bovenaf terwijl het katholiek uit
gangspunt het tegengestelde beoogde, namelijk een groeiproces 
van onderaf. In tegenstelling tot wat het fascisme en nationaal
socialisme nastreefden, ging in de katholieke visie familie en 
individuele persoonlijkheid vóór de staat. Waar het nationaal
socialisme toe leidde vatte de notulist samen door Duitsland het 
land der concentratiekampen te noemen.5 1 Op 7 maart 1934 
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verzorgde een geestelijke uit Maastricht een lezing waarin hij, 
puttend uit het gedachtengoed van de Weense hoogleraar in de 
sociologie 0. Spann, een van Hitlers axioma's omdraaide: "Op 
biologie is geen cultuur te bouwen. Daarbij komt dat het "nordi
sche ras" niet hoog staat en nooit iets van betekenis tot stand 
heeft gebracht. Een ras heeft bijna altijd gewonnen door vermen
ging met een ander. Een zuiver ras is nergens te vinden. Een ras 
verandert van binnenuit door vermenging met anderen, door 
invloed van buiten". 52 Bij volgende gelegenheden keerden ver
schillende sprekers zich tegen het Duits staatsabsolutisme dat zij 
omschreven als ketterij of nieuw heidendom. 
Op 8 januari 1936 voerde Poels het woord over de N .S.B.: "Een 
politieke partij, die in theorie en ook in de praktijk een totale 
staat wil, moet afgewezen". Speculerend over de mogelijkheid dat 
de nationaal-socialisten aan de macht kwamen verklaarde hij dat 
"de katholieken zich moeten blijven verzetten, hoezeer het worg
touw wordt aangetrokken" .53 Tot februari 1939, toen Poels na 22 
jaar het voorzitterschap van de St. Augustinusvereniging neerleg
de, bleef het nationaal-socialisme een telkens terugkerend thema 
op de bijeenkomsten. Na zijn vertrek verdween het onderwerp van 
de agenda om plaats te maken voor overwegend katholiek-organi
satorische uiteenzettingen. 
Twee andere bolwerken in de bestrijding van het nationaal-socia
lisme - ook hier vervulde Poels een vooraanstaande rol - waren de 
Limburgsche R.K. Werklieden Bond en de Nederlandse R.K. 
Mijnwerkersbond. De voorzitter van de Werklieden Bond, J. 
Maenen, nam al in juni 1933 stelling tegen de nazi-propaganda in 
Zuid-Limburg . Op 2 juli 1933 hielden beide bonden een bijeen
komst in Heerlen. In een felle rede voer Poels uit tegen het 
nazisme. Pater Jacobs merkte op dat de linkse politieke stromin
gen nimmer zo'n ernstig gevaar hadden opgeleverd. De voorzit
ters van de twee bonden, Maenen en J. Pelzer, bespraken welke 
maatregelen genomen moesten worden. Die kwamen erop neer 
leden die openlijk of verkapt propaganda voerden voor het fascis
me of het nationaal-socialisme onmiddellijk te royeren en leden 
van dergelijke organisaties, hetzij Nederlanders, hetzij buitenlan
ders, niet toe te laten. Het standpunt werd aldus verwoord: "Als 
Katholieken staan wij principieel en radicaal tegenover nationaal
socialisme of fascisme. Derhalve hoort geen enkele nationaal
socialist in onze beweging thuis". Dit parool werd aan alle af de-
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lingen doorgegeven. Onder het motto "Tegen het fascisme en 
nationaal-socialisme" vonden die zomer overal in de provincie 
kring-ontmoetingen plaats om de leden rechtstreeks te instrueren. 
Duizenden belangstellenden bezochten deze manifestaties. Zodra 
bisschop Lemmens, het episcopaat of de paus zich over beide 
stromingen uitliet, belegden de twee bonden onmiddellijk verga
deringen en voorlichtingsavonden. De encycliek "Mit Brennender 
Sorge" werd door de Werklieden Bond op grote schaal verspreid 
en onder de aandacht van de bevolking gebracht. 54 

Op initiatief van diezelfde Limburgsche R.K. Werklieden Bond 
vond sinds 1925 een jaarlijks congres plaats in Rolduc, de zoge
heten Limburgsche Sociale Studieweek, waar vooraanstaande 
geestelijken, leken en wetenschappers voordrachten hielden voor 
een gehoor van enkele honderden belangstellenden. Poels, de 
inspirator en mede-organisator van de Studieweek, had het idee 
overgenomen van de Belgische Christelijke Arbeiders Beweging 
die sedert 1908 een Vlaamse Sociale Studieweek in Leuven 
organiseerde. 55 Gezien in het licht van zijn niet aflatende strijd 
tegen fascisme en nationaal-socialisme, lag het voor de hand dat 
deze thema's regelmatig centraal stonden tijdens de Studieweken 
in de jaren dertig.56 Tijdens de studieweek van 1933 keerden de 
Nijmeegse hoogleraren prof. mr. E.J.J. van der Heijden en prof. 
dr. J.B . Kors O.P. zich in hun lezingen tegen het fascisme en 
nationaal-socialisme. De strekking van hun betoog volgde in grote 
trekken dezelfde lijn als het hierboven besproken exposé van pater 
Jacobs .57 In 1934 gaven prof. P.A. de Weve O.P. uit Tilburg en 
dr. F. Tummers uit Maastricht een analyse van fascisme en natio
naal-socialisme. Beide sprekers keerden zich ertegen en pleitten 
voor een versterking van de parlementaire democratie alsook voor 
een versteviging van het gezag. Tummers betoogde voorts dat een 
corporatieve staatsordening hieraan een positieve bijdrage kon 
leveren. 58 "De wereldorde in het licht van de jongste drie ency
clieken" was het thema van de studieweek van 1937. De naar het 
katholicisme overgestapte vrijzinnig-democraat mr. H.P. Mar
chant kwam in zijn lezing tot een scherpe veroordeling van het 
nationaal-socialisme vanwege het racisme, de rechteloosheid, de 
dwang, het bedrog en de vrijheidsberoving. Voorts stelde hij vast 
dat de Nederlandse variant identiek was aan de Duitse. Het betoog 
van prof. dr. G. Brom was eveneens fel: "Wat Hitler door de 
radio laat rondtetteren, dat is de ideologie van dichters en den-
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kers, die er met de kaplaars wordt ingestampt, hard als de taal 
van een, in zijn Christushaat gestikte, Friedrich Nietzsche" .59 In 
1938 voerde Poels zelf het woord: "De van wetenschappelijk 
standpunt zo dwaze "bloed en bodem" theorie van de nationaal
socialisten is een in pantheïstisch kleed gestoken atheïstische 
theorie in wier wezen zelfs een openlijke oorlogsverklaring ligt 
aan de volgeling van den Jood, die het Christendom heeft ge
sticht" .60 Dr. P. Kasteel, parlementair redacteur van "De Maasbo
de", hield tijdens de Studieweek van 1939 eveneens een felle 
redevoering. 61 

Het door de bisschop en invloedrijke geestelijken ingezette tegen
offensief vond weerklank bij vrijwel de voltallige Limburgse 
clerus en in nagenoeg het hele katholieke verenigingsleven.62 

De meeste Limburgse katholieke dag- en weekbladen volgden de 
lijn van de landelijke "Maasbode" of lieten zich leiden door de 
standpunten van het episcopaat en vertolkers daarvan zoals Jacobs 
en Poels. "De Mijnwerker" en de in Kerkrade verschijnende 
"Zuidlimburger" namen bijvoorbeeld veel van de betogen van 
Poels over. Uiteraard bestonden er nuanceverschillen. Zo koes
terde H. van den Broeck, hoofdredacteur van de "Limburger 
Koerier", het provinciale dagblad met de hoogste oplage - 49. 000 
exemplaren in 1939 - weliswaar sympathie voor het fascisme, 
maar hij kon niet verhinderen dat de teneur van de krant zich 
gaandeweg in anti-nationaal-socialistisch zin ontwikkelde. De 
"Limburger Koerier" maakte namelijk deel uit van de katholieke 
N.V. Uitgeversmaatschappij Neerlandia, een concern dat het 
episcopaat steunde. Op 9 juni 1936 schreef de krant in een com
mentaar: "Katholieken met een juist staatkundig inzicht waren, 
zijn en blijven vanzelf tegenstanders van de N.S.B. Ook zonder 
bisschoppelijk verbod was en is o.i. de partij van den heer Mus
sert een beweging, die katholieken niet hooren te steunen" .63 

Het "Limburgsch Dagblad", een veelgelezen krant in de Mijn
streek, schonk aanzienlijk meer aandacht aan het nationaal-socia
lisme en de uitwassen ervan. Regelmatig verschenen uiterst 
kritische, maar altijd heldere verhandelingen over de N.S.B. en 
de toestand in Duitsland. In tegenstelling tot zoveel dagbladen die 
Hitler meteen na de Machtübernahme het voordeel van de twijfel 
gaven, schreef het "Limburgsch Dagblad" op 2 februari 1933: 
"Denkt Hitler echter in stilte eraan om zijn plannen te verwezen-

62 



lijken dan moet men op dramatische gebeurtenissen voorbereid 
zijn". Hoewel de auteur nog twijfelde of het ooit zover zou 
komen, nam de realiteit zijn onzekerheid weg toen bleek hoe het 
de katholieken in Duitsland verging. Ruim een maand later, op 11 
maart 1933, schreef de krant met veel meer stelligheid: "In Duits
land heeft men jarenlang het Nationaal-Socialisme onderschat en 
gedacht dat deze beweging geen gevaar voor het katholicisme 
betekende. Maar nu steeds duidelijker blijkt dat het Nationaal
Socialisme in haar wezen en in al haar uitingen fel anti-katholiek 
is ( ... ) nu mag de droeve werkelijkheid van Duitsland als een 
waarschuwende stem klinken voor Katholiek Nederland". De 
ontsteltenis evolueerde in de loop der jaren naar onverholen 
kritiek. Op 30 maart 1936 kon men lezen: " ... nooit werd de 
vrijheid meedogenlozer vertrapt en nooit de oorlog brutaler 
voorbereid. Alles marcheert op het ogenblik in Duitsland : Ar
beidsdienst, Hitlerjugend, Schupo, Luftschutz, S.A. en S.S. tot 
zelfs vrouwen en meisjes toe. Alles is gedrild, eenieder is sol
daat". Vanaf 1936 werd de N.S .B. eveneens het mikpunt van felle 
kritiek. In antwoord op het aan de kaak stellen door de N .S.B. 
van het "slavenbestaan" van de mijnwerkers in Limburg schetste 
de krant in een commentaar van 12 september 1938 de leefom
standigheden van dezelfde beroepsgroep in Duitsland: " .. . een 
schier eindeloze werkdag, een tot het uiterste opgedreven werk
tempo en stelselmatige onderdrukking van zelfstandigheid en 
menselijke waardigheid". Afsluitend merkte de auteur cynisch op: 
"Hiermee nemen wij afscheid van onze volksgenoten der N. S. B. 
aan wie wij van harte een volksverhuizing naar hun tweede 
vaderland toewensen. Dan kunnen zij aan den lijve ervaren hoe 
prettig het is temidden van de zegeningen der dictatuur" .64 

Naar aanleiding van een door hoofdaalmoezenier Poels opgezette 
campagne tegen het "nazi-gewroet" onder mijnwerkers en de 
berichtgeving hierover in het "Limburgsch Dagblad" en de "Lim
burger Koerier" kwam er in 1938 een dreigement uit Duitsland. 
Beide bladen moesten hun toon matigen . Zo niet, dan moest men 
rekening houden met represaillemaatregelen. Het dreigement werd 
overgebracht door de directie van de Oranje Nassau-mijnen, die 
deel uitmaakten van een Frans concern met veel belangen in 
Duitsland. De twee kranten zwichtten voor de pressie.65 

De in het noorden van de provincie verschijnende "Nieuwe Ven
losche Courant" schotelde zijn lezers in navolging van de "Maas-
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bode" en andere toonaangevende katholieke dagbladen aanvanke
lijk een tweeslachtig beeld voor. Onder leiding van chef-redacteur 
J. Bechtold stelde de krant zich op het standpunt dat in de denk
beelden van de N.S.B. veel goeds te bespeuren viel, maar onder
streepte tegelijkertijd dat de katholieke organisaties beter waren. 
Een gastschrijver uit Maastricht, die onder het pseudoniem frater 
M. Roeland publiceerde, sloeg al in 1933 een heel wat stelligere 
toon aan: het was de taak van katholiek Limburg zich tegen het 
fascisme te verzetten. Pas na het verschijnen van de bisschoppelij
ke brief tegen de N.S.B. in februari 1934 en naar aanleiding van 
de geloofsvervolging in Duitsland bekende Bechtold kleur: "Als 
we tegen Duitschland schrijven, is het tegen de heidensche natio
naal-socialistische geest. We waarschuwen met alle ernst die er 
in ons is, zooals dat ook onze Bisschoppen en staatslieden doen". 
Een in Zuid-Nederland uitkomend N.S.B.-periodiek ging meteen 
in de tegenaanval en betichtte de "Nieuwe Venlosche Courant" 
van lastercampagnes en terreur. Met instemming stelde het blad 
naar aanleiding van de N .S.B.-verkiezingsnederlaag van 1937 
vast: "We hopen dat ons land met deze partij voorgoed heeft 
afgerekend. Laat deze onnationale partij maar verdwijnen (". ). 
Zo het noodig is zullen we ze de laatste duw geven" .66 

Naast de grotere provinciale kranten verschenen er plaatselijke 
blaadjes zoals het weekblad "Limburg Vooruit" dat in Geleen en 
omgeving uitkwam. Een medewerker van het blad, F.H. Coenen, 
schreef felle, anti-nationaal-socialistische artikelen waarbij hij 
steun kreeg van pastoor J.G.J.I. Krijn en de karmeliet dr. A. van 
der Weij uit Merkelbeek, die trouwens ook op persoonlijke titel 
tegen het nazisme schreef en voordrachten over dit thema hield 
voor de St. Augustinusvereniging. Kort na de Duitse inval werden 
Coenen en Van der Weij opgepakt en vanwege hun vooroorlogse 
activiteiten tot vier jaar detentie veroordeeld. Om gezondheidsre
denen kwam Coenen in december 1940 vrij. 67 In "De Speurder", 
een advertentieblad voor Sittard en omgeving, verscheen weke
lijks een anti-N.S.B.-artikel van H. Hamers en zijn collega's. 
Hiervoor werd Hamers in oktober 1940 in "Schutzhaft" genomen. 
Tot oktober 1944 bleef hij in hechtenis. 68 Ook het twee-wekelijkse 
"Overal", een blad dat in de Mijnstreek uitkwam, publiceerde 
gedurende de jaren dertig regelmatig artikelen tegen nazi-Duits
land en de N .S .B. 69 Hetzelfde gebeurde in talrijke parochieblaad
jes zoals "Het Klokje", een periodiek van de St. Martinusparochie 
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in Venlo. 70 Aangenomen mag worden dat er meer plaatselijke 
blaadjes bestonden die aandacht schonken aan de dreiging en de 
excessen van het nationaal-socialisme. 
Afsluitend willen we opmerken dat in de jaren dertig naast de 
legale enkele clandestiene kranten en vlugschriften verschenen . 
Zo produceerde W.J. Konsten uit Kerkrade brochures die hij door 
deurwaarder A. Hermanns uit Bleyerheide naar Duitsland liet 
smokkelen. Daar werden ze onder opposanten van het nazi-regime 
verspreid. 71 Voorts verschenen in de periode 1933-1934 in de 
Zuidlimburgse grensstreek twee anti-nazi weekbladen: "De 
Branding" en "Die Freie Presse, Wochenblatt für geistige und 
politische Freiheit" .72 Ook voor de clandestiene drukwerkjes geldt 
dat er mogelijk meer van deze blaadjes in de grensstreek versche
nen of geproduceerd werden en ter plaatse verspreid of naar 
Duitsland gesmokkeld worden. 

IV. Samenvatting, conclusie en vooruitblik 

In dit hoofdstuk is getracht een beeld te schetsen van de achter
grond, de ontwikkeling en de bestrijding van fascisme en natio
naal-socialisme aan katholieke zijde. Daarbij valt op dat het 
Limburgs tegenoffensief in vergelijking met het landelijke van 
meet af aan feller en principiëler was. Hoewel een ruime meer
derheid van het overwegend katholieke Limburgse electoraat de 
R .K.S.P. trouw bleef, begrepen met name sommige leidingge
vende en maatschappelijk geëngageerde geestelijken zoals de 
hoofdaalmoezenier van de arbeid, H.A. Poels, de dreiging die van 
de rechts-autoritaire stromingen uitging. Omwille van de doelma
tigheid moest de strijd op twee fronten worden gevoerd. In de 
eerste plaats was er de theoretisch-ideologische component waarin 
katholieke dogma's in stelling werden gebracht tegen het gedach
tengoed en de praktische toepassing van fascisme en nationaal
socialisme. De tweede component behelsde in essentie de verta
ling van de eerste in een zo breed mogelijk maatschappelijk 
tegenoffensief. De bevolking moest van de omvattende dreiging 
die van beide stromingen uitging doordrongen en overtuigd 
worden . Er bestond immers een reëel gevaar dat de katholieke 
eenheid erdoor in gevaar kwam en de traditionele maatschap
pelijke balans verstoord raakte. 
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De ideologische bestrijding lag zeker aanvankelijk nogal gecom
pliceerd en leverde heel wat moeilijkheden op. Met veel belang
stelling en instemming werd namelijk kennis genomen van het 
intensief gepropageerde corporatisme waarvan wezenlijke ken
merken door fascisme en nationaal -socialisme waren geannexeerd . 
Binnen de katholieke gelederen heerste enige tijd verwarring en 
verdeeldheid. Hoe moest de oorspronkelijke theorie van het 
corporatisme worden verstaan en in de praktijk worden toegepast? 
De praktijk van rechts-autoritaire regimes leerde dat die vrijwel 
zonder uitzondering - over Portugal bleef nog geruime tijd twijfel 
bestaan - tot een dictatuur leidde, waardoor de corporatieve 
gedachte in toenemende mate gecompromitteerd werd. Deson
danks werd het corporatieve gedachtengoed niet geheel overboord 
gezet. Eindelijk beschikte de katholieke Kerk over een theorie 
waarmee men het sociale vraagstuk te lijf meende te kunnen gaan, 
maar met het oog op de formulering van een helder antwoord in 
de ideologische bestrijding van fascisme en nationaal-socialisme 
was het een sta-in-de-weg . Pater Jacobs wijdde bijvoorbeeld veel 
studie aan dit complexe vraagstuk. Hij kwam tot de conclusie dat 
een gematigde democratisch-corporatieve staatsvorm het opruk
kend fascisme en nationaal-socialisme wellicht een halt kon 
toeroepen. In hoeverre men de eigen geloofsgemeenschap met 
zulke gekunstelde constructies kon overtuigen, blijft een vraag. 
Door de alledaagse praktijk in een land als Duitsland tot uitgangs
punt te nemen bij de ideologische bestrijding, hadden de leiders 
van het tegenoffensief veel meer succes. Daar lagen de voorbeel
den voor het oprapen . Katholieke leerstellingen, aangevuld met 
ethisch-moralistische normen en waarden, konden eenvoudig 
geplaatst worden tegenover staatsabsolutisme, Kerkvervolging, 
rassewaan, sterilisatie, euthanasie, onderdrukking, terreur en het 
hele scala van weerzinwekkende dwalingen die het nazi-regime 
kenmerkten . 
Dat de strijd in het zuiden van de provincie ontbrandde en op het 
scherp van de snede werd gestreden, lag voor de hand. Het 
katholiek dissidentisme tierde er welig en de grensoverschrijdende 
contacten met Duitsland waren hier het intensiefst. Bovendien was 
er sprake van een onevenwichtige bevolkingsopbouw als gevolg 
van een zich snel ontwikkelende mijnindustrie waardoor de 
traditionele katholieke kaders hun greep op de bevolking enigszins 
hadden verloren. De gevolgen van de economische crisis toonden 
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aan dat een aanzienlijk deel van dit overwegend jong electoraat 
zwevend was. In Zuid-Limburg behaalden de nationaal-socialisten 
dan ook een opvallende verkiezingszege. 
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 moesten 
zowel de N.S.B. als de N.S.N.A.P. een flinke veer laten. De 
N.S.B. verloor in Limburg ruim de helft van haar aanhang en 
haalde nog slechts 5.32 % van de stemmen (zie kaart 14); in 1935 
was dat 11,69 % . Van de N .S.N .A.P. bleef nagenoeg niets over 
(zie kaart 15). Dat het katholiek tegenoffensief een essentiële 
bijdrage leverde aan de teruggang hoeft geen betoog, vooral als 
men bedenkt dat de maatschappelijke component ervan tot een 
stigmatisering van de N .S.B . had geleid en dat veel N.S.B.
stemmers van 1935 zich slachtoffer voelden van een sociale 
boycot en vreesden voor het verlies van hun baan. Daarnaast 
speelden factoren van meer algemene aard een rol. Limburg liep 
in de pas met een landelijke tendens. De licht aantrekkende 
economische conjunctuur oefende een paciferende invloed uit op 
het (zwevend deel van het) electoraat. Ofschoon Limburg pas laat 
de vruchten plukte van deze opleving, konden veel werklozen aan 
de slag in werkverruimingsprojecten zoals de ontginning van de 
Peel, de normalisering van beken en de aanleg van wegen . Bo
vendien was de teruglopende belangstelling voor de N .S.B. te 
wijten aan de interne radicalisering van de beweging en haar 
blindelings steunen van de agressieve buitenlandse politiek van 
Duitsland en Italië . Dat anti-fascistische comités als Eenheid Door 
Democratie en het Comité van Waakzaamheid bijdroegen aan de 
teruggang lijkt wat Limburg betreft niet waarschijnlijk, omdat 
beide organisaties hier weinig activiteit ontplooiden. 

Had de bestrijding van de rechts-autoritaire stromingen door de 
Limburgse Kerkleiders en de georganiseerde katholieke kaders 
een neveneffect? Ging er invloed van uit op de aard en de ge
daante van de georganiseerde illegaliteit zoals aan het begin van 
dit hoofdstuk is geopperd? Beide vragen kunnen bevestigend 
worden beantwoord. Hoewel het uiteindelijk effect van de bestrij
ding door de Kerk en haar zuil moeilijk meetbaar is, komt uit de 
omvang en de respons vanuit de Limburgse samenleving onom
stotelijk naar voren dat men ontvankelijk was voor het tegenof
fensief. Een belangrijk deel van die samenleving bleek gemakke
lijk te mobiliseren. Een traditionele, karakteristieke volgzaam-
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heid, gekoppeld aan een als volstrekt normaal en uit volle over
tuiging aanvaarden van het gezag van de katholieke Kerk, lagen 
hieraan ten grondslag. Deze diep verankerde attitude en een aan 
de vooravond van de Duitse inval wijdverbreid anti-nationaal
socialistisch sentiment evolueerden in de bezettingsjaren tot een 
van de hoofdpijlers van de overwegend humanitair geïnspireerde 
verzetsbeweging in Limburg . De georganiseerde illegaliteit kwam 
in belangrijke mate tot ontplooiing en wist zich gesteund door een 
breed maatschappelijk draagvlak omdat de Limburgse kerkelijke 
leiding en talrijke geestelijken trouw bleven aan de standpunten 
uit de jaren dertig en deelname aan de illegaliteit niet alleen 
sanctioneerden, stimuleerden en steunden, maar er zelfs in voor
gingen. Eventuele gewetensbezwaren kwamen hierdoor te verval
len, zodat de drempel voor verzetsdeelname vanuit deze optiek 
laag bleef. Bovendien kon steeds worden geput uit het in de jaren 
dertig gemobiliseerd lekenkader, georganiseerd in talrijke organi
saties en verenigingen, waar een hecht fundament was gelegd 
voor een felle en gemotiveerde oppositie. 
De katholieke Kerk en haar zuil, de Limburgse organische maat
schappijstructuur, de volkscultuur en de mentaliteit bepaalden in 
hoge mate de sociale bindingen en cohesie. Het was een homoge
ne samenleving, de algemene patronen waren tamelijk uniform. 
Tevens was het een informele samenleving waarin een niet te 
onderschatten sociale controle gemeengoed was. Zowel het 
homogene als het informele element bevorderden de sociale 
cohesie. In tegenstelling tot een andere katholieke provincie bij 
uitstek, Noord-Brabant, waar het sterk organische maatschappij
karakter ontbrak en zowel de scheiding als de contrasten tussen 
de beroepscategoriën veel scherper waren, kende Limburg één 
omvangrijk sociaal netwerk met talrijke vertakkingen en onderlin
ge verbanden. In vredestijd vormde de traditionele maatschappe
lijke elite een centrum dat een sturende en regulerende invloed 
uitoefende op het sociale en culturele leven. De katholiek geïnspi
reerde illegaliteit kende een vergelijkbaar centrum dat echter niet 
werd bemand door de eerder genoemde maatschappelijke elite, 
maar door overwegend jonge geestelijken en actieve jongeren uit 
het verenigingsleven. Zij slaagden erin de noodzakelijke hulp
krachten te mobiliseren waarmee ze het bewijs leverden dat ze 
een aantal essentiële taken hadden overgenomen van het andere 
centrum dat het in die donkere jaren zo jammerlijk liet afweten. 
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Zo droegen ze bij aan het bewaren van de opvallend stabiele 
maatschappelijke balans. 
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Hoofdstuk II 

De eerste militair-civiele verzetsformaties 

!. De groep-Erkens 

r .1. Inleiding 

Nadat België op 28 mei 1940 de wapens had neergelegd, werden 
duizenden militairen afgevoerd naar Duitse krijgsgevangenkam
pen. De militairen die zich in de omgeving van Namen hadden 
overgegeven, onder wie veel Fransen, trokken via het Zuidlim
burgse grensdorp Eijsden naar Duitsland en bivakkeerden enige 
tijd op het plaatselijk voetbalveld. Enkelen van hen slaagden erin 
te ontsnappen. Inwoners van Eijsden hielpen de militairen zo nu 
en dan en wezen ze via smokkelpaadjes de weg terug naar 
België. 1 Van een gecoördineerde samenwerking met Belgen in de 
Voerstreek was in dit stadium van de bezetting nog geen sprake. 
Waarschijnlijk verwezen de helpers in Eijsden de vluchtelingen 
naar familie- en zakenrelaties in de grensstreek in de veronder
stelling dat daar eveneens hulp zou worden geboden. 
De familie Smeets raakte al vroeg betrokken bij het over de grens 
brengen van deze krijgsgevangenen. Dat lag enigszins voor de 
hand. Het gezin bewoonde een boerderij vlak bij de grens en 
gezinshoofd M.H.A. (Alfons) Smeets, een fruithandelaar, reisde 
uit hoofde van zijn beroep regelmatig naar België en Frankrijk. 
In dat laatste land woonden verwanten van de familie Smeets, met 
wie ze regelmatig contact hadden. Daardoor spraken de gezins
leden redelijk Frans.2 

Eind juni 1940 vervoegde zich de eerste uit Duitsland afkomstige 
krijgsgevangene bij Smeets. Hij was uit een kamp gevlucht en bij 
rector M.J.M. Oomes in Eijsden terechtgekomen, die hem had 
doorverwezen naar Smeets. Deze verklaarde zich niet alleen 
bereid de Fransman te helpen, maar ging ook akkoord met diens 
voorstel om zijn medegevangenen in Duitsland in te lichten over 
de vluchtroute via Smeets.3 Weldra volgden er meer. Sommigen 
bereikten Eijsden door gebruik te maken van de routebeschrijving, 
verstopt in voedselpakketten van het Rode Kruis. Andere krijgsge
vangenen vertrouwden op hun geografische kennis en trokken 
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westwaarts tot ze de Maas bereikten. Ze wisten dat ze door de 
rivier steeds zuidwaarts te blijven volgen Wallonië en uiteindelijk 
Frankrijk zouden bereiken. 
De krijgsgevangenen zochten in Eijsden contact met Smeets, 
rector Oomes, kapelaan L. van der Dungen of met de klooster
lingen van de orde der paters Kapucijnen - zij behoorden tot de 
Parijse provincie - en sedert eind 1940 met graaf R.R.E.M.J.G. 
de Liedekerke de Pailhe. De graaf behoorde tot een oud Belgisch 
geslacht. In mei 1940 vocht hij in het Belgisch leger en verbleef 
tot december 1940 in Duitse krijgsgevangenschap. De geestelijken 
stuurden de Fransen en Walen steeds door naar de familie 
Smeets. 4 Kennelijk wisten ze dat daar een mogelijkheid was de 
grens clandestien te passeren. M.H.A. Smeets en zijn twee zonen 
Jan en Jef brachten de vluchtelingen naar het meest nabij gelegen 
Belgische station, Visé, waarna ze op eigen gelegenheid de tocht 
per trein vervolgden. Hoeveel krijgsgevangenen de familie Smeets 
in de zomer van 1940 geholpen heeft staat niet vast. Het zijn er 
waarschijnlijk eerder tientallen geweest dan, zoals door sommigen 
naderhand wel is beweerd, honderden. 5 

I.2. Contact met Belgische verzetsgroepen 

In Luik en omgeving begon de gewezen kapitein-kapelmeester in 
het Belgische leger, A. Renkin, in de zomer van 1940 met enkele 
oud-militairen en burgers een vluchtlijn voor Engelandgangers en 
ontsnapte Franse krijgsgevangenen op te zetten. Renkin was 
dirigent van één van de twee Eijsdense harmoniegezelschappen, 
waarvan graaf De Liedekerke als president en M.H.A. Smeets als 
bestuurslid optraden. Van Smeets hoorde Renkin over de toeloop 
van krijgsgevangenen. Ze spraken af de hulp op elkaar af te 
stemmen. De groep rond Renkin zou de krijgsgevangenen opvan
gen en verder helpen. Smeets en zijn zonen brachten ze met hulp 
van de douanier D. Sleeuwenhoek over de grens naar Visé of 
Luik. Graaf De Liedekerke begeleidde de vluchtelingen, die zich 
bij zijn kasteel vervoegden, aanvankelijk zelf tot Luik . Naderhand 
haalde Smeets ze bij hem op. Renkins organisatie zorgde voor 
vervalste papieren. De reis door Wallonië leverde doorgaans 
weinig problemen op. Tot december 1940 werden de Fransen via 
smokkelpaden over de Belgisch-Franse grens gegidst. Na die tijd 
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maakte men gebruik van een vaste route via het Zuidbelgische 
Heer-Agimont. Renkin was erin geslaagd in deze grensplaats con
tact te leggen met oud-militairen, die de Fransen over de grens 
loodsten naar het Noordfranse Givet. 6 

Gedurende de eerste bezettingsjaren passeerden slechts weinig 
geallieerd vliegtuigpersoneel - men noemde ze doorgaans kortweg 
"piloten" - en Engelandgangers de grens bij Eijsden. De grote 
bombardementen op Duitsland begonnen pas in 1943 en contacten 
met andere delen van het land bestonden nog niet of bevonden 
zich in een stadium van zoeken en aftasten. In België verliep de 
laatstgenoemde ontwikkeling sneller. Eind 1940 werd de groep 
rond Renkin opgenomen in de landelijke inlichtingendienst "Luc", 
een organisatie die zich naast het verzamelen van inlichtingen 
toelegde op sabotage en hulp aan krijgsgevangenen, "piloten" en 
Engelandgangers. "Luc" was in september 1940 opgericht door 
G. Leclercq, ambtenaar bij het Ministerie van Justitie in Brussel, 
de advocaat en cineast A. Cauvin en de beroepsofficier H. Ber
nard. De drie hadden voor de naam "Luc" gekozen ter nage
dachtenis aan de in de meidagen van 1940 gesneuvelde zoon van 
Leclercq, Luc. In de loop van 1941 vertakte de dienst zich over 
België en kreeg de beschikking over een ontsnappingsroute via 
Limoux in het onbezette Vichy-Frankrijk naar Spanje. Langs deze 
weg kon "Luc" tevens inlichtingen versturen. Vanaf 1942 werden 
voor dit werk speciale koeriers aangesteld . Zij reisden van Brus
sel naar (onbezet) Lyon, waar ze de gegevens via diplomatieke 
kanalen in Zwitserland, Spanje of Portugal naar Engeland verzon
den. Door verraad moesten de drie oprichters van "Luc" eind 
1941 België ontvluchten. P. Depreter nam de leiding over. In 
oktober 1942 viel hij in Duitse handen en nam geheim agent M. 
Londot het heft in handen. Hij schermde de dienst goed af en 
beperkte de werkzaamheden van "Luc" (in juni 1942 omgedoopt 
tot "Marc") tot het verzamelen van inlichtingen. Vermoedelijk 
kreeg Londot eind 1942 rechtstreeks zendcontact met Engeland.7 

Het kwam hem goed van pas, want op 11 november waren Itali
aanse en Duitse troepen Vichy-Frankrijk binnengetrokken. 
Na de opname van Renkins groep in "Luc" gingen hij en zijn 
medewerkers zich ook bezighouden met het inwinnen en verwer
ken van, in hoofdzaak, militaire inlichtingen . Tot die helpers be
hoorden enige bekenden in Eijsden, zoals de familie Smeets en 
C.H.A. (Hubert) Smeets, gemeentesecretaris en broer van M. 
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Smeets. C. Smeets riep op zijn beurt de hulp in van J. Arpots, J. 
Partouns en J. Reintjens, drie jongeren van wie er één bij de 
Nederlandse Spoorwegen werkte. Het drietal noemde zich het 
"Oranjedriehoekje". Zij noteerden alle bijzonderheden over het 
treinverkeer en gaven de gegevens door aan C. Smeets, die ze op 
het gemeentehuis overtypte op vloeitjes.8 Hij of gezinsleden van 
zijn broer brachten het materiaal naar medewerkers van Renkin 
in Visé of Luik. 
Niet alleen "Luc" werkte in Zuid-Limburg. In de tweede helft van 
1941 vond de arts J. Goffin, hoofd van de landelijke Belgische 
inlichtingendienst "Clarence" in de Voerstreek, graaf De Liede
kerke bereid zich aan te sluiten bij zijn organisatie en in Zuid
Limburg op zoek te gaan naar medewerkers. Goffin was huisarts 
van De Liedekerke. "Clarence" kan worden beschouwd als een 
voortzetting van de inlichtingendienst "La Dame Blanche", opge
richt in de Eerste Wereldoorlog door de industrieel D. Lam
brecht. Na de arrestatie van Lambrecht in april 1916 had zijn 
neef, W. Dewé uit Luik, de leiding overgenomen. Meteen na het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog besloot Dewé "La Dame 
Blanche" nieuw leven in te blazen en nam hij contact op met 
enkele oud-medewerkers. De besprekingen leidden tot de oprich
ting van het "Corps d'Observation Beige" (C.O.B.). De door het 
C.0.B. verzamelde inlichtingen werden zowel aan het Generaal 
Hoofdkwartier van het Belgisch leger als aan Franse en Britse 
inlichtingendiensten doorgegeven. Diezelfde maand nog, septem
ber 1939, vroeg een medewerker van de Britse Special Intelligen
ce Service (S.I.S.) Dewé het inlichtingennet uit te breiden en bij 
een eventuele bezetting van België door Duitsland het S.I.S. van 
dienst te zijn. In de zomer van 1940 had Dewé zijn ondergronds 
netwerk, gebaseerd op "La Dame Blanche", gereed. Met het oog 
op zijn persoonlijke veiligheid - in 1935 was in de Verenigde 
Staten namelijk een boek verschenen over "La Dame Blanche", 
waarin de naam van Dewé veelvuldig voorkwam - droeg Dewé de 
leiding over aan de reserve-officier A. Demarque ("Clarence"). 
Deze vestigde het hoofdkwartier in Brussel. 
Het S. 1. S. stelde "Clarence" vier zenders ter beschikking, waar
mee men alleen kon zenden, niet ontvangen. Hierdoor was het 
niet mogelijk te controleren of de berichten hun bestemming 
bereikten. Toch bleef "Clarence" tot eind januari 1941 via de 
haar openstaande kanalen zenden, maar trachtte intussen ook over 
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land contact met Engeland te krijgen. Na drie mislukte pogingen 
slaagde een industrieel, een zekere De Bruyn, er in december 
1940 in de gewenste verbinding tot stand te brengen. De verant
woordelijke autoriteiten in Engeland reageerden snel. In de nacht 
van 12 op 13 januari 1941 dropte de R.A.F. een geheim agent, J. 
Lamy, in de Ardennen. Hij had een zender-ontvanger bij zich en 
nam contact op met "Clarence". Het tweerichting (zend) verkeer 
was hiermee een feit. Eind 1942 beschikte de dienst over maar 
liefst vier zender-ontvangers.9 

Goffin, die in de Eerste Wereldoorlog had gewerkt voor "La 
Dame Blanche", vond in De Liedekerke een actief medewerker. 
De graaf was een goede bekende van de dames Schoenmaeckers 
in Amby bij Maastricht. Zij stuurden hem regelmatig ontvluchte 
krijgsgevangenen. 10 Via hen kwam hij in aanraking met A.H.L. 
Dresen, chef ladingmeester van de Nederlandse Spoorwegen in 
Maastricht. Dresen stemde ermee in gegevens over militaire trein
transporten te noteren. De Liedekerke haalde ze zelf bij hem op, 
rangschikte ze, verwerkte ze in een rapport en gaf dat Goffin. 
Koeriers bezorgden het materiaal op het hoofdkwartier in Brussel. 
Weldra vernam de graaf van zijn Eijsdense verzetsrelaties dat 
zowel de familie van M. (Alfons) Smeets als C. (Hubert) Smeets 
en zijn medewerkers inlichtingen verzamelden over het treinver
keer in en rond Eijsden. Dat was dubbel werk. Begin 1942 
kwamen Renkin en Goffin ten huize van M. Smeets bijeen, 
waarbij ook de Nederlandse oud-militair N. E. Erkens aanwezig 
was . Laatstgenoemde had Smeets in oktober 1941 voor het eerst 
ontmoet en door hem Renkin. 11 De drie werden het snel eens: het 
inlichtingenwerk zou voortaan worden gecoördineerd. 12 Aldus 
kwam een samenwerking tot stand tussen de Belgische groepen 
" Luc" in de provincie Luik en "Clarence" in de Voerstreek en de 
hierna te bespreken groep rond Erkens aan Nederlandse zijde. 
Eijsden fungeerde als centrale ontmoetingsplaats voor de verte
genwoordigers van de drie organisaties. 

I.3. De organisatie-Erkens 

N .E. Erkens, geboren op 10 oktober 1894 in Maastricht, woonde 
in Luik en werkte er als handelscorrespondent voor een buizen
firma. Gedurende de jaren dertig zou hij verbonden zijn geweest 
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aan G.S. III, de (militaire) inlichtingendienst van de Nederlandse 
Generale Staf. 13 Tijdens de mobilisatie werd eerste-luitenant 
Erkens als adjudant ingedeeld bij de Etappenintendance in Rotter
dam, een legeronderdeel belast met de bevoorrading met uitzonde
ring van de bewapening. Na de capitulatie behield Erkens zijn 
functie. De Intendance kwam onder Duits toezicht en werd belast 
met de afwikkeling van legervoorraden zoals kleding en uitrus
ting. Eind 1940 waren de hiermee samenhangende werkzaamheden 
afgerond en hief de bezetter de Intendance op. De tussenliggende 
maanden had Erkens benut om met betrouwbare personen uit dit 
legeronderdeel aanzienlijke hoeveelheden van de voorraad te 
verdonkeremanen en bij particulieren, in loodsen van kennissen 
in Rotterdam en in zaadbunkers in Hillegom op te slaan .14 

Daar bleef het niet bij. In overleg met anderen ontwikkelde 
Erkens in de loop van 1940 en 1941 drie tamelijk ambitieuze 
plannen: 
1. Het leggen van een grondslag voor een nieuwe politieke partij 

met een democratisch en christelijk uitgangspunt. Misschien 
hielden zijn contacten en besprekingen met onder anderen 
Unie-voorman mr. L. Einthoven hiermee verband. Laatstge
noemde kwam eind 1940 namelijk in aanvaring met de mede
oprichter van de Unie mr. J. Linthorst Homan, omdat die in 
zijn ogen steeds meer neigde naar een coöperatieve houding 
jegens de bezetter. 15 Van dit streven van Erkens kwam niets te
recht. 

2. Het opzetten van een (militaire) inlichtingendienst. Daarvoor 
benaderde hij officieren en onderofficieren uit zijn (voormalig) 
legeronderdeel en militairen met wie hij bevriend was. In 
Rotterdam vond hij kapitein mr. 0. Verdoorn en sergeant J.H. 
Broedelet bereid om mee te werken en in Utrecht luitenant ir. 
W.A. Breukelman, directiemedewerker van de Nederlandse 
Spoorwegen. Zij formeerden nieuwe groepjes. De kerngroep 
kwam meestal bijeen ten huize van Erkens' koerierster me
vrouw E. van Bocbove-Bruggeman in Rotterdam. 16 

3. De vorming van een para-militaire verzetsorganisatie met een 
doelstelling die nauw verwant was aan die van de Ordedienst 
(zie hoofdstuk VIII, paragraaf I en III), waarmee Erkens 
trouwens ook contact onderhield. Erkens wilde een gewapende 
organisatie opbouwen, die ooit, bijvoorbeeld bij een aftocht 
van de bezetter, in actie zou moeten komen ter ondersteuning 
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van de geallieerden of om de orde te handhaven. Hij voerde 
besprekingen met overste J.H. Westerveld over een samen
smelting met de O.D., maar zag van verder contact af, toen 
bleek dat de overste er een namenlijst van officieren op na 
hield die hij wilde benaderen om tot de O.D. toe te treden. 
Erkens vond dat onverantwoord en besloot met de onder 2 
genoemde militairen verder te gaan. Hij wierf nieuwe mede
werkers, die op hun beurt andere krachten aantrokken. Zo 
kreeg de jonge organisatie steunpunten in Rotterdam en 
Utrecht en vanaf eind 1941 ook in Arnhem. 17 

Erkens' pogingen zijn plannen te realiseren leidden tot nogal 
uiteenlopende contacten: 

Omdat Jo van der Waals deel uitmaakte van Erkens' organisa
tie, slaagde diens broer Anton er in november 1940 in door te 
dringen tot Erkens en Verdoorn. A. van der Waals had name
lijk een "tuimelmotor" ontwikkeld, een uitvinding waar hij 
zeer trots op was. Verdoorn stelde vertrouwen in zowel de 
persoon Van der Waals als diens verhaal en introduceerde hem 
bij de Delftse hoogleraar R.L.A. Schoemaker. Nog wist men 
niet dat Van der Waals zijn ontdekking gebruikte om contacten 
met illegalen aan te knopen met de bedoeling ze vervolgens uit 
te leveren aan de Sipo. Niet iedereen liet zich een rad voor 
ogen draaien. Sommige medewerkers van Erkens begonnen 
argwaan te koesteren jegens de uitvinder van de tuimelmotor 
en diens fantastische verhalen. Desondanks duurde het tot juni 
1942, voordat Verdoorn en Broedelet over voldoende bewijzen 
meenden te beschikken. Kort tevoren, in mei, had Verdoorn 
Erkens over zijn vermoedens ingelicht. Een poging Van der 
Waals te liquideren mislukte. Afgezien van Broedelet, die op 
8 juni 1942 in Duitse handen viel, werd niemand uit de naaste 
omgeving van Erkens het slachtoffer van de infiltratie van Van 
der Waals. 18 

Overal in het land ontstonden in de loop van 1940 en 1941 
kleine militaire verzetsverbanden die met wisselend succes 
aansluiting bij elkaar zochten. Twee, meer landelijk georiën
teerde groepen waarmee Erkens verbinding kreeg willen we 
hier noemen: het Legioen van Oud-Frontstrijders (L.O.F.) en 
de Oranjewacht. Tot de laatste organisatie behoorde ir. W. den 
Boer uit Dordrecht, die Erkens had leren kennen door W.A. 
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bleek om de afstand tot Engeland te overbruggen. Medio 
december verhuisde Lauwers met zijn toestel naar Den Haag. 
Op 3 januari 1942 kreeg hij eindelijk verbinding met "de over
kant". Na te zijn uitgepeild werd Lauwers op 6 maart 1942 
gearresteerd. Ook zijn zender viel - een poging het toestel te 
vernielen mislukte - in Duitse handen. Op 9 maart trof de in 
Arnhem achtergebleven Taconis hetzelfde lot.27 We kunnen 
niet uitsluiten dat Erkens, die sedert eind 1941 regelmatig in 
Arnhem vertoefde en er besprekingen voerde met plaatselijke 
illegale werkers, kennis maakte met Taconis. 

5. In Maastricht ontstond in de loop van 1941 een militair-civiele 
verzetsgroep die de beschikking over een zender zou hebben 
gehad. Erkens werkte samen met deze organisatie, die zich 
enige tijd "R.A.F." noemde (saillant detail is dat het ontvang
teken van Erkens in Engeland R.A.F. zou zijn geweest. De 
keuze van die naam door de Maastrichtse groep kan evenwel 
ook betrekking hebben gehad op het feit dat enkele vliegeniers 
van de Royal Air Force door deze groep werden geholpen op 
hun tocht naar de thuisbasis) . 

1.4. Contacten van Erkens in Limburg 

Toen Erkens in oktober 1941 in aanraking kwam met personen in 
Eijsden, kreeg hij niet alleen verbinding met enkele Belgische 
inlichtingendiensten maar misschien ook met andere Limburgse 
verzetsgroepjes. Het is aannemelijk dat Erkens al vóór die tijd 
over verzetscontacten in Limburg beschikte. Zeker is dat niet 
omdat na de oorlog uitsluitend de relaties onderzocht zijn die van 
belang waren voor het gerechtelijk onderzoek naar de gedragingen 
van enkele V(vertrouwens)-mannen van de Abwehrstelle Wil
helmshaven, die zowel in verzetskringen in de provincie Luik als 
Eijsden hadden geïnfiltreerd. Alle overige verzetscontacten van de 
hoofdpersonen waren van weinig belang voor het onderzoek. 
Bovendien zijn de hoofdrolspelers allemaal gearresteerd en 
gefusilleerd op Renkin na, die kort na de Tweede Wereldoorlog 
overleed. Tenslotte staan ons de rapporten, opgemaakt door de 
betrokken Duitse instanties, niet ter beschikking. Mogelijk hadden 
de daarin verwerkte gegevens ons een beter inzicht kunnen ver-
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schaffen. Begin september 1944 vernietigde de Si po-Maastricht de 
aangelegde archieven. 
Erkens ging regelmatig op familiebezoek in Limburg. Wanneer hij 
zijn vrouw en kinderen in Luik opzocht, ging hij bij Eijsden de 
grens over. Mevrouw M. van der Cruys-Walpot, caféhoudster bij 
de grensovergang Eijsden-Moelingen, hielp hem daarbij. De twee 
kenden elkaar al geruime tijd.28 Bovendien woonden twee zusters 
van Erkens in Sittard en was zijn broer pater van de Sociëteit van 
Afrikaanse Missies in Cadier en Keer. Tijdens zijn bezoekjes aan 
Limburg kwam Erkens in contact met oud-militairen, die druk 
bezig waren met het organiseren van verzetsgroepjes en het 
zoeken naar en leggen van onderling contact. Mogelijk kwamen 
die verbindingen tot stand via zijn zusters in Sittard, goede 
bekenden van M.P.J.M. Corbeij, burgemeester van Broeksittard, 
die veel oud-militairen kende. 
Met de volgende illegale werkers en groepen onderhield Erkens 
zeker contact. Voor de volledigheid geven we daarbij de meest 
voor de hand liggende mogelijkheden aan hoe de kennismaking tot 
stand kwam: 
1. Een verzetsgroep rond oud-militair Ch .M.H.J. Bongaerts in 

Heerlen. Bongaerts was nauw betrokken bij de opbouw van de 
Ordedienst in de Mijnstreek en had zijn anti-nationaal-socialis
tische gezindheid nimmer verborgen gehouden. Zijn functie als 
commandant van de plaatselijke brandweer gebruikte hij ter 
camouflage voor de hulp aan de eerste vluchtelingen in de 
regio. Voorts beraamde en pleegde hij met zijn medewerkers 
uiteenlopende sabotage. Dank zij relaties in Sittard, Maastricht 
of Roermond ontmoette hij Erkens vermoedelijk in de zomer 
van 1941 en verklaarde hij zich bereid tot samenwerking. De 
krachtenbundeling kreeg gestalte door hulpverlening aan de 
door Erkens gezonden geallieerde vliegeniers en hun beman
ningsleden . Bongaerts c.s . brachten de vluchtelingen naar 
medewerkers van P.M .J. Dresen, leider van de "R.A.F. "
groep in Maastricht. 29 

2 . Evenals in Heerlen hadden ook in Maastricht enkele oud
militairen de handen ineen geslagen om de bezetter waar 
mogelijk de voet dwars te zetten. Eén van die initiatieven ging 
uit van P. Dresen, D.I. Hage en R.H. Bartels. Dresen slaagde 
erin contact te leggen met de militaire groepen rond Ch. 
Bongaerts en J .L. Smit in Heerlen en met de verzetsgroep in 
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Eijsden. Laatstgenoemde verbinding kwam tot stand door 
douanier D. Sleeuwenhoek en een broer van Dresen, die nauw 
samenwerkte met graaf De Liedekerke. Omdat de groep
Dresen over medewerkers in kringen van douaniers en belas
tingambtenaren beschikte, openden zich fraaie vooruitzichten 
voor Bongaerts. Bij de grensovergang Caberg bij Maastricht 
werden in de loop van 1941 talrijke vluchtelingen clandestien 
de grens over geholpen. Bovendien zou de groep-Dresen de 
beschikking hebben gehad over een zender aan boord van een 
binnenvaartschip, dat in Maastricht voor anker lag. Of Erkens 
ooit van die zendmogelijkheid gebruik heeft gemaakt, staat niet 
vast. 30 

3. Een kring van verzetsmensen rond oud-militair J.L. Smit in 
Heerlen. Zij legde zich toe op het verzamelen van wapens en 
munitie, de verspreiding (en verkoop) van de eerste illegale 
bladen zoals "Vrij Nederland", alsmede de verkoop van foto's 
van de koninklijke familie. Met het geld dat men met de 
verkoop van de foto's verdiende werden de kosten bestreden. 
De Heerlense groep onderhield zowel contact met Bongaerts 
als met medewerkers van Dresen. Mogelijk is Erkens door die 
relaties met Smit in aanraking gekomen.31 

4. Enkele in 1940 en 1941 nog individueel werkzame verzets
mensen als M.A.M. Bouman, hoofdcontroleur van de Centrale 
Controle Dienst (C.C.D.) in Roermond en R.H. van de Vin, 
een veehandelaar die vlakbij de Belgische grens in Neeritter 
woonde. De twee vonden elkaar al spoedig. Bouman hielp in 
hoofdzaak ontvluchte krijgsgevangenen in nauwe samenwer
king met Van de Vin en pastoor H.J. Vullinghs in Grubben
vorst. Op welke wijze en wanneer precies Erkens met boven
staand drietal verbinding kreeg weten we niet. Het is mogelijk, 
dat de militaire achtergrond een rol speelde, want ook Bouman 
was oud-militair. Bovendien beschikten zowel Bongaerts uit 
Heerlen als Hage uit Maastricht over verzetsrelaties in Roer
mond en omgeving. Tenslotte woonde een zus van mevrouw 
Van de Vin in Luik. Zij kende Erkens.32 Weldra werden de 
eerste bijeenkomsten gehouden bij Van de Vin in Neeritter 
waaraan Erkens, Bouman en zijn collega H.A.L.M. Laheij, 
pastoor Vullinghs en een onbekend gebleven persoon uit Zuid
Limburg (Bongaerts, Dresen of Smit?) deelnamen. De ge
sprekken gingen over de verdere uitbouw van de ontsnap-
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pingsroute via Neeritter, contacten met verzetsgroepen in 
België en het doorgeven van inlichtingen via dat land.33 Of 
Erkens daadwerkelijk gebruik maakte van de hier geboden 
mogelijkheden, kon niet worden achterhaald. 

1.5. Contacten en activiteiten van de groep-Erkens in Zuid-Lim
burg en België 

Als gevolg van loslippigheid over achterovergedrukte legergoede
ren werden in september 1941 enkele tientallen personen - een 
deel van hen was ingedeeld geweest bij de Rotterdamse Inten
dance - gearresteerd. Doordat de Duitse instanties een beloning 
van f 5.000,- uitloofden voor de tip die tot zijn aanhouding zou 
leiden en zijn naam lieten opnemen in het Algemeen Nederlands 
Politieblad, kreeg Erkens plotseling te veel aandacht en dook nog 
dieper onder. 34 Sindsdien verbleef hij meestal in Arnhem of bij 
zijn zusters in Sittard. In Rotterdam kwam hij nog maar zelden. 
De koeriersters mevrouw E. van Bochove-Bruggeman en mejuf
frouw H. Vieregge onderhielden voortaan de verbindingen. Zij 
reisden op en neer tussen Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Zuid
Limburg. Intussen ging Erkens op zoek naar nieuwe mogelijkhe
den om de grens met België te overschrijden, niet alleen om zijn 
gezin in Luik te bezoeken, maar ook ten behoeve van de eigen 
verzetsgroep. Zoals gezegd stonden sommige medewerkers van de 
groep-Dresen in Maastricht in verbinding met de Eijsdense 
verzetsgroep. Via die weg zou het eerste contact met Eijsden 
kunnen zijn gelegd. Een andere mogelijkheid is mevrouw Van der 
Cruys-Walpot. Zij verwees hem in oktober 1941 naar M. Smeets. 
Laatstgenoemde lichtte Erkens in over de ontsnappingsroute naar 
Luik. 35 Bovendien vernam hij dat de Belgische verzetsrelaties van 
Smeets deel uitmaakten van een inlichtingendienst. Dat opende 
goede mogelijkheden. Smeets arrangeerde eind 1941 een gesprek 
tussen Renkin en Erkens. Ze spraken af dat Erkens voortaan 
inlichtingen zou doorgeven aan Renkin. Bovendien kon hij politie
ke en andere vluchtelingen alsmede Engelandgangers naar de 
familie Smeets sturen die op steun van Renkins organisatie 
mocht( en) rekenen. Begin 1942 bracht graaf De Liedekerke 
bovendien een verbinding tot stand tussen Erkens, Renkin en de 
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arts Goffin. Daarmee was de internationale samenwerking een 
feit. 
Naast ontvluchte krijgsgevangenen arriveerden vanaf december 
1941 of begin 1942 ook andere vluchtelingen in Eijsden. Vooraf, 
in december, had Erkens de ontsnappingsroute tot Heer-Agimont 
zelf gecontroleerd. Contactpersonen van Renkin stelden hem daar 
voor aan Franse medewerkers. Benieuwd naar hun inventiviteit, 
bracht hij er enige tijd later enkele Nederlandse vluchtelingen. 
Het clandestien passeren van de Franse grens verliep zonder 
noemenswaardige problemen. Naderhand ondernam hij de tocht 
nog enkele keren. 36 

Doorgaans reisden de Engelandgangers en politieke vluchtelingen 
zonder begeleiding naar Eijsden en meldden zich ten huize van de 
familie Smeets met het wachtwoord "Alphons 13". Smeets wist 
dan voldoende en verstrekte hen Belgische identiteitspapieren 
(eenzelvigheidskaarten) waarna hij of een van zijn zonen de 
vluchtelingen tot Visé of Luik vergezelden. Daar nam een mede
werker van Renkin hen over. In Luik ontvingen ze Franse identi
teitsbewijzen waarna de reis per trein werd voortgezet tot Heer
Agimont, waar ze de grens over werden geloodst. Vervolgens 
moesten ze zich melden bij de directeur van de bioscoop in Givet. 
In Frankrijk stonden de vluchtelingen twee wegen open: de een 
via Nancy naar Zwitserland, de ander via Bordeaux naar Spanje. 
Hoeveel Nederlanders erin slaagden via deze ontsnappingsroute 
te ontkomen is zelfs bij benadering niet te zeggen. Waarschijnlijk 
maakten vooral Engelandgangers en oud-militairen er gebruik 
van. In die kringen had Erkens immers de meeste connecties. 
Geallieerde vliegeniers en ander vliegtuigpersoneel maakten 
eveneens gebruik van deze ontsnappingsroute. Medewerkers van 
Erkens brachten hen naar Rotterdam of Utrecht van waaruit ze 
aanvankelijk naar Heerlen, naderhand naar Eijsden vertrokken . 
Veel kunnen het er niet zijn geweest, omdat de bombardements
vluchten pas in 1943 een massale omvang aannamen. 
Sedert de zomer van 1942 legden de Limburgse en Belgische 
helpers van Erkens zich op diens verzoek ook toe op de hulp
verlening aan joden . De vervolgden waren voornamelijk afkomstig 
uit Rotterdam en Amsterdam en doorgaans vrienden of bekenden 
van Erkens' medewerkers . Mevrouw van Bochove-Bruggeman 
begeleidde de joodse vluchtelingen naar Maastricht, Utrecht of 
Arnhem. In Maastricht nam de familie Smeets ze over. In Arnhem 
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en Utrecht deed Erkens dat, waarna ze per trein naar Maastricht 
reisden. Erkens vroeg de joden een (hoge) financiële vergoeding 
voor zijn diensten. Het geld werd aangewend voor de bestrijding 
van de kosten van zijn organisatie, alsmede ter ondersteuning van 
de echtgenotes van twee gearresteerde officieren .37 

De verbinding met Renkin leverde Erkens nog een derde voordeel 
op. De Belg beschikte namelijk over connecties in de mijnen van 
de Borinage en de wapenfabrieken in Herstal. Renkin verklaarde 
zich bereid zijn Nederlandse collega explosieven, wapens en 
munitie te leveren. Een fruithandelaar uit Eijsden, die elke maan
dag met zijn vrachtauto de markt in Luik bezocht, werd buiten 
zijn medeweten bij het wapentransport ingeschakeld. In Luik 
bevestigden medewerkers van Renkin explosieven en wapens 
onder de wagen van de niets vermoedende fruithandelaar. Aange
zien hij in ruil voor benzinebonnen regelmatig Duitse douaniers 
meenam naar Luik, hoefde hij niet op controle aan de grens te 
rekenen. Eenmaal in Eijsden haalden de zonen van Smeets het 
wapentuig onder de wagen vandaan. Erkens haalde de wapens 
naderhand op. Datzelfde deed zijn medewerker W. Breukelman 
met de munitie en de explosieven.38 De hoeveelheden uit België 
ontvangen wapens en explosieven zullen niet groot zijn geweest, 
want Erkens beklaagde zich er bij herhaling over dat hij veel te 
weinig kreeg. 39 Explosieven kon hij trouwens ook via de Zuidlim
burgse mijnen krijgen. De militairen rond Smit en Bongaerts 
beschikten namelijk over nuttige relaties. 
De door Smeets c .s . in Eijsden en door Dresen in Maastricht 
verzamelde gegevens over het (militaire) treinverkeer werden 
zowel in handen van de dienst "Luc" als van "Clarence" ge
speeld. Hetzelfde gold voor inlichtingen van de groep-Erkens: 
Smeets en graaf De Liedekerke gaven die door aan de Belgische 
zusterorganisaties . Erkens' inlichtingen bevatten onder meer 
bijzonderheden over het landelijk spoorwegnet en (militair) 
treinverkeer, afkomstig van de N.S.-directiemedewerker W. 
Breukelman en zijn helpers, alsmede zogenaamde "Evert"-meldin
gen . Dat waren inlichtingen van mr. C.C. Dutilh uit Rotterdam 
over de Nederlandse kustverdediging. Erkens ontving ze van een 
kennis, de student W. Nolen uit Rotterdam. 40 De Belgische 
diensten vertaalden alle Nederlandse inlichtingen in het Frans. 
Koeriers haalden ze op en brachten ze naar Brussel. Soms gingen 
de gegevens via de ontsnappingsroute naar Frankrijk. Bovendien 
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zou "Luc" in de buurt van Luik de beschikking hebben gehad 
over een zender, waarmee sommige berichten zouden zijn verzon
den. 
Omdat Erkens in toenemende mate afhankelijk werd van de Belgi
sche diensten, die de Nederlandse gegevens vertaalden en aan de 
eigen bureaus in Engeland doorgaven, dringt zich de vraag op of 
de Nederlandse instanties daar ooit iets van hebben vernomen. In 
Engeland was doorgaans eerder sprake van onderlinge concurren
tie dan samenwerking ... 

1.6 . Infiltratie en arrestaties 

Begin 1942 slaagden enkele V(vertrouwens)-mannen van de 
Marine Abwehrstelle Wilhelmshaven - een afdeling van de Duitse 
militaire inlichtingendienst, die sedert januari van dat jaar over 
een dependance in de stad Groningen beschikte - erin een illegale 
groep in Leeuwarden te infiltreren. Er volgde een sneeuwbal
effect. De V-mannen kwamen uiteindelijk terecht bij Th. Groen 
in Den Haag. Groen was voornemens met M. Wessel uit Amster
dam naar Engeland uit te wijken. Wessel had namelijk van een 
vriend gehoord dat er bij Eijsden een mogelijkheid bestond de 
Nederlandse-Belgische grens te passeren. De vriend had met een 
zoon van fruithandelaar Smeets een opleiding tot marconist 
gevolgd in Amsterdam. Op goed geluk vertrok Wessel begin 
januari 1942 naar Eijsden. Daar wachtte hem een teleurstelling: 
hij kende de code (Alphons 13) niet en niemand van de organisa
tie-Erkens had hem gestuurd . De Amsterdammer keerde onver
richterzake huiswaarts, maar liet het er niet bij zitten. Een maand 
later verscheen hij opnieuw in Eijsden. Kennelijk vertrouwde 
Smeets hem nu wel. Zijn vriend Th. Groen mocht ook komen en 
op 15 februari vertrok het tweetal langs de bekende route via Luik 
en Heer-Agimont naar Frankrijk. Ter hoogte van de demarcatie
lijn liep het mis . De Geheime Feldpolizei arresteerde de twee. Na 
een kort verblijf in de gevangenis werden Groen en Wessel 
teruggestuurd naar Nederland. Ze hadden niets losgelaten . In mei 
1942 vroeg Wessel aan Smeets of hij voortaan andere Engeland
gangers naar Eijsden mocht sturen. Smeets had geen bezwaar en 
sindsdien reisde Wessel verscheidene malen naar Zuid-Limburg, 
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waar hij op zekere dag ene "Van der Maas" (schuilnaam van 
Erkens) ontmoette. 41 

In diezelfde tijd kreeg zijn vriend Groen bezoek van enkele 
provocateurs van de Abwehrstelle Wilhelmshaven. Groen hechtte 
geloof aan het verhaal van de infiltranten en bracht gedetailleerd 
verslag uit van zijn avonturen tijdens zijn reis naar en door 
Frankrijk. Hij noemde hun het wachtwoord "Alphons 13" en de 
naam "Van der Maas". Hij wist dat van Wessel. De provocateurs 
hadden beet. Eind juli 1942 stuurde de Abwehrstelle de V-man G. 
Stellbrink naar Eijsden. Hij vervoegde zich bij Smeets met het 
wachtwoord en maakte handig gebruik van de namen Wessel en 
"Van der Maas". Smeets hechtte geloof aan het verhaal van de 
"illegale werker" en zegde medewerking toe. Al spoedig keerde 
Stellbrink terug met een "Engelse piloot", die hij persoonlijk naar 
Zwitserland wenste te brengen. Het betrof in werkelijkheid de 
Duitse ingenieur L. Kern, die met een Nederlandse gehuwd was, 
vrij goed Nederlands en Engels sprak en derhalve geen achter
docht wekte. Smeets verschafte het tweetal Belgische identiteits
papieren en bracht hen naar een medewerker van Renkin in Visé. 
In Luik kregen ze onderdak bij mevrouw Y. Debatty-Tonka en 
mevrouw Ch. Derenne-Lamazière. Nadat de organisatie "Luc" 
voor Franse papieren had gezorgd, vertrokken de twee infiltranten 
zonder begeleiding naar Frankrijk. Over de te volgen route waren 
ze in Luik ingelicht. Via Nancy reisden ze naar de Zwitserse 
grens, waar Kern afhaakte. Stellbrink kon tevreden zijn: hij was 
méér aan de weet gekomen dan hij had durven hopen. Niet alleen 
vluchtelingen maakten gebruik van de route, 66k inlichtingen 
vonden zo hun weg naar onbezet gebied. De Abwehrstelle Wil
helmshaven wilde precies weten om wat voor geheime informatie 
het ging. Omdat Stellbrink de Franse taal niet beheerste en de 
organisatie van Renkin hoofdzakelijk in Wallonië werkte, kreeg 
hij steun van een Franssprekende infiltrant, J. Hoosemans, die 
zich van de schuilnamen "Oncle Max" en "Oncle Jean" bediende. 
Het duo genoot al spoedig veel vertrouwen, drong via Renkin 
door tot Goffin en werd door Erkens en Renkin belast met het 
over de grens smokkelen van inlichtingen. Wilhelmshaven foto
grafeerde het materiaal aanvankelijk in Groningen en naderhand, 
met het oog op tijdsbesparing, in Maastricht. Op aandringen van 
de twee besloot mevrouw Debatty-Tonka zelfs een groter huis te 
huren voor de opvang van "piloten", krijgsgevangenen en andere 
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vluchtelingen. Zij gingen er zelf ook wonen en kregen zo een 
goed inzicht in de activiteiten van de drie samenwerkende verzets
groepen. Ze vernamen dat er in Rotterdam een organisatie be
stond, waarvan dezelfde "Van der Maas" aan het hoofd stond. De 
echte naam van "Van der Maas" kenden ze niet. Teneinde de Rot
terdamse groep te penetreren zette Wilhelmshaven haar V-man 
C.L. Huschka in. 42 

Hoewel naderhand van diverse zijden is gewezen op een groeiend 
wantrouwen jegens de twee infiltranten in Zuid-Limburg en de 
regio Luik, moeten we vaststellen dat er gedurende de periode dat 
de twee het samenwerkingsverband infiltreerden nooit iets tegen 
hen is ondernomen. Erkens had kennelijk een onwankelbaar 
vertrouwen in de Abwehrmedewerkers. 43 

Op 17 en 18 augustus 1942 werden achtereenvolgens Groen en 
Wessel gearresteerd. Door de aanhouding van Wessel hoopte men 
te achterhalen wie "Van der Maas" was en waar hij woonde, 
maar Wessel wist dat niet. In opdracht van zijn chef, W. König 
in Groningen, trachtte Huschka een misleidingsspel op te zetten. 
Hij vertelde mevrouw Van Bochove-Bruggeman dat Stellbrink een 
infiltrant was. Door de V-man als lokaas te gebruiken verwachtte 
Huschka "Van der Maas" uit zijn tent te kunnen lokken. De opzet 
mislukte, mevrouw Van Bochove ging er niet op in. Of Stellbrink 
er achter is gekomen wat de Abwehr met hem van plan was, 
weten we niet. Evenmin staat vast of hij is gaan twijfelen aan de 
eigen positie in de verzetsorganisatie. Dat hij en Hoosemans voor 
hun leven vreesden lijdt geen twijfel, want ze eisten van hun chef, 
König, dat terstond tot arrestatie zou worden overgegaan. Op 15 
oktober 1942 kwam de Geheime Feldpolizei in actie in Luik en 
omgeving en arresteerde een groot aantal medewerkers en mede
werksters van "Luc" en "Clarence". Renkin ontsprong de dans, 
hij dook tijdig onder, maar zag geen kans de anderen te waarschu
wen. In Eijsden verrichtte de Sipo-Maastricht de aanhoudingen. 
Graaf De Liedekerke, M. (Alfons) Smeets en zijn echtgenote, A. 
Smeets jr., J . Smeets, C . (Hubert) Smeets en D. Sleeuwenhoek 
werden die dag opgepakt. Jef Smeets wist te ontkomen en dook 
onder in Amsterdam. Op 11 november 1942 viel Erkens in Duitse 
handen. R. Nitsch van de Sipo-Maastricht, belast met het verdere 
onderzoek, had de werkelijke naam van Erkens kunnen achterha
len aan de hand van een in beslag genomen brief. Aanvullend 
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speurwerk leidde hem naar Sittard. Diezelfde dag viel ook het 
doek voor A. Dresen. In één van zijn rapporten had De Liedeker
ke melding gemaakt van een tijdelijke ziekte van zijn Maastrichtse 
medewerker. De datum waarop Dresen weer op het werk was 
verschenen had de graaf in een schrijven aan Renkin meegedeeld . 
Bovendien kwam uit één der rapporten naar voren dat het een 
spoorwegbeambte betrof. Nu wist Nitsch genoeg: door de absen
tielijst van de N.S. te controleren kon hij simpel vaststellen om 
wie het ging. 44 

Op basis van de inlichtingen van de V-mannen, de door hen aan 
de Abwehr ter hand gestelde rapporten van en over de drie 
verzetsgroepen, het bij huiszoekingen aangetroffen (bewijs) 
materiaal en de mededelingen van sommige arrestanten, werden 
in de periode nà 15 oktober nog eens tientallen personen in Zuid
Limburg, de Voerstreek, de provincie Luik, Rotterdam, Utrecht 
en Arnhem gearresteerd (zie bijlage 1). Op 30 november 1942 
werden alle gedetineerden voor verder verhoor naar Haaren 
overgebracht. Meerdere betrokkenen kwamen na enige tijd we
gens gebrek aan bewijs weer vrij. Op 11 augustus 1943 veroor
deelde het "Feldgericht des kommandierenden Generals und 
Befehlshabers im Luftgau Holland" te Utrecht twaalf hoofdrol
spelers tot de doodstraf. Dat lot trof onder meer N.E. Erkens, 
graaf R.R.E.M.J.G. de Liedekerke de Pailhe, J. Goffin, M.H.A. 
Smeets en C.H.A. Smeets. Het doodvonnis tegen mevrouw Y. 
Debatty-Tonka en mevrouw Ch. Derenne-Lamazière werd nader
hand omgezet in levenslange tuchthuisstraf. A.H.L. Dresen moest 
tweemaal voor de Duitse rechtbank verschijnen en hoorde op 27 
november 1943 de doodstraf tegen zich uitspreken. 
De ter dood veroordeelden werden op 9 oktober 1943 in fort Rhij
nauwen bij Utrecht gefusilleerd. A. Dresen en W. Breukelman 
ondergingen op respectievelijk 4 januari 1944 en 10 maart 1944 
hetzelfde lot. Vijftien mannelijke groepsleden werden naar het 
Nacht und Nebel-kamp (N.N.-kamp) Natzweiler in de Elzas 
gedeporteerd en drie vrouwelijke veroordeelden naar het kamp 
Ravensbrück . Hier kwamen tenslotte ook de twee tot levenslange 
tuchthuisstraf veroordeelde vrouwen terecht. Negen van hen 
overleefden de kampen niet, onder wie J . Rocks uit Valkenburg, 
J. Partouns uit Eijsden en 0. Verdoorn uit Rotterdam. Mejuf
frouw M.C .H. Schoenmaeckers uit Amby bezweek kort na de be-
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vrijding aan de gevolgen van het langdurige verblijf in het kamp 
Ravensbrück. 45 

ll. De groep-Dresen 

11.1. De militaire tak 

Na de capitulatie heersten overal in het land in kringen van 
gedemobiliseerde militairen onlustgevoelens over de in Duits 
voordeel beslechte strijd. Menigeen kon de nederlaag moeilijk 
verkroppen. Men was van mening op verraderlijke wijze overval
len en met gebruik van unfaire strijdmiddelen tot overgave ge
dwongen te zijn. De conclusie die daaraan werd verbonden ver
schilde echter per individu. Afhankelijk van de persoonlijke 
leefomstandigheden, achtergrond en karaktereigenschappen 
besloot de één zich bij de nederlaag neer te leggen, terwijl de 
ander meende er verstandig aan te doen voorlopig af te wachten. 
Andere oud-militairen zonnen op wraak en grepen elke mogelijk
heid aan het nieuwe regime en haar handlangers de voet dwars te 
zetten. Zij gingen op eigen houtje op zoek naar wapenbroeders die 
er net zo over dachten. Ervaring met illegaal werk hadden ze geen 
van allen, maar doorgaans beschikten ze wèl over een grenzeloos 
optimisme over de eigen capaciteiten en het oorlogsverloop. Zulke 
opvattingen konden gemakkelijk tot zelfoverschatting leiden, een 
verschijnsel waaraan de meeste paramilitaire groepen gedurende 
de beginfase van de bezetting leden . Dergelijke, in omvang 
beperkte verzetsgroepen schoten in de loop van 1940 en 1941 
overal als paddestoelen uit de grond, ook in Maastricht. 
De 71-j arige reserve-officier R. H. Bartels, eigenaar van een 
textielbedrijfje aan de Heggenstraat in Maastricht, zag in mei 
1940 kans circa zestig Belgische krijgsgevangenen tijdelijk in zijn 
fabriek onder te brengen . De Belgen hadden de benen genomen 
tijdens de consternatie die volgde op een Britse luchtaanval op de 
brug over de Maas. Bartels zocht naar een mogelijkheid ze over 
de grens te helpen en kwam zodoende in aanraking met andere 
oud-militairen. 46 

Na zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap begon de 43-jarige 
beroepsonderofficier P.M.J. Dresen vrijwel meteen met het 
leggen van contacten tussen oud-militairen, leden van de mare-
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chaussee en douaniers. Tot de laatste twee beroepscategoriëen 
behoorden veel ex-militairen. Zij waren na de capitulatie voor de 
keus gesteld dienst te nemen in de "Opbouwdienst" (een op 15 
juli 1940 opgerichte organisatie, bedoeld om werkeloze militairen 
emplooi te bieden), bij de grensbewaking of bij de politie.47 

Dresen ging voortvarend te werk en beschikte tegen het eind van 
1940 over verzetsrelaties in Maastricht en omgeving, Sittard en 
de Mijnstreek. Voorts stond hij in verbinding met H. van As uit 
Utrecht. Van As, propagandist van een christelijke vakbond, was 
door de reserve-officier J. Westerveld - een van de organisatoren 
van de eerste Ordedienst - aangezocht om met twee anderen 
contacten te leggen met potentiële illegale werkers van militaire 
huize in de rest van het land.48 

Bartels en Dresen kwamen al spoedig met elkaar in aanraking en 
met binnenvaartschipper J.M. Duynkerke en scheepsbevrachter 
H.A .C. Meulensteen. Duynkerke vervoerde met zijn boot 
"Maria" doorgaans cement in binnen- en buitenland. De thuisha
ven van de "Maria" was het "Bassin" in Maastricht.49 Meulen
steen, wiens zoons op een binnenvaartschip voeren, exploiteerde 
met zijn echtgenote een schipperscafeetje aan de Franschensingel. 
De stamtafel of het achterkamertje werd weldra het vaste ontmoe
tingspunt van de groep. 
De marechaussee en de grensbewaking kenden veel voor gedemo
biliseerde militairen aantrekkelijke voordelen. Zo was het toege
staan een wapen te dragen en zich op elk gewenst tijdstip op 
straat te begeven. De grensbewakers mochten bovendien, binnen 
een zekere limiet, vrijelijk de landsgrenzen passeren.50 J. Schut
rup, die in Lisse-Sassenheim was gemobiliseerd, koos voor de 
grensbewaking. Zijn wens werd op 22 juni 1940 gehonoreerd toen 
hij met D. Verhagen een aanstelling kreeg als tijdelijk hulpcom
mies bij de Inspectie Invoerrechten en Accijnzen te Maastricht. 
Hun eerste standplaats was St. Geertruid . De twee begonnen 
meteen plannen te smeden om bij de eerste de beste gelegenheid 
naar Engeland uit te wijken. Hierdoor kwam Schutrup in contact 
met de conciërge en telefonist van het Provinciehuis in Maas
tricht, J.A. Knoop, die in samenwerking met de P.T.T.-monteur 
G. H. Hooyen al de eerste schreden op het illegaal pad had gezet. 
Knoop introduceerde Schutrup via een tussenpersoon bij Dresen.51 

Een poging om in gezelschap van Hooyen en Meulensteen naar 
Engeland te vertrekken mislukte. In de zomer van 1940 werden 
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Schutrup en Verhagen overgeplaatst naar het grenskantoor Maas
tricht-Caberg. Onder sommige, aan dit kantoor verbonden doua
niers en belastingambtenaren, zoals D.I. Hage en E. Wolf, 
heerste een sterke anti-Duitse stemming. In dit klimaat voelden de 
twee nieuwkomers zich prima thuis. 
Tegen het einde van l 940 waren de onderlinge contacten gelegd. 
Hage en Dresen vormden de spil van het groepje van oud-militai
ren en de inmiddels om hen heen gegroepeerde burgers. Boven
dien beschikten de twee weldra over relaties in geheel Zuid
Limburg en ook daarbuiten. Hage werkte in 1941 samen met de 
Roermondse politieman W. Jole52 en J. Smit uit Heerlen53 en 
onderhield contact met verzetsmensen in Arnhem. Dresen wist 
van de werkzaamheden van zijn broer A.H.L. Dresen voor graaf 
De Liedekerke en van het verzetswerk van oud-militairen in de 
Mijnstreek als Bongaerts54 en Smit. 55 De in Maastricht gesta
tioneerde douaniers waren op hun beurt op de hoogte van het 
illegaal werk van collega's als D. Sleeuwenhoek en J. Wiersma 
in de omgeving van Eijsden. Sommigen van hen stonden in 
verbinding met ambtenaren van het Maastrichts belastingkantoor 
als M.C.M.H. Bartels, P.J . Sijmons en D. van Assen . Ook daar 
heerste een anti-Duitse stemming en zocht men naar mogelijk
heden de bezetter te dwarsbomen. 56 

De eerste verzetshandelingen van de groep lagen voor de hand: 
uit Duitsland of in Zuid-Limburg ontsnapte Franstalige krijgs
gevangenen zochten een weg naar huis en de grensovergang bij 
Caberg bleek daarvoor bij uitstek geschikt. Hage vond Belgische 
steunpunten bij de grens. Soms hadden de douaniers geluk: de 
voormalige krijgsgevangene woonde toevallig in de buurt van de 
grens, stelde zijn diensten ter beschikking en introduceerde 
nieuwe verbindingspersonen. 57 Zo ontstond al spoedig een tame
lijk hechte samenwerking tussen de Maastrichtse verzetsgroep en 
Belgische illegale werkers in de grensstreek, van wie sommigen 
inmiddels aansluiting hadden gekregen bij groepen aldaar. Een 
volledig uitgesponnen ontsnappingsroute naar neutraal gebied 
bestond nog niet. Voor de ontvluchte krijgsgevangenen maakte dat 
weinig verschil: eenmaal in Franstalig gebied, konden zij zich 
heel aardig redden. Voor de eerste geallieerde vliegenier gold dat 
vanzelfsprekend niet. Hij was volkomen aangewezen op hulp van 
anderen tot hij onbezet gebied had bereikt. In juli 1941 was de 
vliegenier in de buurt van Geulle neergehaald. Een daar woonach-
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tige handelaar van Franse afkomst, K.M.J.G. Droitcourt, een 
contact van Hage, had zich over hem ontfermd. Naar eigen 
zeggen beschikte Hage over een vluchtroute naar Engeland.58 

Waarschijnlijk was het slechts grootspraak, want zijn route 
bestond of deugde niet. De "piloot" viel in Duitse handen.59 Hage 
bleef ondanks deze mislukking kennelijk toch geïnspireerd. Hij 
ging naarstig op zoek naar een veilige vluchtroute voor zowel 
"piloten" als Engelandgangers. In zijn ongebreideld enthousiasme 
ging hij zelfs zo ver dat hij laatstgenoemden actief ging werven.60 

Verscheidene van zijn collega's wezen hem op zijn roekeloosheid, 
maar de douanier trok zich er niets van aan. Hij ontdekte een 
nieuwe locatie waar de grens kon worden overgestoken: de Sint
Pietersberg in Maastricht, een op de westelijke Maasoever gele
gen heuvel die de grens tussen Nederland en België markeert. 
Ettelijke generaties van mergeldelvers hadden sinds de Middel
eeuwen de heuvel uitgehold, zodat een imposant gangenstelsel was 
ontstaan waarin een leek gedoemd was te verdwalen. Ir. W.C.L. 
van Schaik uit Maastricht kende dit labyrint als zijn broekzak. 
Hage benaderde hem - anoniem - met de vraag of het mogelijk 
was vluchtelingen die extra risico's liepen zoals "piloten" en 
joden door de berg van Nederland naar België te gidsen. Dat kon 
en gedurende de volgende bezettingsjaren hielp Van Schaik in op
dracht van diverse illegale werkers en groepen joden en "piloten" 
op hun tocht naar België. Hij was trouwens niet de enige die deze 
grensovergang benutte. In plaatselijke smokkelaarskringen wist 
men er vanzelfsprekend óók van. 61 Hage en Droitcourt maakten 
daarnaast waarschijnlijk gebruik van overgangen bij Eijsden, 
Caberg en de Maas ter hoogte van Geulle waar de rivier de grens 
vormt. Bovendien vervoerde Duynkerke vluchtelingen met zijn 
boot. Mogelijk bevonden zich onder hen ook "piloten". 62 Belgi
sche verzetsrelaties namen de vluchtelingen over en begeleidden 
ze etappegewijs in de richting van Frankrijk. Afgezien van de 
vliegenier met wie Droitcourt per toeval in aanraking kwam, 
kreeg de Maastrichtse organisatie haar "piloten" - tot wie waar
schijnlijk ook andere vluchtelingen werden gerekend - vanaf de 
zomer van 1941 van de groep-Bongaerts uit Heerlen die ze, zoals 
we reeds vaststelden, op zijn beurt van (relaties van) N .E. Erkens 
ontving. Een medewerker van de groep-Dresen verklaarde na de 
oorlog dat de organisatie maar liefst 22 geallieerde vliegeniers 
had geholpen op hun tocht naar de thuisbasis. Vermoedelijk is dit 
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getal aan de hoge kant, mede gelet op het tijdstip: de omvangrijke 
luchtaanvallen op Duitsland moesten nog beginnen. Helaas zijn 
dergelijke cijfers niet te controleren. De medewerkers van Dresen 
waren er in ieder geval trots op en noemden zich zelfs enige tijd 
"R.A.F." (Royal Air Force)-groep. Sommigen droegen een plat
geslagen metalen R.A .F.-embleem aan de binnenkant van de 
revers. 
De oud-militairen rond Dresen en Rage legden zich naast de hulp 
aan allerlei vluchtelingen toe op het verzamelen van militaire 
inlichtingen in de driehoek Luik-Aken-Maastricht. Zo kreeg 
Droitcourt opdracht de seinsleutel van het Duits afweergeschut in 
de regio te onderscheppen en trachtte Dresen de sterkte en eventu
ele verplaatsingen van de Duitse troepen in de omgeving te 
achterhalen. 63 Ook Duynkerke en Meulensteen hielden zich bezig 
met het vergaren en doorgeven van inlichtingen .64 Verschillende 
getuigen verklaarden na de oorlog dat de groep over een zender 
beschikte. Het apparaat zou afkomstig zijn geweest van Rage of 
Dresen en zou zich enige tijd aan boord van het schip "Maria" 
van Duynkerke hebben bevonden. 65 Of het signaal sterk genoeg 
was Engeland te bereiken en of de instanties daar de berichtge
ving serieus namen, staat niet vast. Erg zeker was men klaarblij
kelijk van geen van beide, want een in het Belgische Rekem 
woonachtige medewerker, L.F.R. Spierings, gaf de inlichtingen 
ook door aan de gemeentesecretaris van Lanaken, A. Reul, die er 
kennelijk raad mee wist. 66 Een derde mogelijkheid bood de 
verzending via de kanalen van de twee in de omgeving van 
Eijsden actieve Belgische inlichtingendiensten "Luc" en "Claren
ce". Er bestond immers contact met D. Sleeuwenhoek en A.H.L. 
Dresen en Duynkerke had enkele relaties in Luik.67 Ter afsluiting 
moeten we op een vierde mogelijkheid wijzen: W. Jole in Roer
mond ontving regelmatig berichten van zijn vriend Rage en leidde 
die verder naar J. Hulleman in Arnhem . Vanuit de Gelderse 
hoofdstad zouden de gegevens zijn doorgegeven naar Den Haag. 68 

Misschien hing deze laatste berichtenweg samen met de activi
teiten en de pogingen van de geheime agenten H . Lauwers en Th. 
Taconis zendcontact met Engeland tot stand te brengen. Als dat 
inderdaad het geval is geweest, kan het niet lang hebben geduurd: 
de twee agenten waren begin november 1941 boven Nederland 
gedropt, terwijl de groep-Dresen enkele weken later grotendeels 
werd opgerold. 
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Los van bovenstaande werkzaamheden rekende de organisatie het 
tot haar taak wapens, munitie en explosieven bij elkaar te scharre
len of op te kopen, alsmede het voorbereiden en uitvoeren van 
sabotage. Dresen slaagde erin voor f 700,- wapens aan te ko
pen. 69 Spierings smokkelde wapens en munitie, afkomstig van de 
illegale werker J. Wijnen uit Rekem, naar Nederland. Die wapens 
waren in de dagen rond de capitulatie in de bossen van Rekem 
begraven. Een boswachter had ze teruggevonden. 70 De zoon van 
de voormalige commandant van de Burgerwacht in Maastricht, 
A.J. Smeets, leverde enkele wapens en wat munitie aan Bartels en 
Dresen. 71 Datzelfde deed L.A. Bruis uit Sittard, een vliegtuigme
canicien die na de capitulatie de hand had weten te leggen op een 
aanzienlijke partij. Hij voorzag trouwens ook de groep-Smit in 
Heerlen van wapens. 72 G. Hooyen, de P.T.T.-ambtenaar, droeg 
eveneens een steentje bij. Hij trachtte personen, van wie hij 
vermoedde of wist dat ze hun wapens niet hadden ingeleverd, te 
overreden dat alsnog bij hem te doen. 73 In de cementfabiek 
E.N.C.I. kon enig trotyl worden ontvreemd. De wapens en 
explosieven werden in de woning van Meulensteen verborgen in 
een drooggelegde regenput en tussen de dubbele panelen van de 
kelderdeur. 74 De kosten van de wapenaankopen bestreed men met 
de opbrengst van de verkoop van foto's van de koninklijke fami
lie. De Britse R.A.F. wierp die foto's regelmatig af, waarna 
onder anderen onderwijzer J.M.R. Giebels en mijnhulpopzichter 
A.M. van Puffelen uit Brunssum75 en fotograaf J. Daniëls uit 
Maastricht ze vermenigvuldigden.76 De afdrukken brachten tussen 
de 10 en 50 cent per stuk op; een revolver kostte al gauw 
f 25,-. 77 Niettemin heerste er een aanhoudend financieel tekort.78 

Spierings smokkelde enige tijd saccharine, een zeer schaars pro
dukt in België, de grens over, maar ook dat bood nauwelijks 
soelaas. 79 

Hoewel Dresen en Hage over de meeste verzetsrelaties beschik
ten, fungeerden ze niet als leiders van de Maastrichtse organisa
tie. Op de bijeenkomsten, waar men steeds meer aandrong op 
krachtdadig verzet tegen de bezetter, hadden de medewerkers een 
gelijkwaardige inbreng. 80 Het resultaat van de beraadslagingen 
was dat J. Schutrup een sabotageploeg zou vormen. Andere 
groepsleden lieten zich evenmin onbetuigd. Telefoonkabels van de 
"Wehrmacht" werden met wisselend succes doorgeknipt of door
gehakt en banden van legerauto's kapot gestoken. In het voorjaar 
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van 1941 probeerden Schutrup c.s. de spoorbrug over de Maas in 
Maastricht op te blazen. Dat mislukte, omdat het ontstekings
mechanisme faalde op het moment dat een militair transport 
passeerde. 81 Omstreeks dezelfde tijd viste de politie het eerste lijk 
van een Duitse militair ter hoogte van de Sint Servaasbrug uit het 
kanaal Luik-Maastricht. Het kanaal liep parallel aan de Maas en 
de kademuren waren zo hoog dat het voor een drenkeling vrijwel 
onmogelijk was om er zonder hulp weer uit te geraken. Dat was 
in het verleden al vaker gebleken, maar afdoende veiligheidsmaat
regelen had de plaatselijke overheid niet getroffen. Een zetje was 
voldoende om militairen, die in de naaste omgeving aan de 
"boemel" waren geweest en 's avonds laat wat onvast op de benen 
huiswaarts keerden, in het kanaal te doen belanden. Vooral in de 
zomer van 1941, toen de waterpeil in het kanaal laag was, "raak
ten" verscheidene Duitse militairen te water. Degenen die er niet 
in slaagden de aandacht te trekken verdronken.82 Bij de droogleg
ging van het kanaal in de jaren vijftig trof men een aantal skelet
ten aan, mogelijk 66k van Duitsers. 

11.2. De civiele tak 

De in Rekem woonachtige volontair bouwkundige bij de Rijksge
bouwendienst L.F.R. Spierings had meegewerkt aan de bouw van 
de grenskantoren Caberg en Bilserbaan bij Maastricht en kende er 
de meeste beambten. In de loop van 1940 raakte hij betrokken bij 
de illegale activiteiten van de groep-Hage/Dresen en bewees de 
prille organisatie belangrijke diensten.83 Hij kocht in opdracht van 
Hage op afbetaling een stencilmachine van een failliete gummifa
briek. Oranje papier en inkt wist hij te bemachtigen bij een 
drukkerij in de Belgische grensplaats Lanaken. Droitcourt in 
Geulle had een schrijfmachine. Aanvankelijk stond de stencilma
chine afwisselend bij Dresen, Hage en Bartels, naderhand in de 
pastorie te Geulle bij Droitcourt.84 Het eerste pamflet verscheen 
op 10 mei 1941 en was van de hand van Spierings (zie bijlage Il) . 
Hij herinnerde de "Burgers van Nederland" aan de gevallenen van 
mei 1940 en het bombardement op Rotterdam en wees op de 
verradersrol van de N.S .B.-ers en de toenemende levensmiddelen
schaarste. De oplage, bij Meulensteen onder de groepsleden 
verdeeld, bedroeg zo'n 2.000 exemplaren . Dat waren overigens 
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niet meer uitsluitend militairen. De organisatie kreeg meer en 
meer steun van burgers. Vrienden, kennissen en min of meer per 
toeval aangehaakte personen gingen deelnemen aan de versprei
ding en verkoop van foto's van het Koninklijk Huis en pamfletten 
en ondersteunden waar mogelijk de militaire tak. Tot de mede
werkers uit civiele kring behoorden naast de eerder genoemde 
Knoop schipper H. Kessels, slagerszoon D.L. Cahn, politiebe
ambte F. Alkema, sluisknecht G. Hardenberg, elektricien J.C. 
van Hontem, justitieambtenaar A.J. Soentjens, de vrachtrijders 
J.M. Krischer en A.J. Macor, P.T.T.-ambtenaar G.H. Hooyen, 
douanier C. Petschi, stenotypiste J.C. Lint, haar zus C.J.J. Lint 
en haar vriend P.A. Engeln en diens medewerkster mejuffrouw 
J .H.G. Engelaar, verkoopagent M.C.C. van den Berg en M.G.J. 
Thijssen. Afgezien van de laatste twee, die uit Geulle kwamen, 
woonden ze allemaal in of bij Maastricht. 85 

Op 29 juni produceerde Spierings ter gelegenheid van de verjaar
dag van prins Bernhard een tweede pamflet. Het was van gelijke 
strekking als het eerste en werd in een oplage van circa 3. 500 
exemplaren gestencild.86 Op de verjaardag van koningin Wilhel
mina, 31 augustus, kwam het derde pamflet in een oplage van 
bijna 10.000 exemplaren uit (zie bijlage III) . De inhoud was van 
de hand van Dresen, Hage en Spierings. Waarschijnlijk liep iets 
fout bij het afdrukken van het moedervel, want een groot deel van 
de oplage was onleesbaar en moest worden vernietigd .87 

Sommige medewerkers van Dresen wisten de hand te leggen op 
exemplaren van "Het Parool" of "Vrij Nederland". Begin oktober 
kreeg Hage voor het eerst een exemplaar van de "Oranje Post" in 
handen. 88 Het was afkomstig van W. Jole uit Roermond, die het 
op zijn beurt had ontvangen van J.J.M.H. Schreurs uit het Mid
denlimburgse Haelen. Met onderwijzer A.M.H. Mertens uit 
Nunhem had Schreurs in september 1940 het initiatief genomen 
om een eigen krantje uit te geven . De "Oranje Post" verscheen 
twee keer per maand en telde tussen de twee en zes gestencilde 
pagina's. De inhoud bevatte berichten van de B.B. C., toespraken 
van de koningin, lokaal en regionaal nieuws inzake activiteiten en 
gedragingen van Duitsers en N.S.B.-ers en ooggetuigeverslagen 
van bombardementen op Duitsland. Aangezien de redactie over 
een ledenlijst van N.S.B .-ers in het district Roermond beschikte, 
konden partijleden die niet voor hun lidmaatschap durfden of 
wilden uitkomen aan de kaak worden gesteld. Tenslotte had het 
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krantje een speciale rubriek met als motto "Hou er de moed in", 
bedoeld om de lezers een hart onder de riem te steken. Mertens 
schreef en typte een groot deel van de kopij. De "Oranje Post" 
werd vermenigvuldigd op een handstencilmachine, verborgen in 
het zomerhuis "Carpe Diem" van de familie Simmelink in het 
bosrijke Leudal onder Nunhem . De oplage bedroeg aanvankelijk 
enkele honderden exemplaren, maar naderhand groeide die uit tot 
boven de duizend. In de naaste omgeving werd het blad 's avonds 
en 's nachts huis aan huis verspreid. Door gebruik te maken van 
dienstenveloppen van de gemeente en het voedselbureau konden 
ook lezers buiten de regio worden bereikt.89 Een politieploeg, 
waarvan W. Jole deel uitmaakte, verspreidde de "Oranje Post" in 
de omgeving van Roermond en bij de Staatsmijnen.90 Hij zorgde 
ervoor dat Hage een nummer van het Nunhemse blad in handen 
kreeg. De douanier raakte kennelijk gecharmeerd van de inhoud. 
Zoals gebruikelijk liet hij G. Hooyen per telefoon een aantal 
medewerkers optrommelen voor een bijeenkomst bij Meulensteen. 
Een regionaal verzetsblad zoals de "Oranje Post" zou ook in 
Maastricht moeten verschijnen, betoogde hij. De vereiste techni
sche faciliteiten waren voorhanden. Droitcourt werd met de 
realisering belast. Anderen zouden voor de kopij zorgen. Op 1 
november 1941 rolde het eerste exemplaar van de "Oranje Koe
rier" uit de stencilmachine. De oplage van 175 stuks werd bij 
Meulensteen onder de verspreiders verdeeld. De inhoud omvatte 
naast de vertaalde tekst van enige door geallieerde vliegtuigen 
afgeworpen pamfletten een bijdrage van de hand van R. Bartels 
met als titel "Richtlijnen voor de Nederlandse Staatsburgers". Het 
tweede nummer, met een iets kleinere oplage, verscheen op 20 
november. Spierings leverde enkele bijdragen en nam daarin de 
in september 1941 benoemde N.S.B.-burgemeester van Maastricht 
op de korrel: "Hoe word ik een nazi-burgemeester", "De kennis
making met de nieuwe burgemeester van Maastricht. ... " en "Een 
fijne meneer" .91 

Daarnaast is door de groep-Dresen naderhand nog een blaadje 
uitgebracht met de naam "R.A.F". De tweede editie van de 
"Oranje Koerier" was tevens de laatste. Ruim een week na het 
verschijnen volgden de eerste arrestaties. 
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II.3. Verraad 

Mejuffrouw J.C. Lint kende Hage uit het begin van de bezetting, 
toen ze als verkoopster van tabaksartikelen werkzaam was. De 
twee hadden hun pro-Oranje gevoelens niet voor elkaar verborgen 
gehouden. Eind 1940 was Lint op verzoek van Hage begonnen 
met de verkoop van foto's van leden van het Koninklijk Huis. 92 

Aldus raakte ze meer en meer bij de groep betrokken. Van een 
kennis hoorde C.J.J. Lint van het illegaal werk van haar zus. Ze 
vertelde het aan haar vriend, de koopman P.A. Engeln, die er 
graag aan wilde deelnemen. Begin 1941 stelde Spierings hem aan 
andere groepsleden voor. Engeln toonde zich een toegewijd en 
actief medewerker en wierf nieuwe krachten: zijn vriendin C.J.J. 
Lint, J. Engelaar, een jongedame die bij hem in dienst was, zijn 
zakenrelatie M. van den Berg uit Geulle en A.J. Macor, een 
kennis uit het verenigingsleven. Macor stelde, net als Meulen
steen, zijn woning beschikbaar voor bijeenkomsten.93 

Engeln had een niet al te best huwelijk en leefde al enige tijd 
gescheiden van zijn (Duitse) echtgenote en drie kinderen . Om
streeks mei 1941 opende hij met de in Amsterdam woonachtige I. 
Brandon een zaak in lederwaren aan de Bredestraat in Maastricht. 
De twee konden het bedrijf om verschillende redenen niet op hun 
eigen naam laten zetten. Engeln was gebonden aan betalingsver
plichtingen jegens zijn echtgenote en Brandon was van joodse 
afkomst. De laatste stelde voor de zaak te laten registreren op 
naam van een goede bekende, mejuffrouw C. W. Meyer uit Bloe
mendaal. Spoedig knoopten Brandon en Meyer een intiemere 
relatie aan. De twee verwonderden zich over het nogal vreemde 
gedrag van Engeln. Hij kwam zijn plichten jegens zijn vrouw 
slecht na en hield zich bovendien met onduidelijke zaken bezig. 
Desgevraagd vertelde Engeln dat hij deelnam aan allerlei illegale 
werkzaamheden. Spierings bracht hem af en toe illegale pam
fletten en op zolder had hij een parachute van een geallieerde 
vliegenier verborgen. De aanvankelijke verontwaardiging van 
mejuffrouw Meyer sloeg om in angst en radeloosheid toen Engeln 
haar het mogelijk lot van haar vriend Brandon voorspiegelde. Ook 
bij Brandon, die wel eens een pamflet had meegenomen naar 
Amsterdam, kreeg stilaan de angst de overhand . Op zoek naar 
goede raad kwam Meyer, mogelijk via een tussenpersoon, terecht 
bij een politieman uit Heer bij Maastricht, J . W.M . Blokker. De 
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echtgenote van Engeln had er gewoond en zich bij herhaling 
beklaagd over het in gebreke blijven van haar wettige echtgenoot. 
Blokker moest erop toezien dat Engeln voortaan geld afdroeg aan 
haar. Daarvan was nog steeds weinig terechtgekomen. Nadat 
Meyer Blokker had ingelicht, stapte deze naar de Sipo. Hij vertel
de Nitsch wat hij wist. Deze hoorde Brandon en Meyer uit en 
vernam tot in detail wat ze tot dusver gezien en vernomen had
den. Nitsch schakelde terstond - het was medio november 1941 -
zijn V-man A. Engwirda in. Die kreeg opdracht de zaak van 
Engeln, de woning van Macor en het schipperscafé van Meulen
steen in de gaten te houden en de gangen van Spierings na te 
gaan. Zijn informant deed dat - aldus Nitsch - op voortreffelijke 
wijze. 94 Dagelijks stond hij te posten in de Bredestraat, waar zijn 
ex-medewerker G. Boosten (zie hoofdstuk X) hem op zekere dag 
tegen het lijf liep en vroeg wat de reden van zijn geslenter was. 
Engwirda antwoordde dat hij in opdracht van de Sipo de zaak en 
de persoon van Engeln in de gaten moest houden. Hij noteerde 
wie de zaak bezochten. Boosten wees hem op de onjuistheid van 
zijn handelswijze, maar Engwirda verzekerde hem dat hij met zijn 
optreden het tegendeel beoogde en de communistische verzetsor
ganisatie in Maastricht juist trachtte te beschermen .95 De Maas
trichtse communisten namen geen maatregelen tegen hun dissident 
en Boosten verzuimde Engeln over het dreigende gevaar in te 
lichten. Twijfelde hij soms aan de verklaring van Engwirda? Niet 
alleen Boosten wist van Engwirda's rol, ook Spierings kreeg door 
dat hij werd geschaduwd en er iets niet in orde was. De bezoekers 
van café Meulensteen constateerden hetzelfde: de aanwezigheid 
van de Sipo-informant begon op te vallen. Zij gingen hem op hun 
beurt schaduwen, maar onweerlegbare bewijzen kregen ze voor
alsnog niet. 96 

Intussen zag Nitsch het verhaal van Brandon en Meyer bevestigd. 
De lijst van verdachte personen groeide. Op vrijdag 28 november 
liet de Sipo Engeln, Spierings, mejuffrouw C. Lint en mejuffrouw 
J. Engelaar arresteren en de volgende dag Macor. Tussen l en 12 
december vielen vrijwel alle medewerkers van de groep-Dresen 
- drieëntwintig personen - in Duitse handen. Slechts enkelen 
werden kort na hun arrestatie wegens gebrek aan bewijs vrijgela
ten. 97 Sommigen ontsprongen de dans, omdat ze noch bij Engeln, 
Macor of Meulensteen waren geweest en niet waren genoemd 
door Brandon en Meyer. Ze hadden doorgaans een zeer beschei-
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den rol gespeeld of hadden genoeg afstand bewaard tot de orga
nisatie. 
De zaak tegen negentien verdachten diende op 17 april 1942. 
Tegen de hoofdverdachten, Hage, Dresen en Spierings, werd de 
doodstraf geëist. Zij en acht anderen kregen zogenaamde 
"Schutzhaft" opgelegd en werden via Amersfoort naar Duitsland 
gedeporteerd. De meesten van hen kwamen in de loop van 1942 
en 1943 in het kamp Neuengamme om het leven.98 Engeln be
zweek op 7 mei 1945 in Ebensee bij Mellick in Oostenrijk.99 

Schutrup en Spierings overleefden de verschrikkingen van het 
" Nacht und Nebel"-kamp Natzweiler. Op 20 oktober 1942 werd 
door het "Gericht des Marinebefehlshaber in den Niederlanden" 
in Utrecht het vonnis tegen de overige verdachten uitgesproken. 
Ze kwamen die dag allemaal vrij, omdat het voorarrest van de 
straf werd afgetrokken100 (zie bijlage IV). 

II!. De groep-Smit 

Tijdens de verhoren in Maastricht vertelde P. Dresen Nitsch dat 
J. Smit uit Heerlen hem in september 1941 had meegedeeld aan 
de opbouw van een verzetsgroep te werken . Daarvoor zocht hij 
oud-militairen. Het was de bedoeling te zijner tijd af te rekenen 
met de N.S.B.-ers. Voorts had Smit hem gevraagd wat er in 
Maastricht op dit gebied gebeurde. Nitsch verwees in zijn eind
rapport over de groep-Dresen aan het "Marinegericht" naar deze 
inlichtingen en schreef: "Hierzu wird bemerkt daB Smit seit 
längerer Zeit von der hiesigen Dienststelle wegen Aufbaus einer 
Widerstandsorganisation unter Beobachtung gestellt ist. Ein 
jetziges Eingreifen erscheint als verfrüht. .. ".101 

Smit, een uit Roermond afkomstige beroepsmilitair, koos na de 
demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de mare
chaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem 
een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en 
andere pro-Duitse elementen ongestraft bleef. Toen bovendien 
duidelijk werd dat anti-N.S.B.-sentimenten de kop moesten 
worden ingedrukt, was voor hem de maat vol. Hij verloor het 
vertrouwen in de leiding van de marechaussee en in het voorjaar 
van 1941 nam hij ontslag. Op 19 juni trad hij als bankwerker in 
dienst van de Oranje Nassaumijn IV. 102 Waarschijnlijk beschikte 
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hij toen al over verbindingen met oud-militairen die bereid waren 
de strijd tegen de bezetter en diens trawanten ondergronds voort 
te zetten. Zij waren voornamelijk afkomstig uit het vroegere l 3e 
Regiment Infanterie, een regiment waarin vooral uit Zuid-Lim
burg afkomstige militairen hadden gediend en waarvan ook hijzelf 
deel had uitgemaakt. Hoewel Dresen aan Nitsch verklaarde pas in 
september 1941 met Smit in aanraking te zijn gekomen, moet dat 
ongeveer één jaar eerder het geval zijn geweest. De twee onder
hielden steeds intensief contact en hadden vrijwel dezelfde ver
zetsrelaties buiten de regio zoals in Sittard en Roermond. Moge
lijk speelden Hage uit Maastricht en illegale werkers rond Bon
gaerts in Heerlen eveneens een rol bij de totstandkoming van deze 
verbindingen. 103 De vroegste gegevens over Smit en zijn groep 
dateren van eind 1940 en begin 1941. 104 

De Maastrichtse groep en de groep-Smit hielden zich met dezelfde 
activiteiten bezig. Zo verspreidden medewerkers van Smit de 
"Oranjepost" uit Haelen in de Mijnstreek. Daarnaast verkochten 
en verspreidden ze de eerste exemplaren van "Vrij Nederland" en 
"Het Vrije Volk". Laatstgenoemd blad was een regionaal krantje, 
in de tweede helft van 1941 ontstaan op initiatief van enkele oud
militairen die betrokken waren bij de opbouw van de plaatselijke 
Ordedienst. Het blad bevatte onder meer regionaal nieuws en 
plaatselijke "foute" coryfeeën werden erin aan de kaak gesteld. 
Voor de rest week de inhoud niet veel af van de "Oranjepost" en 
de "Oranjekoerier". Sommige van deze bladen werden tegen beta
ling aan de man gebracht. De meeste revenuen werden echter 
verkregen uit de verkoop van foto's van de koninklijke familie. 
Onderwijzer Giebels en A.M. van Puffelen uit Brunssum105 ver
vaardigden afdrukken en verkochten ze. Hetzelfde deden de 
Maastrichtse kapelaan J.G.H. Spronck en mejuffrouw C.H.J.M. 
Smit, een zuster van J. Smit. 106 Verder verspreidde de groep-Smit 
herderlijke brieven van het Nederlands episcopaat waarin zonder 
omhaal stelling werd genomen tegen onder meer de N. S. B., maar 
waarin vooral werd duidelijk gemaakt dat de bisschoppen niet van 
zins waren werkeloos toe te zien hoe de verworvenheden van de 
katholieke emancipatie werden bedreigd. De brieven vormden 
voor de meeste katholieken een belangrijke inspiratiebron. Ze 
schraagden hun vertrouwen in de eigen geestelijke leidsmannen, 
juist in een periode dat de Duitse pressie in het kader van de 
nazificatie-politiek toenam. De in Maastricht woonachtige aal moe-
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zenier van Sociale Werken, L.J. Roumen, begreep het onschatba
re belang van de brieven en reproduceerde ze in grote aantallen 
waarna ze hun weg door de hele provincie vonden. Hetzelfde deed 
hij met de preken van de bisschop van Münster, mgr. C.A. Graf 
van Galen, die in de zomer van 1941 met enig succes van leer 
trok tegen het vergassen van ongeneeslijke geesteszieken in Nazi
Duitsland. Op deze manier kon het rooms-katholieke volksdeel op 
tamelijk subtiele wijze met de neus op de feiten worden gedrukt 
in een tijd dat de nazificering van de Nederlanders centraal stond 
en het bezettingsklimaat met het oog daarop nog relatief mild 
was. In Valkenburg stencilde kapelaan G.H. Hennekens de preken 
van Van Galen en de herderlijke brieven. 107 Hij citeerde ze 
telkens weer tijdens zijn zondagse preken en stak zijn anti-Duitse 
gezindheid niet onder stoelen of banken. In de loop van 1941 
kwam hij via veldwachter H.A. van Roy uit Valkenburg met Smit 
in contact. De laatste verklaarde zich bereid de verspreiding van 
de stencils voor zijn rekening te nemen.108 

Niet alleen oud-militairen als Th.G.H. Treuen, L.A. Vlemmings, 
C. Spreksel, P.J. Habets en H.J. Haan verspreidden de illegale 
bladen en stencils. 109 Zij kregen in toenemende mate steun van 
jongeren, voornamelijk familieleden en goede vrienden. Tegen het 
einde van 1940 hadden de middelbare scholieren A.J.A. Ramec
kers, P.L. W.A. Leclou en H.H. Baeten een illegaal groepje 
gevormd. Zij reproduceerden en verspreidden illegale lectuur en 
foto's van het vorstenhuis. Het groepje tooide zich met de enigs
zins ongelukkig gekozen naam "Oranje Phalanx" . De term 
"Phalanx" refereerde aan de fascistische beweging van Franco in 
Spanje, maar de (oud-)gymnasiasten zullen het begrip ongetwij
feld hebben opgevat in zijn oorspronkelijke klassieke betekenis: 
een schaar van zwaarbewapende krijgers, opgesteld in langwer
pige vierkante of dichte wigvormige slagorde. Via Th. Treuen en 
P. Habets , die evenals de jongens van de "Oranje Phalanx" lid 
waren van de plaatselijke dansclub, kwamen ze in aanraking met 
de groep-Smit. 110 Smit benoemde Treuen, in wie hij veel vertrou
wen stelde en wiens familie in Tegelen een rol in het plaatselijk 
verzet speelde, tot zijn plaatsvervanger.111 

Vanaf het voorjaar van 1941 legde de groep-Smit zich ook toe op 
het vergaren van inlichtingen en het verzamelen en kopen van 
wapens, munitie en explosieven. Met de leiding hiervan belastte 
Smit L . Vlemmings. 11 2 J.H. Brouwers uit Klimmen had na de 
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demobilisatie enkele wapens vanuit Den Haag meegenomen naar 
huis en stelde die ter beschikking. 113 L.A. Bruis uit Sittard deed 
zijn wapens tegen betaling van de hand.114 De drie (oud-)gymnasi
asten lieten zich evenmin onbetuigd. Zij haalden twee geweren en 
enkele jachtgeweren weg uit een opslagplaats voor ingeleverde 
wapens. Baeten ontvreemdde maar liefst vijf pistolen met munitie 
van zijn vader, een politieman. 115 P. Habets en J.H.H. Coeymans , 
respectievelijk werkzaam op de Oranje Nassaumijn IV en de 
Oranje Nassaumijn I, stalen er explosieven en slaghoedjes. Habets 
poogde bovendien zelf springstof te vervaardigen op basis van 
nitro-glycerine. 116 Slechte of kapotte wapens werden gerepareerd. 
Naarmate het jaar vorderde en men over meer wapens en explo
sieven beschikte - veldwachter Van Roy had zelfs enkele helmen 
ter beschikking gesteld - nam de wens om er daadwerkelijk iets 
mee te doen toe. Het was zeker niet hun bedoeling om, zoals 
Dresen naderhand verklaarde, af te wachten teneinde te zijner tijd 
met de N.S.B.-ers af te rekenen. Integendeel, er werden plannen 
gesmeed om Duitse munitietreinen onder vuur te nemen, zelfs 
gewapenderhand en openlijk de strijd met de bezetter aan te 
binden. 117 Dergelijke jeugdige overmoed viel niet bij alle mede
werkers in goede aarde. Zij waren van oordeel dat zo'n houding 
maar al te gemakkelijk tot onvoorzichtigheid kon leiden. Men had 
immers met een geoefende en professionele tegenstander te 
maken . Niemand kon het zich veroorloven naast zijn schoenen te 
lopen. 118 

De eerste serieuze sabotagepoging betrof een spoorwegviaduct 
tussen Heerlen en Klimmen. De vader van de vriendin van A. 
Rameckers was als ambtenaar werkzaam op het station van Voe
rendaal en kende de tijdschema's waarop treinen met militaire 
voorraden passeerden. 119 Twee medewerkers van Smit, Treuen en 
Spreksel, brachten het viaduct in kaart. 120 Aan de uitvoering van 
het plan kwamen ze niet meer toe . In de vroege ochtend van 
maandag 2 februari 1942 hield de voltallige Sicherheitspolizei een 
klopjacht op alle, haar bekende groepsleden en pakte nagenoeg 
iedereen op die rechtstreeks of zijdelings bij de activiteiten van de 
groep betrokken was (geweest). Kennelijk achtte Nitsch in februa
ri 1942 de tijd wèl rijp om in te grijpen: de groep-Smit dreigde 
gevaarlijk te worden. Bovendien wist Nitsch toen alles wat hij 
wilde weten . In feite had de prille organisatie sedert oktober of 
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november 1941 onder curatele van de Sipo gestaan. Net als bij de 
groep-Dresen was er sprake van verraad. 
De uit Duitse ouders geboren Nederlander H.M.J. Thelen, 
oud-militair en mijnwerker op de Oranje Nassau IV, had zich in 
de tweede helft van 1941 bij de groep-Smit aangesloten, mogelijk 
op voorspraak van M.J. Haan. 12 1 Hij ontpopte zich als een actief 
medewerker. Hij zocht mee naar wapens en bezocht in gezelschap 
van Treuen verscheidene medewerkers, waardoor hij precies wist 
wie er tot de groep behoorden en welke plannen men koesterde. 
In september of oktober 1941 schreef Thelen een brief aan de 
Duitse gevolmachtigde voor de provincie Limburg, W. Schmidt, 
waarin hij kond deed van zijn bevindingen. Over zijn motieven 
staat niets vast. Schmidt liet hem zijn verhaal mondeling toelich
ten waarna hij de zaak overdroeg aan Nitsch, die Thelen opdracht 
gaf bewijsmateriaal te verzamelen. Van die taak kweet hij zich 
uitstekend. Thelen deed zelfs nog méér. Mogelijk was hij niet 
geheel zeker van een goede afloop voor hemzelf en wilde daarom 
zo goed mogelijk werk afleveren. Naarstig ging hij op zoek naar 
nieuwe medewerkers en trachtte anderen aan te zetten tot het 
ontvreemden en fabriceren van springstoffen. Hij zegde toe dat 
ook zelf te doen, waarvan uiteraard niets terecht kwam. Het 
dossier-Smit werd dikker en dikker. 
Op 2 februari viel het doek voor Smit c.s.: de Sipo arresteerde 
bijna dertig personen (zie bijlage V) . Zij werden overgebracht 
naar het Huis van Bewaring te Maastricht, 66k Thelen. Omdat 
aanvankelijk niemand met zekerheid wist wie de verrader was , 
kon Nitsch nogmaals gebruik maken van de diensten van zijn 
informant. Hij liet Thelen in de cel van Smit opsluiten. Deze had 
klaarblijkelijk nog steeds alle vertrouwen in zijn medewerker, 
want na een halve dag wist de verrader al genoeg en verzocht hij 
de onderdirecteur van het H. v. B. , M .J. H. Rademakers, om een 
onderhoud met Nitsch . Langzamerhand drong door wie de rotte 
appel in het gezelschap was. Bij een andere gelegenheid vroeg 
Thelen aan Treuen of het niet beter was alles maar te vertellen. 
Treuen zou hebben geantwoord: "Je weet wat je Smit en mij dan 
te bakken zet; wij worden dan kapot geschoten". Hij vertelde 
echter toch het een en ander en na de eerste serie verhoren en 
mishandelingen - vooral Smit werd daar het slachtoffer van -
konden op of omstreeks 17 febru ari 1942 nog eens acht personen 
worden aangehouden. 
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Thelen had buiten de waard gerekend. Weliswaar had hij via 
gevolmachtigde Schmidt de Sipo op het spoor van een verzets
groep gezet en meegeholpen bewijsmateriaal te verzamelen, maar 
hij had de fout begaan nieuwe krachten te werven in een periode 
dat het onderzoek reeds liep. 
Nitsch had zich daaraan gestoord en was van mening dat Thelen 
het onderzoek "provoziert" had. Met de anderen moest hij op 16 
juli 1942 voor het "Feldgericht" in Amsterdam verschijnen. De 
bewijzen tegen Smit en Treuen achtte de Duitse rechtbank vol
doende voor de doodstraf. Negentien medewerkers kregen levens
lange of langdurige tuchthuisstraffen, ook Thelen. Het vonnis 
tegen Smit en Treuen werd op 17 september in Amsterdam vol
trokken. De negentien anderen verdwenen naar Duitse concentra
tiekampen. Elf van hen kwamen daar om het leven. Thelen, die 
zich ook in de kampen gehaat maakte, overleefde de oorlog wèl, 
maar was en bleef onvindbaar voor de Nederlandse justitie.122 

IV. Nabeschouwing 

Welke indruk blijft achter na lezing van het ontstaan, de ontwik
keling en het voortijdig einde van deze drie vroege militair-civiele 
verzetsformaties? In naoorlogse publikaties is erop gewezen dat 
het in wezen voorlopers waren van de Ordedienst. Die constate
ring lijkt ons ietwat lichtzinnig. L. de Jong schreef terecht dat 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de Ordedienst zoals die 
zich sedert 1942 onder leiding van jhr. P.J. Six ontwikkelde en 
haar voorloper(s). Als er al een relatie kan worden gelegd met de 
O.D. dan is het met de vroege O.D. Ofschoon er contact bestond 
tussen bijvoorbeeld Erkens en Westerveld, was dat van incidentele 
aard. Men werkte liever zelfstandig. Erkens liet notabene weten 
niet met de in zijn ogen onvoorzichtig opererende leiding van de 
"eerste" O.D. te willen samenwerken. Hiërarchische verzetsstruc
turen zoals die in de O.D. van jhr. Six tot uitdrukking zouden 
komen, kende men in deze fase nog niet of nauwelijks. Het 
militaire element was bovendien niet zo geprononceerd: alle hier 
besproken groepen steunden in niet geringe mate op de hulp en 
inbreng van niet-militairen. 
De organisatiegraad was laag en men hield zich in tegenstelling 
tot de O.D. met allerlei activiteiten bezig . Van een scheiding der 
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werkzaamheden of specialisatie was nog geen sprake. Men nam 
alles ter hand wat zich - min of meer per toeval - aandiende of 
wat men noodzakelijk achtte. 
Van meer belang is het gegeven dat deze groepen het voortouw 
namen. In een volstrekt uitzichtloze tijd legden zij een strijdvaar
digheid, moed, bezieling en optimisme aan de dag waar zovelen 
psychisch nog niet toe in staat waren. Voorts brachten zij de 
eerste, zo belangrijke en noodzakelijke verbindingen met andere 
verzetsmensen in en buiten de provincie (tot in België en Frank
rijk) tot stand. Hoewel die contacten tamelijk los en pragmatisch 
waren, vormden ze een cruciaal bestanddeel van het fundament 
waarop naderhand een niet gering deel van het georganiseerde 
verzet kon worden gebouwd. Immers, ondanks de arrestaties 
bleven de meeste losse contacten in en buiten de regio intact. 
Deze personen namen de draad doorgaans na enige tijd weer op. 
Een derde opvallend verschijnsel is dat de hier besproken groepen 
zich vrij snel uitbreidden en de deelnemers in hun ongebreideld 
enthousiasme en daadkracht de neiging vertoonden zich met alle 
mogelijke verzetsactiviteiten in te laten. Die ongelimiteerde 
dadendrang bracht vanzelfsprekend risico's met zich mee: men 
wilde tè snel tè veel. Ervaring ontbrak en de tegenstander werd 
doorgaans ernstig onderschat. Loslippigheid en onvoorzichtigheid 
in eigen kring waren vooral in deze fase misschien wel de groot
ste vijand. In dit licht beschouwd vervulden de drie groepen een 
voorbeeldfunctie voor de navolgers: voorzichtigheid, meer prakti
sche gerichtheid en zelfdiscipline en het nastreven van het haalba
re werden de nieuwe sleutelwoorden. Niettemin zou men door de 
alledaagse praktijk nog bij herhaling zondigen tegen deze laatste 
uitgangspunten . 
Aansluitend bij het voorafgaande willen wij beklemtonen dat men 
de waarde van deze drie groepen niet moet afmeten aan de 
" wapenfeiten", die waren ronduit gering. Trouwens, er is daar als 
gevolg van het feit dat ze allemaal letterlijk met wortel en tak 
werden uitgeroeid weinig van bekend: zij die leiding gaven en 
over de meeste verbindingen beschikten, overleefden de oorlog 
niet. Hetzelfde geldt voor het steeds weer gememoreerde radio
grafisch contact met Engeland. De werkelijke (intrinsieke) waarde 
school, zoals gezegd, in de voortrekkers- en voorbeeldfunctie. Er 
werd een basis gelegd waarop kon worden voortgebouwd. 
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Bijlage I 

::: Arrestaties in Limburg i.v.m. betrokkenheid bij de groep-Erkens 
tv 

Naam Datum van arrestatie en plaats Gevolgen 

Liedekerke de Pailhe, graaf R. 
Smeets, M.H.A. 
Smeets-Debeij , mevrouw A. 
Smeets, A. jr. 
Smeets, Joseph H.A. 
Smeets, C.H .A. 
Sleeuwenhoek, D. 
Liedekerke de Pailhe, gravin E. 
Schoenmaeckers, mej uffrouw Adèle 
Schoenmaeckers, mej uffrouw Hélène 
Arpots, J . 
Partouns, J. 
Reintjens, J. 
Cador, J.B. (0.F.M . Cap .) 
Moulin, J.D. (O.F.M. Cap.) 
Slenders, A. (0.F.M. Cap .) 
Fouqneray, J. (0.F.M . Cap.) 
Fülopp, F. (O.F.M. Cap .) 
Wolfs, R. (O.F .M. Cap.) 
Dresen, A.H .L. 
Dungen, kapelaan L. van den 
Erkens, N. E. 
Erkens, mevrouw E. 
Erkens, mevrouw S. 
Franquinet, R. 
Groutars, E. 
Zeekaf, W. 
Zeekaf, mevrouw F. 
Cruys, J . van der 
Cruys-Walpot, M. van der 

Eijsden, 07-10-1942 
Eijsden, 07-10-1942 
Eijsden, 07-10-1942 
Eijsden , 07-10-1942 
Eijsden , 07-10-1942 
Eijsden, 07-10-1942 
Eijsden , 07-10-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Amby, 05-11-1942 
Amby , 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Eijsden, 05-11-1942 
Maastricht, 11-11-1942 
Eijsden, 11-11-1942 
Sittard, 11-11-1942 
Sittard, 11-11-1942 
Sittard, 11-11-1942 
Maastricht, 11-11-1942 
Maastricht, 11-11-1942 
Maastricht , 11-11-1942 
Maastricht, 11-11-1942 
Eijsden, 19-11-1942 
Eijsden, 19-11-1942 

gefusilleerd te Utrecht 09-10-1943 
gefusilleerd te Utrecht 09-10-1943 
Ravensbrück, vrij na bevrijding 
vrijgelaten 05-12-1942 
Natzweiler, vrij na bevrijding 
gefusilleerd te Utrecht09-10- l 943 
Natzweiler, vrij na bevrijding 
vrijgelaten 21-10-1943 
vrijgelaten 06-11-1942 
Ravensbrück; overleden te St. Gallen 11-07-1945 
Natzweiler, vrij na bevrijding 
Natzweiler, omgekomen in Vaihingen 13-01-1945 
Natzweiler, vrij na bevrijding 
vrijgelaten 05-12-1942 
vrij gelaten 21-10-1943 
vrijgelaten 05-12-1942 
vrijgelaten 05-12-1942 
vrijgelaten 05-12-1942 
vrijgelaten 21-10-1943 
gefusilleerd te Utrecht 04-01-1944 
Natzweiler, vrij na bevrijding 
gefusilleerd te Utrecht 09-10-1943 
vrijgelaten 22-01-1943 
vrijgelaten 22-01 -1943 
vrijgelaten 22-10-1943 
vrijgelaten 22-10-1943 
vrijgelaten 05-12-1942 
vrijgelaten 05-12-1942 
vrijgelaten 04-12-1942 
vrijgelaten 04-12-1942 



(.;.) 

Rocks, F. 
Rocks, J. 
Spauwen, J. 
Oomes, rector M. 
Prevoo, pastoor M. 

Valkenburg, 19-11-1942 
Valkenburg, 19-11-1942 
Eijsden, 19-11-1942 
Eijsden, 29-12-1942 
Eijsden, 29-12-1942 

vrijgelaten 23-10-1943 
overleden te Natzweiler 03-03-1944 
kort na arrestatie vrijgelaten 
vrijgelaten 21-10-1943 
vrijgelaten 21-10-1943 

In totaal arresteerden de Duitsers in samenhang met de organisaties "Marc", "Clarence" en Erkens tussen 8 juni 1942 en 19 maart 
1943 86 personen. 30 personen kwamen na een korte gevangenschap weer op vrije voeten; 18 personen werden na berechting 
vrijgelaten; 22 personen werden naar Duitse kampen gedeporteerd van wie elf de oorlog niet overleefden. Elf personen werden te 
Utrecht doodgeschoten. Het lot van vijf arrestanten kon niet worden vastgesteld. 
(gegevens ontleend aan: Lieshout, J. van, Het Hannibalspiel, Bussum, 1980, pag. 319-324) 



Bijlage Il 

Handgeschreven pamflet, 10 mei 1941 (door L.F.R. Spierings) 
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· · 1 e 111 . p M J Dresen BIJ ag L F R Spiermgs, · · · flet 31augustus1941 (door . . . Handgeschreven pam ' 
en D.I. Hage) 
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Bijlage III 

31 AUG. 1941 

Oranje vieren zal wel weer verboden worden . 
Toch vieren wij Oranje. 
Leve Koningin Wilhelmina! 
Leve Ons Vorstenhuis! Leve ons Vorstenhuis! 
Leve ons Vaderland! 
Weg met Mussert en al zijne trawanten die slechts 
verraders zijn en blijven? 
Die zelfs door de enkele menschelijke moffen 
veracht worden! Weg met hen en hunne helpers 
wier succes tot heden toe enkel voortvloeide uit 
woordbreuk en verraad! Binnen zeer korten tijd 
krijgt ge hiervan wederom een bewijs! 
De kinderachtige verzindsels waarop hun woord
breuk berust, maakt op den nuchteren hollandschen 
burger geen indruk! Hij slikt nu eenmaal niet 
zoo makkelijk als de onontwikkelde "broeders" 
die de laatste jaren kunstmatig dom gehouden 
werden alleen maar om met hen te kunnen 
sollen! In onze ogen zijn zij allen slechts 
schapen die naar de slachtbank gedreven 
worden. 
Weg met den Sattan, op wiens bevel 
de hand aan millioenen deuren heeft geklopt 
en nog dagelijks klopt! Duizendmaal hoo
ger dan zij allen staat ons lieve 
Koningin en duizendmaal wenschen wij 
vandaag 
Leve de Koningin 
Leve 't Vaderland 
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Bijlage IV 

Arrestaties in de groep-Dresen 

Naam 

Spierings, L. F. R. 

Engeln, P.A. 
Lint, mej . C.J.J. 
Engelaar, mej. J.H.G. 
Macor, A.I. 
Droitcourt, K.M.J.G. 
Hage, D.I. 
Petschi, C. 
Dresen, P.M.J. 

Meulensteen, H.A.C. 
Schutrup, J. 
Verhagen, D. 
Wolf, E. 
Krischer , I.M. 

Lint, mej . J.C. 
Duynkerke, J. M. 
Bartels, R.H . 
Soentjens, A.J. 
Berg, M.C.C. , van den 

Datum arrestatie 

28-11-1941 

28-11-1941 
28-11-1941 
29-11-1941 
29-11-1941 
01-12-1941 
01-12-1941 
01-12-1941 
02-12-1941 

02-12-1941 
02- 12-1941 
02- 12-1941 
02-12-1941 
02-12-1941 

05-12-1941 
09-12-1941 
12-12-1941 
begin dec. 1941 
begin dec. 1941 

Beroep 

Ambtenaar Rijks
gebouwendienst 
koopman, handelaar 

verkoopster 
vrachtrijder 
handelaar 
douanier 
douanier 
kassier distributie
dienst 
scheepsbevrachter 
douanier 
douanier 
douanier 
vrachtrijder, lid 
luchtbeschermingsdienst 
stenotypiste 
binnenvaartschipper 
textielfabrikant 
justitie-ambtenaar 
handelsagent 

Strafmaat/plaats en datum overlijden 

diverse kampen w.o. Natzweiler, 
vrij na de bevrijding 
overleden 07-05-1945 in Ebensee bij Mellick 
2 maanden detentie (opgesloten tot 20-10-1942) 
9 maanden detentie (opgesloten tot 20- 10-1942) 
vrij spraak (opgesloten tot 20-10-1942) 
overleden te Neuengamme, 11-02-1943 
overleden te Neuengam me, 03-04-1943 
vrijspraak (opgesloten tot 20-10-1942) 
overleden te Neuengamme, 01-12-1942 

overleden te Neuengamme, 02-02-1 943 
diverse kampen w.o. Natzweiler, vrij na de bevrijding 
overleden te Neuengamme, 18-01-1943 
overleden te Neuengamme, 04-12-1942 
10 maanden detentie (opgesloten tot 20-10- 1942) 

7 maanden detentie (opgesloten tot 20-10-1942) 
overleden te Neuengamme, 04-03-1943 
overleden te Neuengamme, 14-12- 1942 
vrij na 10 dagen arrest 
vrij na 8 dagen arrest 



Bijlage V 

- Arrestaties in de groep-Smit 
00 

Naam 

Smit, J. (Heerlen) 
Treuen, Th.G.H.(Voerendaal) 
Vlemmings, L.A.(Hoensbroek) 

Spreksel, C. (Heerlen) 

Janssen, J.J.E. (Heerlen) 
Diederen, K.J . (Hoensbroek) 
Leclou, P.L.W.A. (Voerendaal) 
Moolevliet, J. (Heerlen) 
Haan, M.J. (Schaesberg) 

Bruis, L.A. (Sittard) 

Giebels, J.M.R. (Brunssum) 

Spronck, J.G.H. (Maastricht) 
Rameckers, A.J.A.(Voerendaal) 

Baelen, H.H. (Voerendaal) 

Thelen, H. M .J. (Heerlen) 

Vandeberg, L.J. M. (Brunssum) 

Haan, H.J. (Schaesberg) 
Hennekens, G.H. (Valkenburg) 

Datum van arrestatie Beroep 

02-02-1942 bankwerker 0 . N. IV 
02-02-1942 slagersknecht 
02-02-1942 besteller Van Gend 

& Loos 
02-02-1942 etaleur 

02-02-1942 mijnbeambte 
13-02-1942 
02-02-1942 scholier 
02-02-1942 electricien 0 . N. IV 
02-02-1942 mijnwerker 0.N.IV 

17-02-1942 mijn politie S. M. 
Maurits (1941) 

17-02-1942 onderwijzer 

17-02-1942 r. -k. -geestelijke 
02-02- 1942 scholier 

02-02-1942 scholier 

02-02-1942 mijnwerker O.N. IV 

17-02-1942 beambte S.M. Maurits 

12-02-1942 mijnwerker O.N.IV 
02-02-1942 r. -k. -geestelijke 

Strafmaat en gevolg 

doodstraf; voltrokken 17-09-1942 
doodstraf; voltrokken 17-09-1942 
12 jaar tuchthuis, overleden te Dachau 23-02-1945 

levenslang tuchthuis; 
overleden te Dautmergen 06-01-1945 
tuchthuisstraf; overleden te Neuengamme 29-03-1943 
tuchthuisstraf; overleden te Oranienburg 06-03-1943 
tuchthuisstraf; overleden te Nordhausen 29-04-1945 
tuchthuisstraf; overleden te Mauthausen 16-04-1945 
tuchthuisstraf; omgekomen t.g.v. bombardement 
in Oranienburg 18-04-1944 
levenslang tuchthuis; in februari 1945 omgekomen 
bij vluchtpoging uit kamp 
tuchthuisstraf; overleden te Bergen Belsen 
05-04-1944 
tuchthuisstraf; in kampen tot de bevrijding 
levenslang tuchthuisstraf; in kampen tot 
de bevrijding 
tuchthuisstraf; "Abgetrennt"; op 17-04- 1945 
bevrijdin Bergen Belsen 
tuchthuisstraf; "Abgetrennt"; diverse kampen, 
na bevrijding voortvluchtig n.a. v. verraad 
tuchthuisstraf; "Abgetrennt"; in diverse kampen, 
bevrijd 30-04-1945 
tuchthuisstraf; in diverse kampen tot bevrijding 
tuchthuisstraf; in diverse kampen tot bevrijding 



l.O 

Roy, H.A. van (Valkenburg) 

Puffelen, A.M. van 

Hooiveld, G. (Heerlen) 

Coeymans, J.H.H. (Heerlen) 

Brouwers, J.H. (Klimmen) 
Horsmans, J . B. (Klimmen) 
Leclou, J .Th.J. (Voerendaal) 
Leclou , R.F.J. (Voerendaal) 
Rameckers, F. (Voerendaal) 
Ham, N. van den (Heerlen) 
Janssen, H. (Voerendaal) 
Lenz, P. (Heerlen) 
Hombergh , mej. A. van den 
(Heerlen) 
Habets, P.J. (Voerendaal) 
Sips, H.H. (Heerlen) 
Vreuls, H.J. (Kerkrade) 
Simons, mej . A.M.H. 
Boesten (Heerlen) 
Herwijlen, van der (Heerlen) 
broer van Th. Treuen 

02-02-1942 

17-02-1942 

02-02-1942 

10-02-1942 

02-02-1942 
04-02-1942 
02-02-1942 
02-02-1942 
02-02-1942 
03-02-1942 
02-02-1942 
02-02-1942 
02-02-1942 

02-02-1942 
02-02-1942 
02-02-1942 
02-02-1942 

ex-veldwachter (de
cember 1941 ontslag) 
hulpopzichter S.M. 
Maurits 

mijnwerker O.N. I 

mij nwerker O.N. IV 

verpleegster 

mijnwerker O.N. IV 

3 jaar tuchthuisstraf; in diverse kampen ; 
op 05-04-1945 uit kamp ontsnapt 
levenslange tuchthuisstraf; 
op 17-04-1945 bevrijd in Bergen Belsen 
12 jaar tuchthuisstraf; in diverse kampen; 
bevrijd in maart 1945 
15 jaar tuchthuisstraf; in diverse kampen 
tot de bevrijding 
14-02-1942 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs 
05-02-1942 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs 
06-02-1942 vrijgelaten wegens gebrek aan bewij s 
06-02-1942 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs 
03-02-1942 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs 
09-02- 1942 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs 
spoedig vrijgekomen wegens gebrek aan bewijs 
idem 
idem 

idem 
idem (ontkende 66k na de oorlog) 
spoedig vrijgekomen wegens gebrek aan bewij s 
idem 
waarschijnlijk idem februari 1942 
waarschijnlijk idem februari 1942 
waarschijnlijk idem 02-02-1942 

N.B. De zaak Smit diende op 16 j uli 1942 voor het Feldgericht in Amsterdam; de doodvonnissen werden op 9 september 1942 
bevestigd en acht dagen later, op 17 september te Amsterdam omstreeks 14.30 uur voltrokken. 
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Hoofdstuk 111 

Hulpverlening aan uit Duitsland ontvluchte 
(Franstalige) krijgsgevangenen 

1. Inleiding 

Op 28 mei 1940 capituleerde België en bijna een maand later, op 
22 juni, sloot Frankrijk een wapenstilstand met Hitler-Duitsland. 
Anderhalf miljoen Franse militairen werden in krijgsgevangen
schap afgevoerd naar Duitse interneringskampen. Voor de econo
mie van het land betekende dit een gevoelig verlies. Herhaaldelijk 
werd dan ook om vrijlating van de krijgsgevangenen verzocht. 
Hitler deed na enige tijd de toezegging een beperkte repatriëring 
te overwegen mits de krijgsgevangenen zouden worden vervangen 
door Franse arbeidskrachten, die in Duitsland tewerk zouden 
worden gesteld. 1 Veruit de meeste krijgsgevangenen bleven tijdens 
de oorlog in Duitsland geïnterneerd in zeventig kampen (zesen
vijftig Stammlager of Stalags en veertien Offizierslager of Of
flags) doorgaans in de buurt van een stad of verstedelijkt gebied 
gelegen. De voor Limburg belangrijke kampen lagen in de omge
ving van het Ruhr-gebied, bij Krefeld, Bocholt, Kevelaer, Aken 
en Münster. Dat kon een barakkenkamp, een fabriek, kazerne of 
klooster zijn. Over het algemeen waren de kampen niet berekend 
op zo'n massale toestroom, zodat de leefomstandigheden slecht 
waren. In elk basiskamp of Stammlager moesten de gevangenen 
overdag in "Arbeitskommando 's" dwangarbeid verrichten. Ook 
werden ze ingezet bij boeren en particulieren, in fabrieken en bij 
openbare stadsdiensten. Het laatste hield naderhand hoofdzakelijk 
puinruimen in. De krijgsgevangenen moesten kortom allerlei 
werkzaamheden verrichten waarvoor de Duitse natie de mankracht 
miste. 's Avonds keerden de gevangenen terug naar het basis
kamp. 2 Dat was goed bewaakt en om ontsnappingen tegen te gaan 
dwongen sommige kampcommandanten de geïnterneerde soldaten 
hun schoeisel in te leveren. 
In het Duitse beleid jegens de Belgische krijgsgevangenen speelde 
de zogeheten "Flamenpolitik" een belangrijke rol: het aanwenden 
van de taalproblematiek om de Vlamingen voor de Duitse zaak te 
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winnen . Ongeveer een derde deel van de gedemobiliseerden -
225. 000 manschappen - werd na 28 mei in dagmarsen van circa 
45 kilometer of per trein via Nederland naar Duitsland afgevoerd. 
Op 5 juni 1940 verordende Hitler dat alle Nederlandstalige Belgi
sche krijgsgevangenen, met uitzondering van de beroepsmilitairen, 
weer moesten worden vrijgelaten. Tussen augustus 1940 en 
februari 1941 repatrieerden ongeveer 145.000 Vlamingen. Dat 
gold ook voor de zieken en de militairen uit de regio Eupen
Malmedy die bij Duitsland werd ingelijfd. Uiteraard trachtten veel 
militairen uit Wallonië zich voor Vlaming uit te geven. Circa 
65. 000 Belgen bleven in Duitsland achter en kwamen veelal in 
dezelfde kampen terecht als hun Franse wapenbroeders. Geduren
de de oorlog slaagden 768 Belgische krijgsgevangenen erin te 
ontsnappen. Vanzelfsprekend werd een veelvoud aan pogingen 
daartoe ondernomen. Het aantal ontsnapte Franse krijgsgevan
genen bedroeg circa 71.000 op een totaal van ongeveer 300.000 
ontsnappingspogingen, waarvan de meeste in 1943 werden onder
nomen. De vluchtelingen staken bij voorkeur in Luxemburg of bij 
Elzas/Lotheringen de Franse grens over. Degene die op zijn 
vlucht werd gepakt, wachtte - in een later stadium - een discipli
naire straf of overplaatsing naar aparte strafkampen zoals bij 
Düren. 3 

De beste gelegenheid om te ontsnappen diende zich aan wanneer 
men op het einde van de dag naar het kamp terugkeerde. Het 
kwam meer dan eens voor dat een boer de krijgsgevangene uit 
erkentelijkheid hielp bij de ontvluchting of het oogluikend toeliet. 
Zodra de duisternis inviel, kon de thuisreis alleen of in gezelschap 
van anderen worden aanvaard. Toen de geallieerde luchtvloot in 
1943 overging tot grootscheepse bombardementen op Duitsland, 
66k op het noordelijk Rijnland en het Ruhrgebied, maakte menig 
krijgsgevangene van de chaos en verwarring die er telkens weer 
op volgden gebruik om een ontsnappingspoging te wagen. Dat viel 
op: in Limburg wisten de helpers na enige tijd vrij nauwkeurig 
wanneer nieuwe groepen Franstalige vluchtelingen de grens 
zouden oversteken . . . 

Talrijke geestelijken raakten korte of langere tijd direct of indirect 
betrokken bij de hulp aan uit Duitsland ontvluchte krijgsgevange
nen. Waarom namen zo veel geestelijken aan deze vorm van 
humanitair verzet deel? Naast religieuze motieven speelden twee 
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andere elementen een niet te onderschatten rol. Doorgaans spra
ken de geestelijken redelijk Frans of begrepen op zijn minst wat 
de vluchtelingen wilden. In de tweede plaats hadden de meeste 
vluchtelingen een groot vertrouwen in geestelijken. Ze waren 
ervan overtuigd dat die wel zouden helpen. Dat vertrouwen werd 
niet beschaamd. In vrijwel elke parochie in Noord- en Midden
Limburg - daar kwamen veruit de meeste krijgsgevangenen 
Nederland binnen - raakten de pastoor, zijn kapelaan(s) of een lid 
van een religieuze orde bij de hulpverlening betrokken. Plaatse
lijke helpers deden om dezelfde redenen een beroep op de geeste
lijken. Natuurlijk waren de geestelijken niet allemaal uit hetzelfde 
hout gesneden, maar als er al hulp werd geweigerd, dan hoefde 
men niet bang te zijn dat Duitse of collaborerende instanties op de 
hoogte werden gebracht. Tenslotte moet er op worden gewezen 
dat een kerktoren een belangrijk oriëntatiepunt in het landschap 
is. Eenmaal bij de kerk gearriveerd nam de vluchteling achter in 
de kerk plaats en wachtte af wat er zou gebeuren. 
Honderden andere Limburgers kregen in de loop van tijd met de 
hulpverlening te maken, sommigen incidenteel, anderen langdurig. 
Deze tak van de illegaliteit werd nimmer in een specifieke organi
satie ondergebracht. Er was veeleer sprake van een spontane en 
uit noodzaak ontstane hulpverlening waarbij improvisatie en het 
zoeken naar geschikte contacten centraal stonden. Het resultaat 
was dat in de hele provincie een lange keten van (wisselende) 
schakels ontstond. Dat noemde men een etappe-dienst. Een 
vluchteling werd bijvoorbeeld door een boer aan de Nederlands
Duitse grens , waar hij per toeval was terechtgekomen, naar een 
dorpeling verwezen die Frans sprak. Dat kon een geestelijke, de 
onderwijzer, de dokter of een inwoner van Belgische of Franse 
afkomst zijn. Zij informeerden bij collegae, vrienden of verwan
ten in zuidelijker gelegen plaatsen naar eventuele mogelijkheden 
de vluchtelingen verder te helpen . Meestal waren die personen al 
bekend met het verschijnsel, want in dezelfde tijd, de jaarwis
seling van 1940-1941, overschreden op allerlei plaatsen in ooste
lijk Limburg krijgsgevangenen de grens. De provinciale noord
zuid-verbindingen werden doorgaans gemeden omdat zowel op het 
spoorwegtraject als langs de doorgaande wegen regelmatig contro
les plaatsvonden. 
De pioniers onder de vluchtelingen trachtten veelal op eigen 
gelegenheid via Limburg België of Frankrijk te bereiken. Sommi-

127 



gen ondervonden op hun tocht enige hulp. De eerste ontsnapten 
probeerden de in Duitsland achtergebleven wapenbroeders in te 
lichten over de door hen gevolgde route. Dat kon betrekkelijk 
eenvoudig als de gedetineerde onderweg was opgepakt. Terug
gekeerd in een van de interneringskampen kon hij zijn kennis en 
ervaringen mondeling doorgegeven. Als de ontsnapping met 
succes was bekroond, kwam er een dosis vindingrijkheid en list 
aan te pas. Het Rode Kruis had toestemming de krijgsgevangenen 
in de Duitse kampen van voedselpakketten te voorzien. Daar 
lagen kansen voor het doorgeven van ontsnappingsroutes en 
allerlei nuttige tips, zoals over het gebruik van een kompas. De 
aanwijzingen werden goed verpakt meegebakken in brood, ver
stopt in aspirinebuisjes of op de binnenkant van de verpakking van 
een tablet chocolade geschreven. 
Meestal vluchtten de krijgsgevangenen in kleine groepjes . De boer 
aan de Nederlands-Duitse grens kreeg weldra in de gaten dat hij 
geen incidentele hulp verleende, maar dat zijn boerderij in het 
routeschema was opgenomen. Het mes sneed aan twee kanten. De 
ontvluchte krijgsgevangenen organiseerden de routes tot op zekere 
hoogte zelf en de Limburgse helpers speelden daarop in. 
Het Nederlands-Duits grensgebied in Noord- en Midden-Limburg 
is bosrijk zodat de grens tamelijk gemakkelijk clandestien te 
passeren is. Met de bewaking van de grens viel het zeker in de 
eerste oorlogsjaren nogal mee. Een lastiger hindernis vormde de 
Maas . Als die was overgestoken, lagen er vrijwel geen natuurlijke 
obstakels meer op de weg naar België. De bruggen bij Venlo en 
Roermond waren daartoe minder geëigend vanwege de kans op 
controle. Niettemin werd er toch gebruik van gemaakt. Voor de 
veerponten, stuwen en sluizen toonden de Duitsers minder belang
stelling. Verder beschikten velen aan weerszijden van de rivier 
over een roeibootje. Enige tijd bestond zelfs een intensief ge
bruikte ontsnappingslijn waarbij de Maas maar liefst drie keer 
moest worden overgestoken . Als de oversteek met grote risico's 
gepaard zou zijn gegaan, was die vluchtlijn uiteraard nooit in 
zwang gekomen. Het is niet uit te sluiten dat sommige krijgs
gevangenen 's zomers zwemmend de rivier overstaken, maar juist 
dan was het doorgaans iets rustiger. De meesten gaven er in 
verband met de lengte van de dag de voorkeur aan in een van de 
andere seizoenen te vluchten. In het donker voelde men zich het 
veiligst. 
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Een aantal Maasdorpen op de westelijke oever ontwikkelde zich 
tot heuse verzamel- en doorgangscentra . Hoe dichter de dorpen 
bij de Belgische grens lagen, des te drukker werd het er. Mis
schien kan men het Noord- en Middenlimburgs doorgangsgebied 
het best vergelijken met een bloedvatenstelsel. Aan de Neder
lands-Duitse grens was sprake van haarvaten. De vluchtelingen 
hielden zich schuil in bossen, bij boeren en particulieren, in 
kerken en kapellen. Sommige helpers stroopten zelfs de grens af 
op zoek naar vluchtelingen. De haarvaten vloeiden samen tot 
aders: de verzamelcentra op de oostelijke Maasoever. De hoofd
aders liepen langs de westelijke rivieroever. De grensovergangen 
naar België vormden de slagaders. Ook aan deze grens viel het 
met de bewaking aanvankelijk nogal mee. De vluchtelingen 
werden door zogeheten passeurs, meestal waren dat douaniers, 
marechaussees, boeren of smokkelaars, over de grens geloodst. 
De smokkelaars kenden de sluikweggetjes natuurlijk als hun 
broekzak. Het kwam wel eens voor dat ze de hulp ten eigen bate 
aanwendden, bijvoorbeeld door de vluchtelingen smokkelwaar te 
laten dragen. Als er onraad dreigde maakten de smokkelaars zich 
snel uit de voeten. De achterblijvers waren dan reddeloos verlo
ren. De douaniers en marechaussees genoten uit hoofde van hun 
beroep veel bewegingsvrijheid en menige boer beschikte over 
percelen aan weerszijden van de grens. Tussen het vee in werden 
de vluchtelingen bijvoorbeeld over de grens gebracht. Bovendien 
hadden de genoemde passeurs vaak familie of zakenrelaties aan de 
overkant van de grens . Het zoeken naar aansluiting bij een Belgi
sche verzetsgroep viel daarom mee. In de loop van de bezetting 
ontstonden enkele aders/adertjes buiten het stelsel: op zich zelf 
staande afvoerlijnen en lijntjes. Sommige waren door één of meer 
personen in de provincie opgebouwd, andere waren het resultaat 
van initiatieven van buiten de provincie. 
Ontsnappingslijnen waren kwetsbaar, omdat velen er gebruik van 
maakten. Een infiltrant kon grote schade aanrichten. Wanneer 
slechts één schakel wegviel kon deze worden vervangen, maar bij 
het uitvallen van een hele serie moest een groot deel van de lijn 
gereconstrueerd worden. Als gevolg van een geslaagde infiltratie 
of een toevallige arrestatie in een keten kon een andere, weinig 
gebruikte etappelij n plotseling aan importantie winnen. Het tegen
overgestelde kwam ook voor. Hoewel enkele hoofdaders geblok
keerd of doorgesneden raakten, was van een grote opeenhoping 
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van vluchtelingen vóór de Nederlands-Belgische grens nimmer 
sprake. Medewerkers van andere lijnen en lijntjes - dat kon 
binnen hetzelfde stelsel zijn - namen de vluchtelingen over. 
De hulpverlening beperkte zich niet alleen tot het vervoer van de 
vluchtelingen. De haveloze en ontheemde vluchtelingen waren 
doorgaans uitgeput, hongerig en gekleed in legeruniformen 
waarop met grote rode of zilverkleurige letters K.G. (Kriegsge
fangener) stond geverfd. Een goede nachtrust en een stevige 
maaltijd deden wonderen. De herkenbaarheid leverde een extra 
probleem op. Het uniform moest worden verbrand en vervangen 
door burgerkleding. De meeste hulpverleners hadden thuis wel 
wat oude kleren, maar naarmate de stroom vluchtelingen groeide, 
bood dat geen soelaas meer. Kledingfirma's werden gepolst en 
geheime inzamelingsacties gehouden. Geestelijken en vooraan
staande burgers riepen de bevolking op oude kleren af te staan. 
Bovendien verstelden en verfden medewerksters en gezinsleden 
van helpers uniformen, zodat de krijgsgevangenen niet meer als 
zodanig te herkennen waren. 
Als de krijgsgevangenen eenmaal de Nederlands-Belgische grens 
waren gepasseerd en overgedragen aan medewerkers van een der 
Belgische verzetsorganisaties, zat het aandeel van de Limburgse 
helpers er op. De Belgen verschaften de vluchtelingen (vervalste) 
identiteitskaarten en begeleidden hen naar Wallonië. Voor de 
Fransen zat het moeilijkste deel van de tocht er op, omdat ze zich 
nu in Franstalig gebied bevonden . De hulpverleners van gestrande 
geallieerde vliegeniers en hun bemanningsleden, joden , Enge
landgangers en andere vluchtelingen stonden voor een zwaardere 
opgave: valse papieren moesten meestal al in Nederland gereed 
worden gemaakt. De helpers van krijgsgevangenen liepen boven
dien minder risico's dan die van de eerder genoemde categorieën 
vluchtelingen, waarvoor de Sipo veel meer belangstelling toonde. 
Op hulpverlening aan die vluchtelingen stonden zwaardere straf
fen . Het is overigens niet waarschijnlijk dat de helpers zich daar 
bewust van waren of zich er iets van aantrokken. De ontsnap
pingslijnen ontstonden immers spontaan op basis van improvisatie. 
Ze kwamen niet exclusief voor Franstalige krijgsgevangenen tot 
stand, hoewel die er als eersten gebruik van maakten. Na enige 
tijd verschenen ook geallieerde vliegeniers, Engelandgangers, 
joden en allerlei vluchtelingen uit Duitsland zoals Russen, Polen, 
Tsjechen, Joegoslaven en zelfs Italianen op de lijnen. Van gedif-
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ferentieerde hulp was lange tijd geen sprake. Pas in 1944 besloot 
de districtsleiding van de L.0.-Roermond een scheiding in de 
door elkaar lopende hulpverlening aan te brengen en de taken 
zoveel mogelijk te verdelen. Dat lukte slechts gedeeltelijk. Door 
de verstrengeling en wederzijdse afhankelijkheid was zo'n schei
ding moeilijk te verwezenlijken. Telkens weer maakten de meest 
uiteenlopende vervolgden en vluchtelingen aanspraak op hulp, 
hulp die van meet af aan was gebaseerd op humanitaire motieven. 
Degene die er om verlegen zat, werd geholpen. Het maakte niet 
uit tot wat voor categorie hij of zij behoorde. 
Een in bezet België of Frankrijk teruggekeerde krijgsgevangene 
droeg waarschijnlijk minder bij aan de geallieerde oorlogsin
spanning dan een op de Britse vliegbasis teruggekeerde piloot. 
Ofschoon laatstgenoemde doorgaans niet meer werd ingezet bij 
bombardementsvluchten op Duitsland, kon hij inlichtingen ver
strekken over de situatie in bezet Europa, de vluchtroute waarvan 
gebruik was gemaakt, (facetten en werkwijze van) de georgani
seerde illegaliteit en mogelijk ook (militaire) informatie die hem 
door anderen was toevertrouwd. Dat was natuurlijk niet alleen de 
hulpverleners bekend, ook de Duitse justitie in die jaren betrok 
deze overweging in haar "rechtspraak". Twee vonnissen uit 1942 
en 1943 verschaffen meer duidelijkheid over de strafmaat die de 
Duitse justitie hanteerde met betrekking tot hulp aan krijgsge
vangenen. Op 28 september 1942 was de automonteur W. Hen
driks uit Beek gearresteerd. Hij werkte in het Duitse Rheydt en 
ontmoette er een Franse krijgsgevangene, die wilde vluchten. Hij 
bood Hendriks 30 Reichsmark in ruil voor hulp. Hendriks scha
kelde een 16-jarige collega in, die de Fransman in Tudderen zou 
oppikken en te voet over de grens brengen. Hendriks zou de 
vluchteling in Sittard overnemen. Ter hoogte van de grens liep het 
mis: de twee werden aangehouden evenals Hendriks die in Sittard 
wachtte. Op 4 november 1942 werd Hendriks tot 1 jaar gevange
nisstraf veroordeeld. De Duitse rechter baseerde zijn uitspraak op 
een verordening met betrekking tot de omgang met krijgsgevange
nen. Hoewel het een incidenteel geval van hulp betrof viel het 
vonnis, gelet op de toevoeging van de rechter dat Hendriks uit 
winstoogmerk had gehandeld en er een jonge collega bij had 
betrokken, toch tamelijk mild uit.4 Een half jaar later boog het 
Kriegsgericht te Utrecht zich over een vergelijkbare kwestie, 
maar nu werd een zwaarder vonnis geveld. Het betrof de zaak 
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tegen de 37-jarige A.M.J.A. de Lauwere, boekhouder bij de N.V. 
Nederlandse Gresbuizen Industrie in Belfeld. Hij trad op als 
plaatselijk hoofd van de luchtbeschermingsdienst en genoot 
derhalve veel bewegingsvrijheid. Die benutte hij om ontvluchte 
krijgsgevangenen te helpen die ter hoogte van Belfeld de Neder
lands-Duitse grens overstaken. De Lauwere ving ze op, verstrekte 
voedsel en zonodig burgerkleding waarna hij ze 's avonds over de 
Maas (liet) zette(n) . In het voorjaar van 1942 kreeg hij bezoek 
van twee Franse krijgsgevangenen die hem de weg naar Roermond 
vroegen. De twee hadden een kaartje bij zich waarop een route 
over Roermond en Haelen stond. De Lauwere tekende de te 
volgen route door Limburg erbij en verwees hen naar een inwoon
ster van Belfeld waar ze zich konden wassen. Vervolgens vroeg 
hij een van de arbeiders op de gresbuizenfabriek de twee met een 
vissersbootje over de Maas te roeien. In de zomer hielp De 
Lauwere opnieuw twee krijgsgevangenen. Op 28 oktober 1942 
werd hij plotseling gearresteerd. Veel inwoners van Belfeld 
wisten van zijn illegaal werk en door loslippigheid was dat tot 
verkeerde oren doorgedrongen. Vermoedelijk hing het verraad 
samen met een wraakactie tegen De Lauwere. Op 27 april 1943 
deed een Duitse rechtbank uitspraak: aan het Duitse volk, dat in 
een totale oorlog is verwikkeld, zijn arbeidskrachten onttrokken. 
De Lauwere heeft dus tot op zekere hoogte hulp aan de vijand 
verleend. Ten aanzien van Duitsland is het nadeel van weinig 
betekenis en het voordeel voor Duitslands vijanden is vermoede
lijk niet erg groot geweest. Dat neemt niet weg dat De Lauwere 
bewust Franse arbeidskrachten aan Duitsland heeft onttrokken, dat 
wil zeggen "Feindbegünstigung". De Lauwere kreeg twee jaar 
tuchthuis met aftrek van voorarrest.5 De uitspraak stoelde dus niet 
meer op de verordening met betrekking tot de omgang met krijgs
gevangenen. Kennelijk was deze vorm van hulpverlening toege
voegd aan de categorie "Feindbegünstigung" waarop aanzienlij k 
zwaardere straffen stonden. De boekhouder uit Belfeld zou op 28 
oktober 1944 zijn vrijgekomen , maar het lot beschikte anders. De 
Lauwere kwam in het kamp Sachsenhausen terecht, maakte de 
verschrikkingen van de zogeheten "dodenmarsen" mee - de 
ontruimingen van vele kampen aan het eind van de oorlog als 
gevolg van de ineenstorting van het Derde Rijk - en bezweek op 
2 maart 1945 in het kamp Buchenwald.6 
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Toen het oorlogsverloop voor Duitsland een ongunstige wending 
nam en propagandaminister Goebbels in zijn befaamde redevoe
ring in het Berlijnse "Sportpalast" van 18 februari 1943 opriep tot 
een totale oorlog, hoefden degenen die wegens relatief lichte 
verzetshandelingen voor een Duitse of collaborerende rechtbank 
moesten verschijnen niet meer op enig mededogen te rekenen. 
Het kwam overigens maar sporadisch voor dat iemand uitsluitend 
hulp aan Franstalige krijgsgevangenen verleende . Vanwege de 
verstrengeling van de hulp aan de uiteenlopende categorieën 
vervolgden en vluchtelingen kon de betrokkene er voetstoots van 
uitgaan dat hem/haar de zwaarste straf wachtte als hij/zij werd 
gepakt. Door provocateurs en infiltranten op de lijnen in te zetten 
slaagde de bezetter er in 1943 en 1944 verschillende keren in 
gevoelige klappen toe te brengen aan deze kwetsbare tak van de 
illegaliteit. 

ll. Voortrekkers 

Tijdens de doortocht van de Nederlandse, Franse en Belgische 
krijgsgevangenen in mei en juni 1940 verleenden burgers spontaan 
hulp door hen voedsel, water, snoep en sigaretten toe te stoppen. 
De Belgen en Fransen trokken in lange colonnes door Zuid
Limburg op weg naar de interneringskampen. Een gedeelte van 
hen bivakkeerde enige tijd in Eijsden op het plaatselijk voetbal
veld en via Oud-Vroenhoven en de Bilserbaan arriveerden grote 
groepen in Maastricht. Aanvankelijk maakten de escorterende 
Duitse militairen geen bezwaar tegen de hulp, ze namen het 
voedsel en de versnaperingen aan en verdeelden het onder de 
krijgsgevangenen. 
Ze hadden begrip voor de gevoelens van de plaatselijke bevolking 
en beschouwden de hulp niet als een uiting van anti-Duitse senti
menten, maar veeleer als een van medelijden met de aangeslagen 
manschappen . De liefdadigheid nam echter een dusdanige omvang 
aan dat de Duitse autoriteiten medio juni 1940 gelastten er onmid
dellijk een einde aan te maken. Er werden strenge maatregelen in 
het vooruitzicht gesteld .7 

De hulp bleef niet beperkt tot het aanreiken van voedsel etc. 
J .S.H. Lokerman, een treinmachinist uit Maastricht, veroorzaakte 
bij de doortocht van een groep Belgische krijgsgevangenen over 
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de Wilhelminasingel in mei 1940 een opstootje. Verscheidene 
Walen maakten van de verwarring gebruik om spoorloos in de 
toegestroomde menigte te verdwijnen.8 Als de bewaking even 
verslapte zagen sommige krijgsgevangenen kans met hulp van 
omstanders uit de colonnes te glippen. Dat gebeurde zowel in 
Zuid-Limburg als in de regio Roermond waar twee jongeren, 
M.H. Sonnemans en H.H. Quicken, de krijgsgevangenen hielpen.9 

De hulp was incidenteel en nauwelijks gestructureerd. Van vaste 
contacten was nog geen sprake. Dat was ook niet nodig, want na 
de doortocht van de krijgsgevangenen in de zomer van 1940 
keerde de rust weer. 
Eind 1940 druppelden de eerste ontsnapte krijgsgevangenen in 
omgekeerde richting de provincie binnen. Ze zochten op eigen 
houtje een weg naar België of klopten op goed geluk ergens aan 
om hulp. Opnieuw moest worden geïmproviseerd. 
In dezelfde tijd ontstonden op verschillende plaatsen in de provin
cie verzetsgroepjes rond oud-militairen. In Zuid-Limburg was dat 
onder andere het geval in Maastricht rond P.M. Dresen en in 
Heerlen rond Ch . Bongaerts. In Eijsden vormde de familie 
Smeets, die al in het voorjaar van 1940 krijgsgevangenen de grens 
over had geholpen, weldra een belangrijke schakel in de verzets
organisatie rond graaf R. de Liedekerke de Pailhe en de oud
militair N.E. Erkens. In Midden-Limburg formeerden de voorma
lige militairen J.M. Peters uit Roosteren en M.A.M . Bouman uit 
Roermond kleine verzetskernen. Vaak kenden de oud-militairen 
elkaar al, omdat ze in hetzelfde legeronderdeel hadden gediend. 
In de loop van 1941 en 1942 kwamen al deze personen en groep
jes door de hulpverlening aan krijgsgevangenen direct of indirect 
met elkaar in contact. Zo stuurde Bouman krijgsgevangenen naar 
Peters in Roosteren en bracht hij de Franse generaal H.H. Gi
raud, die hij had opgehaald in Noord-Limburg, met een dienstauto 
van de Centrale Controle Dienst (C.C.D. , een overheidsinstantie 
belast met het toezicht op de naleving van de Landbouwcrisiswet 
van 1931), naar hulpverleners in Eijsden. 10 Dresen c.s. in Maas
tricht werkten samen met Bongaerts, die, aldus sommige bronnen, 
krijgsgevangenen zelfs in taxi's en met een brandweerauto door 
de provincie liet vervoeren. Zowel medewerkers van Dresen als 
van Bongaerts hadden weer contact met personen in Roermond en 
omgeving, onder wie Bouman. Laatstgenoemde zou weldra een 
centrale rol gaan spelen in de hulp aan krij gsgevangenen. De 
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regio Roermond ontwikkelde zich al spoedig tot het voornaamste 
knooppunt in de hulpverlening, zowel ten oosten als ten westen 
van de Maas. In Zuid-Limburg arriveerden veel minder krijgsge
vangenen, zodat de eerder genoemde verzetsgroepjes zich dáár -
als ze tenminste niet voortijdig waren opgerold - meer en meer 
specialiseerden in de hulp aan geallieerde vliegeniers en hun 
bemanningsleden, Engelandgangers en joden. Niettemin bood men 
ook hier hulp aan krijgsgevangenen als dat nodig was: in de 
omgeving van Noorbeek en Slenaken ontstond een groep die zich 
daar vrijwel uitsluitend op toelegde (zie paragraaf III.6.2.). 

/Jl. Structuren 

111 . 1. Ten noorden van Venlo 

Een van de eerste geestelijken die zich het lot van de ontvluchte 
krijgsgevangenen aantrok was de pastoor van het Noordlimburgse 
Maasdorp Grubbenvorst, H.J. Vullinghs . Hij was op 14 september 
1883 in Sevenum geboren als zoon van een brouwer. Tien jaar na 
zijn priesterwijding in 1908 - tussen 1908 en 1918 doceerde hij 
aan het bisschoppelijk college te Weert - gaf de bisschop van 
Roermond hem opdracht een nieuwe parochie te stichten in het 
gehucht Grashoek in de gemeente Helden . Weldra verrees er een 
kerk. Vullinghs oefende een pacificerende invloed uit op de 
enigszins ruwe en vrijgevochten bevolking. Ruzies werden niet 
langer met messen beslecht. Vullinghs was een man met een grote 
culturele belangstelling, met name op muziekgebied. Na zijn 
vertrek uit Grashoek in 1925 studeerde hij enige tijd muziek in 
Italië en de Verenigde Staten, waar hij de muziekpedagoge Justine 
B. Ward ontmoette met wie hij al eerder had kennis gemaakt toen 
hij de Benedictijnen van Sol es mes in Frankrijk bezocht. Hij was 
een groot bewonderaar van de door haar ontwikkelde za ngmetho
de. Terug in Nederland richtte Vullinghs het eerste Ward-instituut 
op. Het was zijn vurige wens de jeugd kennis te laten maken met 
de Gregoriaanse gezangen. De Ward-methode was erop gericht 
kinderen tijdens het zingen het melodisch verloop van de Gregori
aanse melodieën met hand- en armbeweg ingen te laten volgen. 
Zijn muzikale belangstelling bracht Vullinghs met velen uit de 
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wereld van de muziek in aanraking, onder anderen de joodse 
musicus H. Lachmann. 
Tijdens zijn verblijf in Italië was Vullinghs geconfronteerd met 
het fascisme. Hij had er een hartgrondige afkeer van gekregen. 
De Duitse, nationaal-socialistische variant was hem helemáál een 
doorn in het oog. Hij moest er niets van weten en wees zijn 
vrienden en kennissen telkens weer op de gevaren van een derge
lijk systeem. 11 

In 1939 werd Vullinghs tot pastoor in Grubbenvorst benoemd, 
waar P.J.H. Slots sinds 1937 kapelaan was. Zij probeerden de 
kerkgangers te doordringen van de dreigende gevaren en wantoe
standen aan gene zijde van de grens. In mei 1940 bleek het 
waarheidsgehalte van hun woorden. Al op zondag 12 mei 1940 
sprak Vullinghs de parochianen moed in: "Onze soldaten kunnen 
niets meer doen, nu is de beurt aan ons, wij zullen de Duitsers 
dwars zitten waar we kunnen" .12 Daarin ging hij hun voor. Twee 
Duitse kennissen die hem in de loop van de zomer in uniform 
bezochten wees hij zonder pardon de deur. Een van hen, notabene 
een geestelijke en fel anti-nazi, sommeerde hij eerst naar Venlo 
te gaan en een toog aan te trekken. De onthutste soldaat was met 
stomheid geslagen en verklaarde aan een vriend van de pastoor: 
"Vullinghs was een verdraagzaam man, matig in alles. En nu 
briest hij als hij een Duits uniform ziet" .13 
Via Vullinghs' relaties in de muziekwereld en via zijn vriend, de 
journalist P.M. Smedts, arriveerden al tamelijk vroeg in de 
oorlog, vanaf 1942, de eerste, hoofdzakelijk joodse onderduikers 
in het Maasdorp. Slots, op zijn beurt, kreeg via tussenpersonen 
contact met leidende personen uit de S.D.A.P., zoals J.J. Vorrink 
en P.J. Tiggers. 14 De hulpverlening aan krijgsgevangenen begon 
al eerder. In december 1940 vervoegde zich de eerste op de 
pastorie. De man, afkomstig uit Biarritz, was ontsnapt uit het 
kamp bij Krefeld. Nadat hij de Maas was overgestoken, had hij 
op goed geluk bij de pastoor aangeklopt. Die voorzag hem van 
burgerkleding, deed hem enkele nuttige tips voor onderweg aan 
de hand en liet de Fransman naar een zuidelijker gelegen dorp 
brengen. 15 Met Kerstmis 1940 had hij een ontvluchte bankbedien
de uit Parijs in huis. Net als zijn voorganger(s) was hij na het 
oversteken van de Maas naar de eerste de beste kerktoren gelo
pen. In de dagen rond Kerstmis viel de controle waarschijnlijk 
mee, dacht Vullinghs. Snel zocht hij een burgerkostuum en liet de 
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vluchteling naar de Nederlands-Belgische grens brengen . "Ik 
moest maar handelaar in tweedehands kleren worden", zei hij 
tegen een vriend. De pastoor had kennelijk een voorgevoel dat hij 
nog heel wat kleren nodig zou hebben. 16 

De krijgsgevangenen werden te voet of per fiets, soms op een 
tandem, naar een zuidelijker gelegen dorp gebracht. De geïmpro
viseerde en ongestructureerde hulp zinde Vullinghs niet. Met 
Slots ging hij op zoek naar contactpersonen in zuidelijker plaat
sen. De geestelijken dáár zagen zich vrijwel allemaal met hetzelf
de verschijnsel geconfronteerd en zochten eveneens naar aanslui
tende verbindingen. Naarmate het aantal vluchtelingen groeide, 
nam het aantal betrokkenen toe, zodat in de loop van 1941 de 
contouren van een ontsnappingslijn zichtbaar werden. De route 
begon in Noord-Limburg ten westen van de Maas en liep via 
dorpen als Sevenum, Maasbree, Baarlo, Kessel, Neer, Haelen en 
Horn zuidwaarts in de richting van het grensdorp Neeritter. Een
drachtig werkten geestelijken en burgers samen bij de opvang en 
het vervoer van de krijgsgevangenen. 
In Grubbenvorst groeide het groepje hulpverleners snel: de 
families Dors, Rutten, Boonen, Titulaer, Hendriks, mevrouw R. 
Bos en de broers H. en G.P.H. Joosten namen er al in een vroeg 
stadium aan deel. 17 Een groot deel van de circa 200 krijgsgevan
genen, dat tijdens de bezetting het Maasdorp passeerde, werd 
door J. Paulus en zijn zoon H.J.G. Paulus uit Broekhuizen over 
de Maas gezet. E. Dors had hen bij de hulpverlening ingescha
keld. Ze beheerden het zogeheten "witte veer". De oversteek 
vond meestal 's nachts plaats. Eind 1940 hadden zich de eerste 
krijgsgevangenen op de oostelijke Maasoever gemeld . Omdat 
Paulus hen niet verstond had hij ze naar Vullinghs en Slots 
gebracht. Zijn pontje vormde weldra een belangrijke schakel in de 
ontsnappingslijn. 18 Nadat de vluchtelingen gegeten hadden en ze, 
indien mogelijk, van andere kleren en wat geld waren voorzien, 
brachten de helpers in Grubbenvorst ze naar Blerick of Sevenum. 
In Blerick hielpen onder meer pastoor P.M. Dohmen, J.A.H. 
Sorée, R. Driessen en M. Beurskens. Sevenum ontwikkelde zich 
tot een belangrijk tussenstation. De krijgsgevangenen die daar 
arriveerden waren afkomstig van Grubbenvorst of van pastoor 
P.G. van Dooren en zijn helpers uit Broekhuizen. Anderen 
trokken op grond van informatie van eerder ontsnapte wapenbroe
ders rechtstreeks vanuit Duitsland naar het dorp . Diverse inwo-
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ners zorgden voor opvang, voedsel en kleren . Vooral het laatste 
baarde de hulpverleners steeds meer zorgen. Men besloot uitein
delijk de kleren van de krijgsgevangenen te wassen en te verven. 
Een centrale rol in de hulp aan de circa 150 krijgsgevangenen die 
Sevenum in de bezettingsjaren passeerden speelden de broers P.G. 
en J. Vermeeren en P.J.H. den Mulder. Hun moeder beheerde het 
plaatselijk postkantoor. Haar nicht, onderwijzeres E.M. T. Boutet, 
woonde bij haar in. Zij was in 1897 in Luik geboren en sprak 
vloeiend Frans. Het pand groeide uit tot een centrum van allerlei 
illegale activiteiten. Evenals de hulpverleners in Grubbenvorst 
brachten de broers Vermeeren en Den Mulder de vluchtelingen 
aanvankelijk op de fiets naar de Belgische grens. Daar wezen ze 
hen hoe de weg te vervolgen .19 

Het moet voor de helpers in de Noordlimburgse Maasdorpen een 
uitkomst zijn geweest dat M.A.M . Bouman, hoofdcontroleur van 
de C.C.D., hen in de loop van 1941 bijstand ging verlenen. De 
invalide oud-K.N.I.L.-officier uit Roermond was uit hoofde van 
zijn beroep veel met zijn auto onderweg. Telkens zag hij groepjes 
haveloos geklede jongemannen langs de wegen trekken. Ze liepen 
allemaal in dezelfde richting . Het kostte weinig moeite te achter
halen waar ze vandaan kwamen. Bouman en zijn collega's 
H.A.L.M. Laheij en P.P.H. Dekkers boden de helpers in Seve
num en Grubbenvorst aan de krijgsgevangenen voortaan in dienst
auto's van de C.C.D. naar de grens te brengen. Ze beschikten 
inmiddels over steunpunten in Horn, Haelen en Neeritter. Ook 
Venlo droeg haar steentje bij: de kapelaans P.G. van Enckevort 
en J.J. Naus, onderwijzer J.J. Hendrikx, de twee politierecher
cheurs H.H. Pollaert en J.J. Theelen, W. van Boekhold, G. 
Stappers, de familie Gij sen en verscheidene anderen zorgden voor 
de opvang van de krijgsgevangenen die ter hoogte van Venlo 
Limburg binnenkwamen. Legendarisch werd het verhaal over de 
Fransman die na een lange nachtelijke voettocht tegen een hoog 
hekwerk opliep. In de veronderstelling dat deze afscheiding de 
grens met Nederland vormde klom hij er over. Meteen werd hij 
in de bundels van felle zoeklichten gevangen. De stakker bevond 
zich inderdaad op Nederlands grondgebied, maar het hekwerk 
markeerde de afzetting rond het vliegveld dat oostelijk van Venlo 
werd aangelegd. 
De familie Schreurs uit Venlo woonde op de hoeve "Hulsterhof'' 
in de buurt van de Duitse grens. In december 1941 klopte hier de 
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eerste krijgsgevangene aan, hij was de eerste in een lange reeks. 
Dat bleef niet onopgemerkt, zodat ook mensen in de buurt, zoals 
de Venlose pastoor H.J.H. Seelen, vluchtelingen naar "Hulster
hof" brachten. Dank zij J. Gijsen en eigen pionierswerk kreeg 
W.A.M. Schreurs, de oudste zoon, verbinding met Hout-Blerick, 
Baarlo, Haelen en de Roermondse C.C.D.-ers Bouman en La 
heij. 20 

Omdat het vrijwel uitsluitend Franstalige krijgsgevangenen betrof, 
lag het voor de hand ze via de regio Luik te laten repatriëren. 
J.P.A. Wilders, een neef en zakenrelatie van Schreurs woonde in 
Luik. Eind 1941 bespraken de twee de opbouw van een vluchtlijn 
voor krijgsgevangenen via Luik. Ze polsten familieleden en 
zakenrelaties met als resultaat dat er een route naar Arlon en 
Florenville aan de Franse grens tot stand kwam. Af en toe bege
leidde Schreurs ze zelf naar Luik of Florenville. Een Belgische 
gendarme had hem een identiteitsbewijs bezorgd. Als hij ze niet 
zelf naar Luik bracht gaf hij de vluchtelingen een zogeheten 
"Turkse pas" mee: een doormidden gescheurd stuk papier waar
van hij de ene helft aan Wilders toespeelde en de andere helft aan 
de krijgsgevangene meegaf. Het was een veel toegepaste methode 
om infiltratie tegen te gaan. Schreurs' afzonderlijk lijntje bleef tot 
medio 1944 onafgebroken in gebruik. Tientallen vluchtelingen, 
onder wie Nederlanders en Polen, maakten er gebruik van. De 
Polen wisten van het bestaan van de route door een Poolse offi
cier die uit Offlag Hoffnungstal bij Keulen was ontsnapt en vanaf 
"Hulsterhof" aan een lange tocht naar Frankrijk (en Engeland?) 
was begonnen. Negen andere Poolse officieren zouden hem nog 
volgen. 21 

Noordelijk van de lijn Sevenum, Grubbenvorst, Venlo bleven de 
contouren van het netwerk nogal vaag. Toch kwamen veel krijgs
gevangenen die via de oudste etappelijn repatrieerden juist hier 
vandaan . Doorgaans hielpen de veermannen van Afferden, Blit
terswijk, Broekhuizen, Lottum en Velden de krijgsgevangenen bij 
het oversteken van de Maas. Ten westen van de Maas waren 
Broekhuizen en de regio Horst opvangcentra van enige betekenis. 
De meeste krijgsgevangenen werden door inwoners van Lomm of 
door veerman Paulus naar Broekhuizen en Broekhuizenvorst 
gebracht. Daar ontfermden pastoor Van Dooren, onderwijzer J.H . 
van Megen, de familie Clevis, A. Reijnders, P.A.J. Peeters en G. 
Kersten, een onderduiker, zich over de vluchtelingen. Vanuit 
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Broekhuizen werden ze verder geleid naar Grubbenvorst, Seve
num of Horst. Bovendien kregen de helpers door verpleegster A. 
Clevis, die in het ziekenhuis te Sittard werkte, verbinding met P. 
Gulikers uit Sittard en H.H. Tobben uit Heerlen. De twee maak
ten sinds 1942 deel uit van de verzetsgroep rond Ch. Bongaerts 
uit Heerlen. 22 In 1943 sloeg de Sipo forse bressen in de Broek
huizense illegaliteit. Op 19 augustus 1943 werden Van Megen en 
de bij hem ondergedoken scholier L.P.C . Meyers uit Venlo, 
vermoedelijk door verraad, gearresteerd. De actie hield verband 
met de vervaardiging en verspreiding van een illegaal blad. Van 
Megen had daaraan meegewerkt. Korte tijd later sloeg de Sipo 
opnieuw toe. Als gevolg van infiltratie in de groep-Bongaerts 
werden op 16 november 1943 Peeters, Reijnders en J.M.W. 
Clevis opgepakt. Van Megen werd op 5 april 1945 in het Duitse 
Dohnson doodgeschoten. Peeters overleed op 24 juni 1947 in 
Venlo. Hij was de ontberingen van het kamp Buchenwald niet 
meer te boven gekomen. Clevis kwam in mei 1944 vrij, Reijnders 
pas na de oorlog. 
In Horst concentreerde de hulp aan krijgsgevangenen zich rond de 
boerderij van de familie Claassens en de buurtschap de "Zwarte 
Plak". Leden van de families Smedts, Poels en Geurts vingen de 
vluchtelingen, afkomstig van Vullinghs en zijn helpers - Vullinghs 
kende het gezin Smedts uit zijn Grashoekse jaren - en van Broek
huizen en Meerlo, op. 23 In Meerlo ontving L.J.H. Vorstermans 
krijgsgevangenen van J. van Megen en van veerman Vissers uit 
Blitterswijk.24 C. Claassens maakte, net als pastoor Vullinghs, 
gebruik van een vluchtroute via Roermond. Vanaf de "Zwarte 
Plak" brachten de zonen Smedts en Poels de krijgsgevangenen per 
fiets via Helenaveen, Meijel en Nederweert naar de pastorie van 
het Noordbrabantse Budel-Dorplein dat tegen de Belgische grens 
ligt. In de zomer van 1942 dreigde het separate lijntje vanaf de 
"Zwarte Plak" te worden opgerold . In juli waren namelijk twee 
krijgsgevangenen bij Helenaveen aangehouden . Een van hen droeg 
een notitie op zak waaruit de Si po de moge! ijke betrokkenheid van 
Poels opmaakte. Op 19 juli doorzochten leden van de Sipo de 
" Antoniushoeve" van J. G. Poels, maar vonden niets belastends. 
Bovendien lieten de twee gearresteerde krijgsgevangenen niets 
los. 25 Over het aantal Franstalige v 1 uchtelingen dat via dit traject 
ontkwam staan ons geen gegevens ter beschikking. Aangenomen 
mag worden dat het er niet veel zijn geweest. De " Zwarte Plak" 
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ontwikkelde zich in 1942 en 1943 tot een opvangcentrum voor 
geallieerde vliegeniers en onderduikers. De hoofdroute voor 
krijgsgevangenen lag meer naar het oosten. 
In het uiterste noorden van de provincie staken relatief weinig 
krijgsgevangenen de grens over. Het gebied grenst gedeeltelijk 
aan het Reichswald en daar lagen geen kampen . Er werd inciden
teel hulp geboden door plaatselijke geestelijken als kapelaan 
P.R.E.J. Miedema in Gennep, kapelaan H.P.A.J. Gerrits in 
Afferden, rector H.J. Meijs in Wellerlooi en pastoor G.P.A.H. 
Stoot uit Heyen. Doorgaans waren de ontsnapten afkomstig uit de 
buurt van Kevelaer. Ook H.Th. Schelbergen uit Bergen verleende 
van tijd tot tijd enige hulp. Hij beschikte over verbindingen met 
illegale werkers in Vierlingsbeek aan de overkant van de Maas.26 

Van meer belang waren de werkzaamheden van de drie gebroe
ders J., M. en Th. Verijdt die op een afgelegen boerderij in 
Afferden bij de Duitse grens woonden . Zij vingen in 1942 en 
1943 tientallen krijgsgevangenen op en verstopten die in schuil
plaatsen bij de boerderij en in de bossen. Met medewerking van 
de veerman in Afferden konden ze de Maas oversteken.27 

De belangrijkste leverancier van krijgsgevangenen aan Broek
huizen, Grubbenvorst en zuidelijker gelegen plaatsen als Maas
bree en Baarlo was de regio Arcen-Lomm-Velden, even ten 
noorden van Venlo. De broers A.H. en P.A.J. Reivers en P.M. 
Reutelingsperger uit Arcen werkten als grensganger in Duitsland. 
Daar kwamen ze in het najaar van 1940 in aanraking met Fransta
lige krijgsgevangenen. De Fransen afkomstig uit de Elzas spraken 
zowel Frans als Duits. Enkele oudere, gehuwde en door heimwee 
geplaagde soldaten verklaarden te willen vluchten. Voor de twee 
broers stond vast dat hun het recht toekwam om zich met hun 
gezinnen te herenigen . Dat was hun voornaamste motief om de 
eerste twee in maart 1941 te helpen bij hun ontsnapping. Ze 
legden de soldaten uit hoe de grens bij Arcen te bereiken ; dáár 
wachtten de broers hen op en namen hen mee naar huis waar ze 
te eten kregen. Vervolgens werden ze over de Maas gezet. De 
ontsnapping slaagde en er volgde een sneeuwbaleffect. A.H. 
Reivers besloot een beroep te doen op de hulp en talenkennis van 
zijn vroegere onderwijzer, L.H. Timmermans. Deze zegde niet 
alleen medewerking toe , maar betrok tevens een kennis erbij, 
kapelaan M.J.H. Keyzers. Timmermans legde nieuwe contacten 
en trad op als coördinator en organisator van de groep uit Arcen, 
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die verbinding kreeg met Velden, Venlo en Belfeld en ten westen 
van de Maas met Broekhuizen, Grubbenvorst, Maasbree en 
Baarlo. In Velden hielpen P.J. in 't Zandt, J.J. Theelen, gemeen
tesecretaris L.F.L. de Lang Evertsen, J.H.M. Knaapen, G.H. 
Duyf, H.J.H. Bouten en kapelaan H.J. Meijs en in Lomm de 
gebroeders J.H. en H. Hegger, koster P. Janssen en F. Peeters. 
Het contact met het groepje in Lomm kwam medio 1941 via 
Reutelingsperger tot stand. 
Over het aantal krijgsgevangenen dat via Arcen, Lomm en Velden 
aan de repatriëring begon bestaat geen zekerheid . Naar eigen 
opgave hielpen Reivers en Reutelingsperger circa zestig krijgsge
vangenen, van wie er veertig naar koster Janssen in Lomm wer
den gebracht. De plaatselijke beheerders van de veerponten en de 
broers Hegger hielpen bij het over de Maas zetten van de vluchte
lingen, bij wie zich later ook Nederlandse en Russische dwangar
beiders voegden. Voorts arriveerden enkele vluchtelingen recht
streeks vanuit Duitsland in Lomm.28 De meesten bereikten de drie 
plaatsen echter door tussenkomst van anderen. Het aantal Fransta
lige krijgsgevangenen dat via Arcen, Lomm en Velden aan de 
tocht naar huis begon, lag vermoedelijk tussen de honderd en 
tweehonderd. 
Keren wij terug naar Grubbenvorst, het beginpunt van de georga
niseerde ontsnappingslijn in Noord-Limburg. Geruime tijd vond 
de hulpverlening er ongehinderd doorgang. In oktober 1942 werd 
kapelaan Slots overgeplaatst naar Weert waar hij zijn verzetswerk 
voortzette tot de arrestatie van J. Vorrink op 1 april 1943. De 
kapelaan nam het zekere voor het onzekere en dook in juni onder 
in klooster "De Berckt" in Baarlo. Op 14 augustus 1943 werd hij 
daar alsnog per toeval gearresteerd. De Sipo-Maastricht was 
eigenlijk op zoek naar pater J. M. Th. Govaert die men op het 
spoor was gekomen na de ontdekking van een duikkamp voor 
militairen in Helden (zie hoofdstuk VIII) . Slots verbleef tot 
september 1943 in de gevangenis van Maastricht en daarna, tot 
zijn vrijlating op 18 maart 1944, in het kamp Amersfoort.29 

Pastoor Vullinghs schakelde Slots' opvolger, kapelaan Th.F. 
Trienekens, terstond bij het illegale werk in. Joden, geallieerde 
vliegeniers en andere gezochten en vervolgden hadden zich 
inmiddels bij de groeiende vluchtelingenstroom gevoegd. Zeker 
de helft van de inwoners wist wat in het dorp gaande was, maar 
zweeg. Anderen verleenden zijdelings hulp of werkten actief mee. 
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In de zondagse preek riep Vullinghs de gelovigen van tijd tot tijd 
op kleren af te staan "voor een bepaald doel dat intussen alge
meen bekend is". 30 Informanten uit Venlo hielden de pastoor op 
de hoogte van mogelijke Duitse acties. Als er razzia's dreigden, 
waarschuwde Vullinghs alle betrokkenen. Maar op 1 mei 1944 
bereikte de waarschuwing Vullinghs te laat. In de vroege ochtend 
arriveerden enkele Sipo-beambten bij de brandweerkazerne in 
Venlo en vorderden een brandweerauto. Het hoofd van de brand
wacht, H.K.M. Dommeck, bracht het gezelschap naar Horst. 
Daar aangekomen bleek dat men niet in Horst moest zijn, maar op 
de pastorie van Grubbenvorst. 31 J. Stappers, de koster van Grub
benvorst, was inmiddels vanuit Venlo gealarmeerd en gevraagd de 
pastoor te waarschuwen. Kennelijk wilde men in Venlo geen 
onnodige risico's nemen, want ook de Maasdorpen in de omge
ving werden gewaarschuwd. De koster begaf zich meteen op weg 
naar het klooster waar Vullinghs verbleef sinds de pastorie door 
een bominslag onbewoonbaar was geworden. Hij kwam te laat. 
De pastoor was inmiddels aangehouden door de Sipo-leden toen 
hij op de fiets op weg was naar de kerk. Met hulp van een bewa
ker kon Vullinghs een berichtje uit de Maastrichtse gevangenis 
smokkelen waarin hij aangaf waar zich belastend materiaal bevond 
dat zo spoedig mogelijk moest worden verdonkeremaand. In juni 
1944 belandde hij in het kamp Vught en op 6 september werd hij 
met andere geestelijken, onder wie de secretaris van de bisschop 
van Roermond J.L. Moonen, op transport gesteld naar het kamp 
Sachsenhausen en vandaar naar Bergen-Belsen. Eind maart 1945 
werd Vullinghs in de ziekenbarak opgenomen. Hij was aan het 
einde van zijn krachten. Op 9 april overleed de verzetspionier aan 
de gevolgen van dysenterie. Nog geen week later stierf de geeste
lijke leidsman van de Limburgse illegaliteit, J.L. Moonen .32 

Ondanks dit gevoelige verlies zetten Vullinghs' medewerkers de 
hulpverlening via de Noordlimburgse Maasdorpen tot diep in de 
zomer van 1944 voort. 
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Kaart 17. Ten noorden van Venlo 
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111.2. Noord- en Midden-Limburg: ten oosten van de Maas 

111.2.1. Tegelen en Steyl 

In de regio Tegelen/Steyl kwam de hulpverlening eind 1941 /begin 
1942 op gang op initiatief en onder leiding van kapelaan L.A. 
Akkermans en H.H. Driessen. Zij brachten er enige structuur in 
aan en ondervonden steun van J.J. van Eijk, P. van Leipsig, H.A. 
Sprengers, M. Leenders, F.H.A.A. Breuer, J. Hanssen, F. 
Jentjens, de familie Treuen en anderen. Het illegale werk breidde 
zich evenals de verbindingen snel uit.33 De ontvluchte krijgsge
vangenen arriveerden rechtstreeks uit Duitsland of werden door 
Venlose helpers gestuurd waarna ze in roeibootjes over de Maas 
werden gezet, opgehaald door de Roermondse C.C.D.-ers of 
verder werden geleid naar het iets zuidelijker gelegen Maasdorp 
Steyl, waar kapelaan P. Peters en enkele burgers bij de opvang 
waren betrokken. Mogelijk fungeerden de plaatselijke kloosters 
als doorgangshuis. Naar eigen zeggen zette veerman J. van der 
Coelen uit Steyl in 1943 en 1944 ongeveer tachtig vluchtelingen 
over de Maas . Zonder risico was dat niet, want langs de oever 
patrouilleerden regelmatig Duitse militairen. Van tijd tot tijd 
namen ze steekproeven onder de gebruikers van het veer. Deson
danks liep het voor Van der Coelen steeds goed af. Medewerkers 
uit Baarlo namen de vluchtelingen van de veerman over.34 Ten
minste vijf helpers uit Tegelen en Steyl werden in de loop van de 
bezetting gearresteerd op verdenking van hulp aan krijgsgevange
nen. Dat lot trof M. de Bitter, F.A. Friesen, H. Geraads , J. van 
Rhee en H.J.H. Schroemgens. In een enkel geval was sprake van 
verraad. Zij verbleven allemaal korte of langere tijd in Duitse 
gevangenissen of tuchthuizen. 35 

Aangenomen mag worden dat vanaf Tegelen en Steyl circa 150 tot 
250 vluchtelingen aan de tocht naar huis begonnen. 

III.2.2. Belfeld-Reuver-Beesel 

In de inleiding noemden we al A . de Lauwere uit Belfeld. Hij 
stond niet alleen, ook anderen in Belfeld verleenden hulp zoals M . 
Janssen, M . Beckers, M. Nijs en kapelaan Ch.G.G. Jonkers. Zij 
kenden diverse ontsnappingswegen. In samenwerking met helpers 
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uit Reuver werden vluchtelingen over de Maas naar Kessel ge
roeid. Ook werden ze naar Roermond, naar J.M. Peters in Roos
teren of rechtstreeks naar de Belgische grens gebracht.36 Anderen 
staken de stuw in de Maas bij Belfeld over. Nieuwe medewerkers 
zorgden voor een uitbreiding van de vluchtroutes. Zij hadden 
veelal eigen verbindingen en werkten doorgaans onafhankelijk van 
elkaar. Zo kreeg een in 1944 opgerichte knokploeg rond B.P.L. 
Verstappen bemoeienis met de hulpverlening. Zij gebruikten een 
schuilkelder aan de Patersweg als doorgangscentrum .37 In de 
nazomer van 1943 ontsnapten de helpers in Belfeld ternauwernood 
aan infiltratie. Op 17 september ontving de marechaussee J.J. van 
Berlo een tip dat zich aan de Tegelseweg een gewapende onbeken
de ophield . De persoon in kwestie verklaarde uit een Duits krijgs
gevangenkamp te zijn ontvlucht. Hij zou een bewaker hebben 
overmeesterd en gedood . Van Berlo nam hem mee naar het poli
tiebureau waar hij grondig werd gefouilleerd. Uit het persoons
bewijs bleek dat de onbekende Nederlandse krijgsgevangene A. 
Engwirda heette en opperbrandmeester was in Maastricht. In 1941 
had deze Engwirda een belangrijk aandeel gehad in het oprollen 
van de groep-Dresen. Kennelijk had de Sipo-Maastricht hem 
opnieuw ingezet, want hij verklaarde dat hij in Belfeld moest 
infiltreren om na te gaan wie betrokken waren bij hulp aan 
(militaire) onderduikers en/of ontvluchte krijgsgevangenen. 
Engwirda drong er bij Van Berlo op aan R. Nitsch van de Sipo
Maastricht te bellen ter verificatie van zijn verhaal. Ofschoon hij 
Nitsch niet zelf aan de telefoon kreeg, werd Van Berlo gelast het 
onderzoek tegen Engwirda onmiddellijk te staken .38 

Vaak raakte de hulpverlening aan krijgsgevangenen verstrengeld 
met de hulp aan onderduikers, zoals in Reuver en Beesel. Bakker
kruidenier F.P.P.L. Meusen uit Reuver raakte al vroeg in de 
oorlog bij de hulp betrokken. Hij sprak vrij goed Frans en kon de 
vluchtelingen dank zij de winkelvoorraden van voedsel voorzien 
en soms ook van kl eren. De familie Berden, die op de hoeve 
"Weerterhof" op een kilometer afstand van de Maas woonde, 
ondersteunde het werk van Meusen evenals P.B. Killaars, onder
wijzer C. Theunissen, J. Mestrom, W.H. Hendrickx en de chef 
van de steenfabriek St. Joris, H. Driessen. De laatste twee woon
den in Beesel. Niet alleen met helpers in Beesel kwamen verbin
dingen tot stand, maar ook met Swalmen, Roermond, Baarlo, 
Kessel, Neer, Horn , Maasbracht en enkele grensdorpen met 
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België. 39 Het contact met Maasbracht verliep via een geregelde 
bootverbinding vanaf Roermond. Met medeweten van de kapitein 
nam Meusen de krijgsgevangenen mee aan boord van het vracht
schip. 
Meusen c.s. kenden dus een relatief groot aantal vluchtroutes. Het 
voordeel van zoveel contactpunten was dat bij onraad de zwakke 
schakel kon worden overgeslagen of kon worden uitgeweken naar 
een andere weg. Deze werkwijze werd trouwens na enige tijd in 
de meeste Middenlimburgse plaatsen toegepast, vooral dáár waar 
de hulp aan krijgsgevangenen en de L.O. nauw met elkaar waren 
verweven. Meusen werkte samen met de rayonleider van de L.O., 
P.J. van der Sterren, en diens opvolger J.M. Sieben. Met J. 
Berden verbrak hij daarentegen eind 1943 het contact omdat hij 
het niet langer verantwoord achtte dat deze zijn kinderen bij de 
opvang en het vervoer van de vluchtelingen betrok. Bovendien 
speelde "Weerterhof" inmiddels een rol als doorgangshuis voor 
onderduikers en geallieerde vliegeniers.40 Niet lang daarna kreeg 
Meusen versterking van een veteraan op het gebied van hulpverle
ning aan krijgsgevangenen, J.A.H. Segers uit Baarlo. Die had in 
het voorjaar van 1944 moeten onderduiken en was in Reuver 
neergestreken. Samen hielpen ze enkele tientallen vluchtelingen. 
Hoewel de Reuverse pionier in mei 1944 ternauwernood aan 
arrestatie ontsnapte, werkte hij nog tot juli 1944 door. Toen 
moest hij ermee stoppen. Enkele door hem geholpen infiltranten 
hadden zich in Stevensweert verraden door 's nachts de benen te 
nemen. Toen Meusen hiervan vernam dook hij meteen onder in 
een klooster in Mook. Daar hield hij het niet lang uit. Begin 
augustus 1944 keerde hij naar huis terug. Enkele weken later deed 
de Sipo-Maastricht, in gezelschap van een van de infiltranten, een 
inval in zijn woning. Hals over kop vluchtte Meusen op pantoffels 
weg. Enkele dagen later arriveerde hij in Horst waar hij tot de 
bevrijding op 23 november 1944 ondergedoken bleef. 41 

De geestelijken in Reuver waren zijdelings bij de hulpverlening 
betrokken. Kapelaan H.L. Dirix wist ervan, maar hij hield zich 
vooral met hulp aan onderduikers bezig. De Dominicaner pater 
H.J. Schaeffer die in januari 1942 met vijfendertig andere Domi
nicanen uit Nijmegen zijn intrek had genomen in een leegstaand 
schooltje van de zusters Dominicanessen in Reuver gaf wellicht 
enige ondersteuning, maar hield zich voor het overige aan het 
meegegeven consigne van zijn overste: de paters moesten zich 
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verre houden van verzetshandelingen.42 Voor zijn gastgeefsters, 
de zusters Dominicanesen van het H. Hart-klooster, lag dat 
anders. Het klooster deed van tijd tot tijd dienst als doorgangshuis 
voor krijgsgevangenen die onder meer afkomstig waren van J. 
Sieben. 43 

In Beesel vormden kapelaan F.J. van der Haghen, P.J. van der 
Sterren, onderwijzer J.H. Bongaarts, J.C.H. Rovers en G.H.J. 
Heldens de kerngroep van hulpverleners. Zij werkten samen met 
Meusen c.s. en beschikten derhalve over dezelfde verbindingen. 
De meeste krijgsgevangenen werden 's nachts over de Maas 
geroeid door veerman A.H.W. Beeks en diens vader uit Kessel en 
veerman P.H. Bongers uit Neer. 44 Beesel bleef verschoond van 
infiltratie en verraad. Van der Sterren dook in augustus 1944 
onder en vertrok naar zijn geboortedorp Sevenum. Daar werd hij 
belast met de bewaking van een afwerpterrein voor wapens ten 
behoeve van de 0.D. Mogelijk hield zijn besluit verband met de 
gebeurtenissen rond Meusen. 
Een van de belangrijkste doorgangshuizen was de hoeve "Kler
kenhof" van de familie Reinders in Beesel-Rijkel. Het meeste 
werk rustte op de schouders van het gezinshoofd H.J.H. Reinders, 
zijn echtgenote A.H . Reinders-Dings en hun oudste zoon P.H. 
Reinders. Omstreeks juni 1942 waren de eerste vluchtelingen in 
de schuur van de boerderij aangetroffen. Vanwege de taalbarrière 
had Reinders kapelaan Van der Haghen erbij gehaald. Die scha
kelde Van der Sterren in. De boerderij lag tamelijk geïsoleerd aan 
de Maas, pal tegenover het veerhuis in Neer. "Klerkenhof" en 
omgeving ontwikkelden zich tot een vaste pleisterplaats voor 
krijgsgevangenen en naderhand ook geallieerde vliegeniers. 
Veerman Bongers roeide ze over. Als het te druk dreigde te 
worden vertrokken de vluchtelingen via Swalmen. Tot november 
1944 bleef "Klerkenhof" deze functie vervullen, toen moest het 
gezin Reinders uit de vuurlinie evacueren.45 

Omdat de schattingen tè ver uiteenlopen is het vrijwel onmogelijk 
iets zinnigs te zeggen over het aantal krijgsgevangenen dat in deze 
regio aan de tocht naar huis begon. Meusen meende er driehon
derd geholpen te hebben en volgens P.H. Reinders zouden er 
circa honderd bij "Klerkenhof" over de Maas zijn gezet. In een 
naoorlogs verslag is sprake van ruim honderd personen.46 Menig 
betrokkene was na de oorlog geneigd de kwaliteit van de hulpver
lening te koppelen aan de kwantiteit , hoe meer, hoe beter. 
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Bovendien maken (drie)dubbeltellingen - een in Belfeld geholpen 
vluchteling werd in Reuver en Beesel bijvoorbeeld nogmaals 
geteld - elke schatting tot een hachelijke zaak. Voorts hebben na 
de oorlog niet alle helpers verslag gedaan van hun werkzaamhe
den, terwijl anderen, die hoog opgaven over hun verdiensten, bij 
nader onderzoek vrijwel niets gedaan bleken te hebben of schro
melijk overdreven. Het is een manco dat niet alleen voor de hier 
besproken regio geldt, overal in de provincie openbaarde zich 
hetzelfde verschijnsel. 

111.2.3. Swalmen 

Hoeksteen van de hulpverlening aan Franstalige krijgsgevangenen 
in Swalmen was de op 12 december 1910 in Chatelet bij Charleroi 
geboren O.S.F.G. Lebon. Daar volgde hij een opleiding aan een 
pottenfabriek. Van 1933 tot 1938 was hij als docent kunstdraaien 
verbonden aan de Ecole Professionelle Bisschofsheim in Brussel . 
Begin 1938 emigreerde hij naar Nederland. Op 1 maart van dat 
jaar trad hij in dienst van de N.V. Verenigde Dakpannen fabriek 
in Swalmen, een bloeiend bedrijf dat weldra een filiaal opende in 
Kessel. Lebon bleef weliswaar in Swalmen wonen, maar werkte 
sedert 1941 in de nieuwe vestiging. Dagelijks stak hij de Maas 
over en vernam van veerman A. Beeks dat regelmatig Fransen en 
Walen op de oostoever verschenen om overgezet te worden. 
Lebon besloot zich voor de vluchtelingen te gaan inzetten . Ter 
hoogte van Swalmen en het oostelijker gelegen Boukoul druppel
den ze in kleine groepjes Limburg binnen. 47 Diverse inwoners 
hadden inmiddels met dit verschijnsel kennis gemaakt en waren 
op zoek gegaan naar afvoerwegen en hulp van anderen . De 
geestelijken in Swalmen, pastoor F.J . M. Hoen en de kapelaans 
J.G . Stevens en H.J.J. Vercoulen alsmede rector F.J.M. Neuss uit 
Boukoul waren er eveneens mee vertrouwd geraakt. Zij allen 
gingen gebruik make n van de diensten van Lebon, die op zijn 
beurt kon rekenen op de steun van J. de Wit, een onderduiker die 
sinds 1942 bij hem inwoonde. Diens broer, P.G. de Wit , werkte 
tot 1943 als grensganger in het Duitse Niederkrüchten . Hij wees 
de krijgsgevangenen de weg naar de grens met Nederland . Daar 
wachtte hij ze op en bracht ze naar de woning van Lebon aan het 
Kerkepad. 48 
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Een gedeelte van de dorpsgemeenschap raakte al spoedig van 
Lebons doen en laten op de hoogte. Verscheidene Swalmenaren 
die - meestal per toeval - met krijgsgevangenen te maken kregen, 
deden een beroep op hem of een van de geestelijken. Zo ook de 
familie Vencent uit Boukoul. In 1942 klopten de eerste vluchtelin
gen bij de boerderij om hulp aan. Een van de zoons , J. Vencent, 
werkte in Duitsland en nam van tijd tot tijd krijgsgevangenen mee 
naar huis. Rector Neuss en Lebon brachten enige structuur aan in 
de afvoer. 49 

Lebon vervoerde de krijgsgevangenen naar de Maas ter hoogte 
van Kessel waar Beeks ze overroeide. In Kessel vond hij twee 
helpers: G.H. van Dael, een werknemer van de kleiwarenfabriek, 
en L. Timmermans. Daar sloten zich regelmatig andere vluchte
lingen, die de Maas via de stuw bij Belfeld waren overgestoken, 
bij hen aan. Gezamenlijk bracht het drietal de ontsnapte militairen 
via Thorn of Grathem naar Neeritter. Als er onraad dreigde - er 
woonden enkele N.S.B.-ers in de buurt van de Maas - werden ze 
tijdelijk in de kleiwarenfabriek of in een kazemat aan de Maas 
verstopt. Geruime tijd verliep de hulp vlekkeloos. In 1943 dook 
Van Dael naar aanleiding van een oproep van de Nederlandsche 
Arbeidsdienst (N.A.D.) - hij zou een half jaar arbeidsdienstplicht 
moeten vervullen - in Neerkant onder. Datzelfde jaar trad Lebon 
in dienst van een kleiwarenbedrijf in Reuver, waar hij verbinding 
kreeg met Meusen. Hoewel de route over Neeritter vanwege de 
toenemende Duitse activiteit steeds vaker stagneerde en begin 
1944 vrij wel wegviel, slaagde Le bon erin een opeenhoping te 
voorkomen. Met Meusen vond hij een nieuwe weg via Maasbracht 
en Stevensweert. Maar ook hier dreigde gevaar. In maart 1944 
werden twee infiltranten nog op het nippertje ontmaskerd , maar 
in augustus 1944 ging het mis. Twee agenten in Duitse dienst 
penetreerden de vluchtlijn vanaf Reuver-Beesel en voltooiden hun 
missie, ondanks de bij sommige hulpverleners gerezen twijfels, 
met succes. De twee keerden in gezelschap van de Sipo en de 
Grüne Polizei terug. Lebon kon nog net op tijd worden gealar
meerd en dook onder bij de familie Vencent in Boukoul. Zijn 
echtgenote, G. Lebon-Laridan, werd gearresteerd maar de volgen
de dag vrijgelaten. De woning aan het Kerkepad en de inboedel 
werden verbeurd verklaard . Naderhand keerde Lebon terug naar 
Swalmen, waar hij tot de bevrijding ondergedoken bleef bij de 
familie De Wit.50 Overigens kwamen de Duitsers niet alleen Le-
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bon op het spoor. Tussen 10 en 20 mei 1944 was pastoor Hoen 
gedetineerd in het Huis van Bewaring in Maastricht.51 

Los van Lebon raakten ook andere Swalmenaren bij de hulpverle
ning betrokken zoals J. Poels van hoeve "Baxhof" . Hij onderhield 
contact met helpers in Beesel en Roermond.52 J.W.H. Frantzen en 
P. Cammaert stonden in verbinding met "Klerkenhof" in Rijkel 
en haalden daar vluchtelingen op als het te druk dreigde te wor
den. Via Roermond en Horn, waar een broer van J . Frantzen 
woonde, konden ze hun tocht naar België en Frankrijk voortzet
ten. 53 De grensganger J.H. Sillen slaagde er met medewerking van 
enkele buschauffeurs, die arbeiders naar Duitsland brachten en 
ophaalden, in Franstalige vluchtelingen naar Nederland te smok
kelen. Hij werkte onder anderen samen met P.B. Killaars uit Reu
ver. In juni 1942 moest Sillen ermee ophouden naar aanleiding 
van een hooglopend conflict met een S.S.-er.54 

Evenals voor Belfeld, Reuver en Beesel is het voor Swalmen niet 
mogelijk een betrouwbaar cijfer te geven over het aantal geholpen 
krijgsgevangenen. Naar eigen zeggen beschikte Lebon over een 
lijst met 450 namen van vluchtelingen die door hem in de richting 
van België waren geloodst gedurende de periode december 1940-
augustus 1944. De meesten zouden via Boukoul (rector Neuss en 
de familie Vencent) zijn gekomen.55 Telt men daar de krijgsge
vangenen bij die door anderen geholpen zijn, dan komt men op 
een totaal dat ruim boven de 500, mogelijk 600 ligt. Helaas, het 
zij nogmaals onderstreept, zijn dergelijke cijfers niet te verifiëren. 

111.2.4. Ten oosten en zuidoosten van Roermond 

W.G. Huskens uit Boukoul ontdekte in 1942 dat zich in de bossen 
aan de Duitse grens regelmatig vluchtelingen schuilhielden. Hij 
nam ze mee naar huis waar ze te eten kregen en indien mogelijk 
andere kleren. Daarvoor zorgden zijn ouders, het echtpaar W.H. 
Huskens en J. Huskens-Maessen. Zij werden de motor achter de 
hulpverlening. Huskens jr. maakte er een hobby van krijgsgevan
genen in de bossen aan de grens op te sporen. Over het transport 
naar de Belgische grens hoefde de familie zich geen zorgen te 
maken. Mevrouw Huskens kende de Roermondse politieman W. 
Jole. Die haalde van tijd tot tijd vluchtelingen op en gaf ze door 
aan zijn vriend D. 1. Hage in Maastricht. Hage maakte deel uit van 
de groep-Dresen die de grensovergang bij Maastricht-Caberg 
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gebruikte om de vluchtelingen naar België te loodsen.56 Voorts 
werkte de familie samen met A. Reulen, diens halfbroer L.H.H. 
Bartels, beide uit Roermond, en J.P.H. Frencken uit Maasniel. 
Zij begeleidden de vluchtelingen over de Maasbrug bij Roermond 
of zetten ze met een roeibootje ter hoogte van Leeuwen over. Af 
en toe werd gebruik gemaakt van doorgangshuizen in Roermond 
of werden ze aan het station in Roermond door anderen overgeno
men en naar Horn gebracht.57 De gerepatrieerde vluchtelingen 
lichtten hun achtergebleven kameraden in. Het huis "met het 
groene hek" in Boukoul werd spoedig een begrip. 
In Maasniel kreeg de L.O. bemoeienis met de hulpverlening aan 
krijgsgevangenen en geallieerde vliegeniers. Een medewerkster 
van de plaatselijke organisatie voor hulp aan onderduikers, 
mejuffrouw W.E.M van de Voort, woonde bij haar zus, C. 
Nijsen-van de Voort, in. Al vroeg in de oorlog deed de woning 
dienst als doorgangshuis. Mejuffrouw Van de Voort ondervond bij 
de opvang en verzorging van de vluchtelingen steun van de 
kapelaans C.F.J. Janssen en M.P. Pijpers, A. Reulen, Th. Haag
mans uit Roermond, G. Gorris, J.W. Engelbarts, J.H.H. van 
Melick, F. Beek, mejuffrouw M. Beek, H. van Melick en J. 
Engelen. Nadat de vluchtelingen op adem waren gekomen en van 
andere of geverfde kleren waren voorzien, brachten Van de 
Voort, H. van Melick of A. Reulen ze naar Roermond. Aanvanke
lijk begeleidde Van de Voort ze af en toe naar Maastricht waar 
medewerkers van de groep-Dresen of de Belastinggroep Maas
tricht (B.G.M.) ze overnamen.58 

In het pal ten oosten van Roermond gelegen gehucht Asenray 
lagen tenminste twee boerderijen waar hulp werd verleend. Op de 
boerderij "Gasthuishof" - toepasselijker kan het bijna niet -
woonde H.H. Verheggen59 en op "Heisterhof" woonde de weduwe 
T. Bergh met haar drie dochters en drie zoons.60 De Fransen en 
Walen konden er even uitblazen en aansterken. Het lag voor de 
hand dat zij via Roermond-Maasniel vertrokken. 
Dat gold eveneens voor degenen die via de zuidoostelijk van 
Roermond gelegen Roerstreek - met name de grensplaatsen 
Herkenbosch, Vlodrop en Posterholt - Nederland binnenkwamen. 
Hulp aan onderduikers en krijgsgevangenen gingen hier eveneens 
hand in hand. Mejuffrouw H.M . Moors, dochter van de P.T.T .
kantoorhouder in Herkenbosch, haalde in de zomer van 1941 de 
eerste Fransen en Walen op bij W.H. Simons, die boerderij 
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"Venhof"' bewoonde. Zij bracht ze naar Roermond, Maasniel, 
Herten of Roosteren. Simons vervoerde ze ook zelf naar Roer
mond of naar de Belgische grens bij Neeritter. "Venhof" ontwik
kelde zich tot een vast doorgangshuis voor allerlei vluchtelingen. 
De boerderij lag verscholen tussen bomen en struikgewas in de 
directe omgeving van de Duitse grens en de spoorverbinding 
Roermond-Dalheim-Mönchen-Gladbach. Door de rails in westelij
ke richting te volgen kwamen de krijgsgevangenen vanzelf bij de 
boerderij van Simons terecht. In de loop van de bezetting voegden 
zich ook personen van andere nationaliteiten zoals Russen en 
Nederlanders, die bijvoorbeeld bij razzia's waren opgepakt, bij de 
Franstalige vluchtelingen . Er werd zelfs een speciale schuilplaats 
in de bossen bij het station van Herkenbosch aangelegd. Moors en 
Simons kregen hulp van P.J.H. Beckers en kapelaan J.P. Verscha
ren. Beckers, die sedert juni 1943 tevens als plaatselijk duikhoofd 
optrad, werkte samen met helpers in Roermond en met landbou
wer J.H.L.H. Hamans uit Herten. Deze vervoerde de vluchtelin
gen op een met stro beladen kar naar Neeritter. Geruime tijd 
verliep de hulpverlening via Herkenbosch zonder noemenswaar
dige problemen. In juli 1944 werd Beckers echter aangehouden. 
Zijn vriend Hamans slaagde er op 20 september 1944 in Beckers 
uit de gevangenis van Roermond te bevrijden, maar werd zelf 
gearresteerd. Beckers dook onder in de schuilplaats bij het station 
van Herkenbosch. Met hulp van buiten slaagde Hamans er korte 
tijd later in te ontsnappen .61 

De hulpverleners in Herkenbosch werkten samen met E.A. 
Joos ten van hoeve "De Triest" en kapelaan N.L. Schlangen in 
Vlodrop en kapelaan P .J.J. Pennings en douanier H.L. Polak in 
Posterholt. Polak, een onverschrokken en toegewijd illegaal 
werker, gaf naderhand tevens leiding aan de plaatselijke L.O. In 
de loop van 1944 moest hij onderduiken. Op 5 augustus 1944 
hielden leden van de Landwacht hem in Swalmen aan. Toen hij 
probeerde te vluchten werd hij door een kogel in zijn been getrof
fen. Via Vught kwam de onfortuinlijke douanier in het kamp 
Sachsenhausen-Oranienburg terecht. Hij doorstond de verschrik
kingen van het kamp en keerde in mei 1945 huiswaarts waar hem 
een warm onthaal ten deel viel.62 Ook voor deze regio kan slechts 
een ruwe schatting gegeven worden van het aantal Franstalige 
vluchtelingen. De meesten staken ter hoogte van Boukoul, Asen
ray en Herkenbosch de grens over, mogelijk meer dan tweehon-
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derdvijftig. Bij Posterholt en Vlodrop overschreden enige tiental
len de grens. In totaal zouden tussen de driehonderd en vierhon
derd Fransen en Walen ten oosten en zuidoosten van Roermond 
het land zijn binnengekomen. Ze werden echter niet geregistreerd. 
Bovendien trokken sommigen zonder hulp door de streek of 
kregen die van personen die niet in georganiseerd verband werk
ten. 

111.2.5. Roermond-De Weerd-Horn 

De krijgsgevangenen die in Roermond de Maas overstaken waren 
overwegend afkomstig uit omringende dorpen en gehuchten. 
Sommigen arriveerden zonder hulp van anderen. Zij liepen extra 
risico door politie, marechaussee of Feldgendarmerie te worden 
gearresteerd. Vaste oriëntatiepunten waren de kerktorens van de 
kathedraal , de Munsterkerk en de H. Hart-kerk. Die kerken 
werden van tijd tot tijd letterlijk afgestroopt door helpsters. 
Deken W. Rhoen, zijn huishoudster G. Hendrichs en de kapelaans 
A.J.A. Sars, E.H.M. Vallen en E.A.G. van den Boom hielpen 
naar vermogen. Veel bekendheid genoot de boerderij van de 
broers H.J. en J.J. Hendrickx aan de Roer ter hoogte van 
Schöndeln of, zoals de Fransen het zelf omschreven "près de la 
Roer entre Melick et Ruremonde". Tientallen Roermondenaren 
kregen met de vluchtelingenhulp te maken: hetzij als verbindings
persoon met de omliggende dorpen en begeleider, hetzij als 
verlener van tijdelijk onderdak. Dat laatste werd steeds belangrij
ker. Om de aanhoudende stroom enigermate in goede banen te 
leiden en niet in ernstige problemen te raken als de afvoerlijn 
(tijdelijk) stagneerde, waren de hulpverleners aangewezen op 
doorgangshuizen. Van dergelijke huizen bestonden er in Roer
mond een aantal: de woningen van accountant J.J. Steemers en 
zijn echtgenote B. Steemers-Schreurs, weduwe Loven-Everts, de 
familie Lennards, slager J. Ramakers, weduwe A. van Bergen-van 
der Smissen (zij was van Belgische afkomst), mevrouw A.M.J.H. 
Teuwen-Boonen, café-hotel "Het Gouden Kruis" van het echtpaar 
W.R.H. Smeets en J .H. Smeets-Hendrikx aan de Kapellerlaan en 
café "De Beurs" aan de Markt van het echtpaar J.H.M . 
Bronckhorst en M. Bronckhorst-Maessen. Het is mogelijk dat 
Roermond meer doorgangshuizen rijk was, maar de hier genoem-
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de waren de belangrijkste. Honderden Franstalige vluchtelingen 
verbleven er korte of langere tijd. 
De geschiedenis van de hulp aan Franstalige krijgsgevangenen is 
nauw verweven met de persoon M.A.M. ("Bob") Bouman. Hij 
werd op 5 mei 1899 in Gouda geboren. Na de H.B.S. studeerde 
Bouman aan de cadettenschool in Alkmaar. Daarna volgde hij een 
opleiding aan de K. M . A. in Breda. In 1921 werd hij als tweede
lu itenant beëdigd en ingedeeld bij het Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger (K.N.l.L.). Tussen 1922 en 1928 diende hij in 
Indië waar hij het tot eerste-luitenant bracht. Op het eiland 
Madura verzorgde Bouman een officierscursus. Kort na zijn 
terugkeer in Nederland, in 1928, openbaarde zich een chronische, 
ongeneeslijke ziekte waardoor hij invalide werd . Hij kon zich 
daar moeilijk mee verzoenen en het bracht hem in grote psychi
sche problemen, temeer omdat hij werd afgekeurd voor het leger. 
In 1934 trad Bouman in dienst van de C.C.C.D. (Centrale Crisis 
Controle Dienst, naderhand omgedoopt in Centrale Controle 
Dienst, C.C.D.). Na zijn komst naar Roermond in oktober 1934 
bouwde hij de dienst over de hele provincie uit.63 Hij kreeg 
daardoor talrijke contacten in de Limburgse agrarische wereld, 
verbindingen die hem in de gewijzigde omstandigheden na mei 
1940 goed van pas kwamen. 
Toezicht houden op de naleving van de crisiswet hield voor 
Bouman niet uitsluitend bureauwerk in. Vaak was hij met zijn 
medewerkers in de provincie op pad. Over hoe hij voor het eerst 
met Franstalige krijgsgevangenen in aanraking kwam, bestaan 
verschillende lezingen. Aangenomen mag worden dat het toeval 
hem, net als de meeste andere hulpverleners, een handje hielp. 
Bouman zag zich met enkele lastige vragen geconfronteerd. Op 
wie kon hij een beroep doen en waar kon zonder veel risico de 
grens worden gepasseerd? Was dit verschijnsel - de komst van de 
ontsnapte militairen - van voorbijgaande aard of structureel? De 
laatste vraag beantwoordden de vluchtelingen zelf. Voor Bouman 
en zijn naaste medewerkers, H.A.L.M. Laheij, P.L. Ruyters en 
P.P.H. Dekkers, die op 15 september 1941 bij de C.C .D. in 
dienst trad, stond vast dat de hulpverlening een georganiseerde 
aanpak behoefde. Het zoeken naar de juiste verbindingspersonen 
en het opsporen van Limburgers die geen raad wisten met de 
Fransen en Walen, begon . Omdat de C.C.D.-ers over dienstauto's 
beschikten konden ze af en toe vluchtelingen langs de weg oppik-
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ken en naar de grens brengen. Van de langzaam groeiende keten 
door Noord-en Midden-Limburg wisten ze vooralsnog niets, ze 
hielpen te hooi en te gras. 
Hoe kwamen Bouman c.s. aan de noodzakelijk geachte verbindin
gen? Aanvankelijk zocht de C.C.D.-controleur die in militaire 
kring. Hij legde contact met J.M. Peters in Roosteren en de groep 
rond N .E. Erkens, maar Bouman gaf al spoedig te kennen weinig 
gelukkig te zijn met de afvoer via Zuid-Limburg.64 Er waren 
onnodige risico's mee gemoeid vanwege de kans op controle langs 
de doorgaande noord-zuid-verbindingen. Geografisch gezien lag 
de landelijke grensstreek tussen Thorn en Stramproy meer voor 
de hand . Met de grenscontrole viel het mee en het gebied was 
bosrijk, dunbevolkt en lag bovendien een stuk dichterbij . Bouman 
vond er zijn belangrijkste steunpilaar in de persoon van R.H. van 
de Vin, een veehandelaar uit Neeritter. Als het bij Van de Vin te 
druk werd, bracht hij ze naar W.G.A. Hendrickx in Grathem. 
Hoe Bouman in de eerste helft van 1941 met Van de Vin in 
aanraking kwam staat niet vast. Zijn medewerker Dekkers ver
klaarde na de oorlog dat Bouman een groepje vluchtelingen had 
gevolgd dat bij Van de Vin had aangeklopt. 65 Een andere versie 
luidde dat twee jongeren uit Swalmen enkele vluchtelingen bij 
Van de Vin hadden afgeleverd - mogelijk waren de Fransen door 
eerder ontsnapte wapenbroeders over dit adres ingelicht en hadden 
de twee Swalmenaren hun de weg gewezen - en op weg naar huis 
op de Maasbrug bij Roermond door Bouman waren aangehouden. 
Ze hadden enkele fietsbanden bij zich, een schaars artikel. De 
C.C.D.-er vroeg hen naar de herkomst. Hij vermoedde met 
smokkelaars te maken te hebben . Na enig aandringen noemde het 
tweetal de naam van Van de Vin.66 

Van wezenlijk belang was voorts het contact tussen Bouman en de 
clerus. De C.C.D.-er H. Laheij verklaarde dat G.H. Kemmelings, 
chauffeur van de bisschop, aan de basis hiervan stond. Kemme
lings gebruikte met medeweten van de bisschop diens auto voor 
het transport van vluchtelingen. Van hem vernamen de C.C.D.
ers dat zowel de bisschop als zijn secretaris, drs . J. L. Moonen, 
er zijdelings bij betrokken waren .67 Over de rol van pastoor 
Vullinghs vernam Bouman wellicht van de Roermondenaar J. 
Lennards, verbonden aan het door Vullinghs opgerichte Ward
Instituut. 68 De C.C.D.-er aarzelde geen moment en bood Vul 
linghs zijn diensten aan. Daarmee was de route Grubbenvors t-
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Neeritter een feit. Dank zij de pastoor kreeg Bouman talrijke 
nieuwe verbindingen. Gezamenlijk brachten ze enige coördinatie 
en structuur aan in de hulpverlening. Als zich ergens vluchtelin
gen bevonden volstond een telefoontje aan de C.C.D.-ers: "Er 
heeft hier een X-aantal noodslachtingen plaatsgevonden. Kunt U 
komen kijken" of "Er zijn X varkens clandestien geslacht". Het 
landbouwjargon werd al spoedig gemeengoed onder de hulpverle
ners. Berichten als "Er staan hier "" zakken aardappelen. Kom 
ze maar ophalen" behoefden geen nadere toelichting . 
In Noord- en Midden-Limburg ontstond een netwerk van helpers 
rond de C.C.D.-ers. Ook in Roermond : politiebeambten als G. 
Verlinden, J.D.A. van Mierlo, W.B. Heiligers en G.H.J. Munten 
ondersteunden hun werk en gebruikten af en toe de eigen vervoer
middelen voor transport. Voorts kregen ze steun van de kapitein
luitenant ter zee D. Steenmeyer, die bij Bouman inwoonde, slager 
J. Ramakers uit de Zwartbroekstraat, F. van Kemenade, die over 
verbindingen met Belgische illegale werkers beschikte, de arts 
A.B.J. Wong Lun Hing, landbouwer H.A.H. Silkens, mejuffrouw 
A. Lennards, mejuffrouw M.L.A. Janssens en de Redemptorist 
pater L.A. Bleijs en diens naaste medewerkers.69 Hoewel Bouman 
en Ruyters op 2 mei 1943 werden doodgeschoten naar aanleiding 
van hun betrokkenheid bij de April-Meistaking en de overige 
C.C.D.-ers hun activiteiten op een laag pitje zetten, bleven de 
andere hulpverleners doorwerken. Er kwamen zelfs nieuwe 
krachten bij. Van een hechte organisatie was echter nimmer 
sprake. Iedereen had zijn eigen verbindingen. Die liepen - zonder 
dat men het van elkaar wist - soms volkomen parallel of stonden 
los van elkaar. In de buurt van de Belgische grens kwamen ze 
doorgaans weer bij elkaar. 
Over het aantal door Bouman c.s. vervoerde vluchtelingen, tot 
wie tientallen joden en enige geallieerde vliegeniers c.s. behoor
den, kunnen we slechts een ruwe schatting geven. De naoorlogse 
cijfers varieerden nogal, maar het hoogst genoemde was elfhon
derd. 70 De C.C.D .-ers hielpen ruim twee jaar mee, wat betekent 
dat, als het cijfer van elfhonderd klopt, ze gemiddeld elke dag een 
of twee vluchtelingen vervoerden. Het kwam echter regelmatig 
voor dat er soms dagen, zelfs weken niets te doen was. Dan weer , 
meestal hing dat samen met een geslaagde uitbraakpoging na een 
bombardement in de Duitse grensstreek, liep het storm. Ooit, zo 
wil het verhaal, zou Bouman op één dag in enkele retourtochten 
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ruim twintig krijgsgevangenen naar Neeritter hebben gebracht. 
Als dat waar is, moet het een uitzondering zijn geweest. Het getal 
van elfhonderd is dan ook schromelijk overdreven. In werkelijk
heid vervoerden de C.C.D.-ers enige honderden vluchtelingen, 
van wie de gehandicapte Bouman het leeuwedeel voor zijn reke
ning nam: een prestatie van formaat waaraan het gegoochel met 
aantallen achteraf niets afdoet. 
Een vast adres waar Bouman aanvankelijk krijgsgevangenen 
ophaalde was de boerderij "Oud-Schöndeln" van de eerder ge
noemde gebroeders Hendrickx. H.J. Hendrickx was in 1940, op 
38-jarige leeftijd, weduwnaar geworden . Met zijn vijf kinderen 
was hij bij zijn broer ingetrokken. In 1942 hertrouwde hij. Het 
jaar daarvoor was hij met zijn broer begonnen met de opvang van 
Franstalige vluchtelingen. Die hadden de monumentale hoeve 
waarschijnlijk zelf ontdekt en in hun routeschema opgenomen 
vanwege de gunstige ligging aan de Roer. De broers brachten de 
vluchtelingen met paard en wagen een eind op weg, waarna ze op 
eigen gelegenheid de tocht in de richting van de Belgische grens 
vervolgden. Weldra kregen ze ondersteuning van de C.C.D.-ers 
en van H. Silkens, H. Lemmens, Th.C. van Helvoort, P.A. 
Knabben, J.H. Heymann, de "veerman van de Roer" en pater 
Bleijs c.s. Tot november 1942 bleef de hoeve een knooppunt in 
de regio ten oosten van Roermond. 71 

Al geruime tijd deed het gerucht de ronde dat er in Schöndeln 
krijgsgevangenen werden geholpen. Een caféhouder bij de kapel 
in 't Zand in Roermond, G.H. Holla, en de hoofdwachtmeester 
van politie G. Verheesen hoorden er ook van. De twee hingen het 
nationaal-socialisme aan. Verheesen besloot op onderzoek uit te 
gaan, vooralsnog zonder resultaat. Dat frustreerde hem kennelijk 
want op donderdag 9 november 1942 hield hij een meisje aan dat 
zojuist de boerderij van Hendrickx had verlaten. Ze had wat meel 
bij zich. Verheesen greep het als voorwendsel aan om Hendrickx 
van zwarthandel te beschuldigen en tot huiszoeking over te gaan. 
Op de boerderij trof hij de C.C.D.-ers Bouman en Laheij aan die 
drie krijgsgevangenen wilden ophalen. De uniformen hingen nog 
te drogen aan de waslijn. Toen een van de broers de Fransen 
probeerde te waarschuwen, werden ze ontdekt. Verheesen gaf een 
collega opdracht de Feldgendarmerie in te lichten die de drie 
Fransen ophaalde. Bouman reageerde snel en maakte van de 
gelegenheid gebruik om belastend materiaal zoals uniformen en 
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achtergelaten souvenirs te laten verdwijnen. De volgende dag 
verscheen Verheesen wederom met enkele leden van de Feldgen
darmerie. Ze doorzochten de boerderij. Kennelijk was niet alle 
belastend materiaal tijdig opgeruimd want er kwam een pistool 
van Henri Hendrickx boven water. Niet hij, maar zijn broer Jozef 
moest zich bij de Feldgendarmerie verantwoorden wegens verbo
den wapenbezit. Ofschoon Jozef na 24 uur vrij kwam, arresteer
den de Duitsers beide broers op 1 december 1942 alsnog. Nu 
bleef Henri in hechtenis. Hij werd op 31 januari 1943 overgedra
gen aan de Sipo-Maastricht, die de zaak verder moest uitzoeken. 
Eind mei 1943 werd Jozef andermaal aangehouden. 72 In de zomer 
van 1943 verschenen de twee voor het Duitse Obergericht in 
Utrecht. De Sipo-Maastricht had het verhaal van de broers geslikt 
dat ze niet wisten dat de arrestanten krijgsgevangenen waren. 
Bewijsmateriaal ontbrak. Dat lag anders met het pistool. De 
broers hielden vol verzuimd te hebben het wapen in te leveren 
vanwege de drukke werkzaamheden op de boerderij. Op verboden 
wapenbezit stond de doodstraf. Die straf werd niet geëist. Beiden 
kregen 12 jaar tuchthuis, een buitensporig zwaar vonnis, temeer 
omdat het een oud en roestig wapen betrof. Zelfs de Sipo-Maas
tricht was die mening toegedaan. In augustus 1943 verdwenen 
Henri en Jozef Hendrickx naar het tuchthuis in het Duitse Rhein
bach. Gedurende 1944 verhuisden ze van de ene naar de andere 
gevangenis om tenslotte in september in Bützow terecht te komen. 
J. Hendrickx bezweek er op 24 april 1945 tengevolge van totale 
uitputting. Zijn broer keerde gebroken en in zeer slechte lichame
lijke conditie huiswaarts, maar lang overleefde hij de bevrijding 
niet: op 5 september 1945 stierf hij aan tuberculose en hersen
vliesontsteking. 73 

Temidden van een onbetrouwbare omgeving wisten weduwe 
Loven-Everts en haar vier dochters en twee zonen de oorlog, 
ondanks herhaaldelijke huiszoekingen in de woning en de bijge
bouwen van de bakkerij aan de Markt- en Brugstraat, ongeschon
den door te komen. Krijgsgevangenen, geallieerde vliegeniers en 
joden verbleven er korte of langere tijd. De gewestelijke leiding 
van de L.O. kwam er verscheidene keren voor een vergadering 
bijeen. 74 Het gezin Loven was de spreekwoord el ij ke uitzondering 
op de regel: de bewoners van de andere doorgangshuizen kwamen 
na verloop van tijd vrijwel allemaal in ernstige moeilijkheden. Dat 
was lang niet altijd vanwege de hulp aan krijgsgevangenen. 
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Doorgaans maakten andere vluchtelingen eveneens gebruik van de 
doorgangshuizen: vluchtelingen, die heel wat fanatieker door de 
bezetter gezocht of vervolgd werden. De woning van mevrouw 
A.M.J.H. Teuwen-Boonen aan de Godsweerdersingel 23 was zo'n 
adres. Ze dreef een groothandel in groenten en fruit. In 1941 
begon ze met enkele Roermondse geestelijken en H. Tummers uit 
Echt met de hulpverlening aan krijgsgevangenen. A. Reulen en 
J.P.H. Frencken ondersteunden haar werk. Ze waren in 1942 bij 
haar geïntroduceerd door de Roermondse politierechercheur M.H. 
Schmitz. De woning van mevrouw Teuwen ontwikkelde zich tot 
een vast aanloopadres voor allerlei vluchtelingen - soms meer dan 
tien tegelijk - en illegale werkers, waardoor nieuwe verbindingen 
tot stand kwamen. In het aangrenzende pand zetelde de Feldgen
darmerie. Dat leek gevaarlijker dan het was, want enkele Duitse 
paters die met tegenzin dienst deden bij de Feldgendarmerie 
waarschuwden als er onraad dreigde. De vluchtelingen werden 
dan in een schuilplaats onder de vloer van de woning verborgen. 
Herhaalde huiszoekingen leverden niets op. Toch liep het op 13 
juni 1944 fout. Vermoedelijk ten gevolge van loslippigheid van 
een bij Teuwen gehuisveste jodin nam de Sipo-Maastricht die dag 
het echtpaar en een van hun zoons, J.A. Teuwen, in hechtenis. 
Wegens gebrek aan bewijs - de jodin liet verder niets los - kwam 
het echtpaar na een week vrij. De zoon verbleef van 3 juli tot 16 
augustus 1944 in het kamp Vught. 75 

Café "De Beurs", sedert 1928 beheerd door het echtpaar Bronck
horst-Maessen, was een begrip in Middenlimburgse verzetskrin
gen. Wapens, munitie en de kerkschatten uit de Roermondse 
kathedraal werden er verborgen, allerlei vluchtelingen verbleven 
er korte of langere tijd, de gewestelijke L.0.-leiding en een knok
ploeg kwamen er bijeen en de woning was een regionaal distri
butiecentrum voor landelijke illegale bladen als "Trouw", "Vrij 
Nederland" en "Je Maintiendrai". Veel hulpverleners uit Roer
mond en omgeving brachten al in een vroeg stadium krijgsgevan
genen bij Bronckhorst. Zo werd onder meer samengewerkt met 
caféhouder C.H.L. Hofman, H. Zormar en P. Alers, geestelijken 
en politiefunctionarissen uit Roermond, J.W.H. Frantzen uit 
Swalmen, H.H. Quicken, M.H. Sonnemans en N.H. Rijckx uit 
Horn en H.A.H. Hendrix uit Haelen. Politierechercheur H.H. 
Poll aert was in augustus 1943 bij de buren van Bronckhorst 
ondergedoken en kreeg evenals andere O.D.-ers met de hulpverle-
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De arrestanten werden via Roermond overgebracht naar Maas
tricht voor nader verhoor. Daar kwam aan het licht dat Elsholz 
per toeval enkele vooraanstaande verzetsmensen in de kraag had 
gevat. Met name naar kapelaan Goossens werd al enige tijd 
gezocht. Zijn lot was bezegeld. De kapelaan uit Echt kwam via de 
kampen Vught en Oranienburg in Bergen-Belsen terecht waar hij 
in maart 1945 bezweek aan een besmettelijke ziekte. K.H.H. 
Simmelink werd op 3 september 1944 in gezelschap van tien 
andere verzetsmensen vanuit Maastricht naar Vught overgebracht 
waar hij twee dagen later werd doodgeschoten. Op 5 september 
bevrijdde een Zuidlimburgse knokploeg alle gevangenen uit het 
Huis van Bewaring in Maastricht, onder wie J. Simmelink.78 

De buurtschap De Weerd en het plaatsje Horn liggen weliswaar 
op de westelijke Maasoever, maar waren wat de hulpverlening aan 
krijgsgevangenen betreft dermate met Roermond en omgeving 
verweven dat het nuttig is er hier aandacht aan te schenken. Het 
tegenovergestelde geldt voor de grensovergang ter hoogte van 
Stevensweert. Die sloot aan op een vluchtlij n die voor een belang
rijk deel langs de westoever liep en zal daarom in de volgende 
paragraaf besproken worden. 
Veel van de verzetsactiviteiten in De Weerd speelden zich af in 
en rond de woning van het echtpaar J.A.A. van Ass en H.G. van 
Ass-Maessen. Van Ass, geboren op 4 maart 1898 in Heel, had 
een veelzijdig beroepsleven. Zo was hij naast boer ook melk
handelaar en dreef hij met zijn echtgenote een café met speeltuin 
en beugelbaan. Eind 1940/begin 1941 verschenen de eerste 
krijgsgevangenen in De Weerd. Verscheidene ambtenaren van het 
Ministerie van Rijkswaterstaat waren bij de hulpverlening betrok
ken, onder anderen de broers H.R. en W.H. Melis, die het 
sluizen- en stuwcomplex in de Maas bedienden, M.H. Sonnemans 
en J.W.H. Frantzen. Afgezien van Frantzen en de administrateur 
van het sanatorium Hornerheide, F.W.G. Verbruggen, woonden 
of werkten ze allemaal in De Weerd. Dat gold eveneens voor 
H.H. Quicken, verbonden aan het Bureau Voedselvoorziening in 
Roermond. De vluchtelingen werden aangevoerd vanuit of opge
haald in de regio Roermond. Melis , Quicken en Sonnemans 
roeiden tientallen de Maas over of lieten ze via de stuw de rivier 
oversteken. Daarna brachten ze ze naar doorgangshuizen in 
volgende dorpen of bij Van Ass. Melis' woning deed trouwens 
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ook dienst als doorgangshuis indien elders problemen waren . 
Aldus ontwikkelden De Weerd en Horn zich tot belangrijke 
knooppunten. 79 W.L. Houwen en M.H.W. Crijns uit Helden 
brachten ruim honderd krijgsgevangenen naar De Weerden Horn. 
Aanvankelijk deden ze dat per fiets maar na het wegvallen van 
Bouman gebruikte Houwen de auto van de Heidense luchtbescher
mingsdienst. Houwen en Crijns haalden de Fransen en Walen 
onder meer op in Maasbree en Sevenum. 80 

Via zijn neef H.H. Tobben kreeg Van Ass in het voorjaar van 
1942 verbinding met de groep-Bongaerts uit Heerlen. Waren het 
tot dan toe hoofdzakelijk krijgsgevangenen geweest die via de 
woning van Van Ass zuidwaarts trokken, nu streken allerlei 
vluchtelingen uit alle windstreken neer in De Weerd. Er kwamen 
verbindingen tot stand met Heerlen, Weert, Eindhoven, Tilburg, 
Amsterdam en Groningen. In het hoofdstuk over de hulp aan ge
allieerde vliegeniers en hun bemanningsleden komen we hier op 
terug. De nieuwe contacten waren weliswaar bonafide, maar toch 
raakte de groep-Bongaerts in de zomer van 1943 geïnfiltreerd. Op 
zaterdagmiddag 6 november 1943 omsingelde de Sipo-Den Haag 
de woning van Van Ass en arresteerde Van Ass en twee onderdui
kers, K. Citroen uit Amsterdam en J.A.J.M. Schmitz, zoon van 
de Roermondse politierechercheur. Citroen en Schmitz werden 
ingesloten in de kazerne van Roermond, maar een bewaker 
verzuimde de cel van Citroen te vergrendelen. De twee ontkwa
men en doken respectievelijk in Roermond en Zuid-Limburg 
onder. Drie andere, joodse onderduikers wisten tijdig hun schuil
plaats te bereiken. Een tweede inval in de woning in de late avond 
van 7 november leverde niets op. De rest van de oorlog bracht 
Van Ass in Duitse gevangenschap door. Zijn echtgenote en de 
kinderen liet men ongemoeid.81 Afgezien van H. Quicken, die 
tijdelijk wegviel omdat hij een vergeefse poging ondernam naar 
Engeland uit te wijken, konden de overige betrokkenen hun 
werkzaamheden voortzetten. De helpers die zijdelings met de 
groep-Bongaerts te maken hadden bleven buiten schot. De Sipo
Maastricht stelde geen nader onderzoek in - de Haagse collega's 
waren daar verantwoordelijk voor? - zodat de afvoerlijn via Horn
Neeritter vooralsnog intact bleef. Slechts M.H. Sonnemans kwam 
in moeilijkheden. In 1943 raakte hij betrokken bij een ongeval 
tijdens een transport van krijgsgevangenen. Op 11 januari 1945 
werd hij aangehouden op verdenking van sabotage aan of bij de 
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brug over de Maas . Dat zou hij met C.H.L. Hofman uit Roer
mond hebben gedaan. Twee dagen voelde men hem daarover aan 
de tand. Ondanks zware mishandelingen liet de potige jongeman 
niets los. Daarop liet men hem gaan.82 Zonder overdrijving kan 
worden gesteld dat enige honderden Franse en Waalse krijgsge
vangenen via De Weerd naar hun vaderland repatrieerden. 

Onderwijzer L.F.J.H. Frantzen en kapelaan H.L.J. Janssen gaven 
sedert 1941 leiding aan de hulpverlening in Horn. Ze werkten 
samen met helpers in De Weerd, Roermond, Beesel en Swalmen. 
Frantzen trad op als districtschef van de Nederlandsche Unie. 
Oud-leerlingen hielpen hem bij de verspreiding en verkoop van 
het blad "De Unie" en voerden propaganda voor deze in veler 
ogen anti-N.S.B.-organisatie. Uit hun midden recruteerden Frant
zen en Janssen een groepje vertrouwenspersonen. Anderen sloten 
zich hierbij aan. J.P.H. Oyen, W.J. Meevissen, F.W.H. van 
Herten en N.H. Rijckx waren de belangrijkste steunpilaren. Oyen 
voegde zich na een mislukte uitwijkpoging naar Engeland bij de 
groep. Meevissen kende als voorman van plaatselijke r.-k. -jonge
renorganisaties zoals de Jonge Wacht en de Jonge Boeren veel 
jongeren in het dorp. Van Herten en Rijckx beschikten over 
gemotoriseerd vervoer. Zij haalden vluchtelingen in de regio op 
en brachten ze naar Grathem, Neeritter of andere plaatsen bij de 
Belgische grens . Dank zij hen hoefden de Fransen en Walen niet 
langer per fiets of te voet verder geholpen te worden. 
In de loop van 1943 trok Frantzen zich uit deze tak van de illega
liteit terug. Hij had zijn handen vol aan de werkzaamheden voor 
de L.O. waarvoor hij als districtsleider in "Roermond-West" 
optrad. Bovendien arriveerden steeds meer joden in Horn. Frant
zen achtte het raadzaam niet alles door elkaar te laten lopen . Er 
hoefde maar ergens iets mis te gaan en alle activiteiten dreigden 
als gevolg van één grote arrestatiegolf tot stilstand te komen. Hij 
spande zich in om de diverse taken te scheiden en de structuur te 
verbeteren. In het najaar van 1943 kwam in het district "Roer
mond-West" - misschien vanwege de gebeurtenissen rond Van Ass 
in De Weerd - een scheiding tot stand in de hulp aan krijgsgevan
genen en geallieerde vliegeniers. W. Meevissen bekommerde zich 
voortaan uitsluitend om de eerste categorie, F. Verbruggen om de 
piloten. Kapelaan H. Janssen trad op als contactpersoon tussen de 
twee en de L.O . Hoewel een strikte scheiding onmogelijk was, 
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functioneerde deze afbakening van taken naar ieders tevredenheid. 
Frantzen en Janssen leverden het bewijs dat de veiligheid van alle 
betrokkenen ermee was gebaat want calamiteiten bleven uit in 
Horn. Wel vond op 9 mei 1944 een incident plaats. Infiltratie op 
de vluchtlijn voor Fransen en Walen leidde tot de aanhouding van 
N. Rijckx en diens echtgenote door de Sipo-beambte H. Conrad 
(zie ook paragraaf III.2.5.) . Bij een poging uit de arrestantenwa
gen te vluchten werd Rijckx door een kogel in zijn rug getroffen. 
Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Roermond vanwaar 
hij alsnog wist te ontvluchten. 83 

Hoeveel krijgsgevangenen via Horn naar de Belgische grens 
vertrokken, staat niet vast. Gelet op de centrale ligging van het 
dorp en de talrijke verbindingen met de omliggende plaatsen op 
de oostelijke en westelijke Maasoever, moet hun aantal in de 
honderden hebben gelopen. 

111.3 . Noord- en Midden-Limburg: ten westen van de Maas 

lil. 3 .1 . Maasbree en Baarlo 

De krijgsgevangenen in Maasbree waren overwegend afkomstig 
uit Velden, Venlo, Tegelen en, na het wegvallen van Bouman 
c.s., uit de meer noordelijk gelegen plaatsen. Een van de vaste 
contactpersonen in Velden was H. Bouten; in Venlo vormde de 
(latere) L.0.-leiding het verbindingskanaal en in Tegelen werd 
samengewerkt met onder anderen H. Driessen en kapelaan L. 
Akkermans. Voorts kregen de helpers in Maasbree steun van 
W.L. Houwen uit Helden die met zijn auto vluchtelingen kwam 
ophalen en naar Haelen, Horn of rechtstreeks naar de Belgische 
grens bracht. 
In 1941 belandden de eerste krijgsgevangenen die op eigen houtje 
een weg naar België zochten per toeval in Maasbree. Ook kwam 
het voor dat inwoners die in Duitsland werkten vluchtelingen een 
eind op weg hielpen of meenamen naar Maasbree. Al spoedig 
ontstond een kern van hulpverleners die zich bezighield met de 
opvang, verzorging en het transport per fiets of met paard en 
wagen naar Haelen, Horn of Neeritter. J.F.H. Mulders, J. W. Cox 
en zijn zuster M.H. Cox, P.M. Coopmans, J.J. Engels, W.H. 
Hoeymakers en de broers W.A. en F.L. Wijnen maakten er deel 
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van uit. In 1943 traden ze allemaal toe tot de plaatselijke duikor
ganisatie. De groep-Maasbree hielp in totaal enkele tientallen 
Franstalige vluchtelingen. 84 

Het beeld van Baarlo week nauwelijks af van Maasbree, maar 
aangezien het dorp dichter bij de Maas ligt, trokken er meer -
tussen de 150 en 200 - krijgsgevangenen doorheen. Zij waren 
overwegend afkomstig uit de omgeving van Steyl en werden door 
veerman J. van der Coelen over de Maas gezet. De familie 
Rooyakkers, die hoeve "De Maashof" bewoonde, speelde een 
belangrijke rol bij de opvang van de Fransen en Belgen. De 
boerderij lag vlakbij de Maas.85 Naast Steyl leverde Grubbenvorst 
vluchtelingen. Ook in Baarlo ontstond een kleine kern van helpers 
die elkaar doorgaans kenden uit het beroeps- of verenigingsleven 
of de Nederlandsche Unie. Daartoe behoorden onder anderen 
G.Th. Dirkx, pater J.M.Th. Govaert van het klooster "De 
Berckt", P.A. Rooyakkers, J.A.H. Segers, Th.A.W. Zeetsen, 
P.J. Jacobs, Th. Colbers en kapelaan P. Sluiters.86 Het plaatselijk 
hoofd van de duikorganisatie, G.J.M.J. Reines, ondersteunde hun 
werk waar mogelijk evenals de familie Martens van hotel "De 
Molen". Zij stelden hun woning beschikbaar als tijdelijke verblijf
plaats. 87 Het vervoer geschiedde per fiets of met de lijnbus van 
Baarlo naar Haelen. Kessel werd meestal overgeslagen. De 
helpers uit Baarlo maakten gebruik van verschillende afvoerwe
gen: via Nunhem (H.J.H. Boonen), Haelen (mevrouw M.E. 
Hooijer-Dubois of de families Vilrokx of Vossen) of Oler (familie 
Hohenwald). In tegenstelling tot veel andere plaatsen brachten ze 
de krijgsgevangenen niet rechtstreeks naar de grens maar naar 
volgende schakels, die kennelijk alle vertrouwen genoten. On
danks het wegvallen van G. Dirkx en pater J. Govaert in augustus 
1943 (zie hoofdstuk VIII, paragraaf IV.4.2.) bleef de kerngroep 
doorwerken. Drie gezinsleden van de familie Bongers, het gezins
hoofd en zijn twee oudste zoons, waren door paters van "De 
Berckt" en G. Dirkx bij de hulpverlening betrokken. Zij werden 
weliswaar opgepakt, maar kwamen na korte tijd weer vrij .88 

Nieuwe arrestaties bleven uit. In samenwerking met de duik
organisatie werd een effectief waarschuwingssysteem bedacht. 
Twee molenaars, J.A.J. Muysers en Van Betteraij, zetten de 
wieken van hun molen in een bepaalde stand wanneer er gevaar 
dreigde. 89 J. Segers verdween in april 1944 uit Baarlo omdat hij 
kort tevoren een oproep voor dwangarbeid in Duitsland had ont-
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vangen. Hij vertrok naar Reuver en zette daar, zoals we zagen, 
de hulpverlening met F. Meusen voort. 90 

IIl.3.2. Kessel-Neer-Roggel-Nunhem-Haelen-Heythuysen-
Baexem 

In paragraaf 111.2.3. (Swalmen) noemden we in verband met 
Kessel reeds veerman A.H.W. Beeks en twee helpers van 0. 
Lebon: G.H. van Dael en L. Timmermans. Waarschijnlijk waren 
meer inwoners bij de hulpverlening betrokken. Voorts werd 
vastgesteld dat veruit de meeste krijgsgevangenen afkomstig 
waren van de op de oostelijke Maasoever gelegen dorpen Belfeld, 
Reuver, Beesel en Swalmen. Aanvankelijk liep de afvoer via 
Grathem naar Neeritter, naderhand via Stevensweert en Oler. 
In het iets zuidelijker gelegen Neer waren twee groepjes actief. 
Zij werkten los van elkaar en gebruikten verschillende afvoerwe
gen. Evenals in Kessel kwamen de Fransen en Walen uit noorde
lijker gelegen plaatsen of uit tegenoverliggende dorpen aan gene 
zijde van de Maas . De veerlieden P.H. Bongers en J. Geraedts 
zetten ze over. De directeur van de zuivelfabriek St. Martinus te 
Neer, L.H.M. Teepen, had vanwege zijn beroep talrijke contacten 
in de agrarische wereld. Door toedoen van H. Hendrix uit Haelen 
kreeg hij in 1941 aansluiting bij het netwerk rond de Roermondse 
C.C.D.-ers. De door Teepen geholpen vluchtelingen repatrieerden 
vrijwel allemaal via Neeritter.91 Veerman Bongers stuurde veel 
krijgsgevangenen naar graanhandelaar J .G.H. Geraets die samen
werkte met P.J. Schnitzeler, veldwachter J.J. Evers, kapelaan 
P.H. van Leipzig, de bakkersfamilie Nijs en anderen. Sedert de 
zomer van 1943 gaven zij tevens leiding aan de plaatselijke 
duikorganisatie. Dit groepje werkte aanvankelijk samen met H. 
Hendrix, maar maakte vanaf 1943 steeds vaker gebruik van een 
route via het landgoed "De Bedelaar" en "Spikkerhoeve" in 
Haelen. Veldwachter Evers kreeg namelijk door zijn broer, 
onderwijzer H.J. Evers uit Roggel, verbinding met onderwijzer 
H. Boonen, diens broer P. Boonen en H.H. Vullers uit Nunhem. 
Zij kenden een vluchtweg via Haelen naar Oler. Toen de over
gang bij Neeritter in januari 1944 geblokkeerd raakte, won deze 
weg aan belang. 92 

Alvorens de route via "De Bedelaar" en "Spikkerhoeve" te be
schrijven is het zinvol eerst stil te staan bij een andere vluchtlijn 
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via Haelen waarvan in de eerste oorlogsjaren intensief gebruik 
werd gemaakt. In overleg met de C.C.D.-ers en plaatselijke 
geestelijken vervoerden N . Rijckx, W. Houwen en H. Hendrix 
met hun (vracht)auto 's krijgsgevangenen naar de Belgische grens. 
Hendrix, een garagehouder, beter bekend als "de Witte van 
Haelen", bezocht talrijke plaatsen op de oostelijke en westelijke 
Maasoever om de vluchtelingen bij zijn contactpersonen op te 
halen en vervoerde ze via de Napoleonsweg - een doorgaande 
verbindingsweg op de westoever tussen Blerick en Maaseik - zuid
waarts. Kort voor de grens verliet hij de hoofdweg en bracht ze 
via Ittervoort naar Neeritter.93 Hoeveel Fransen en Walen Hendrix 
precies vervoerde, staat niet vast, maar het moeten er honderden 
zijn geweest. Op 4 februari 1944 arresteerde het hoofd van de 
Sipo-Maastricht, M .R. Ströbel, de garagehouder uit Haelen op 
verdenking van bovengenoemde hulp. Ströbel zou zijn ingelicht 
door een bevriend persoon uit Echt. Doorslaggevend bewijsmate
riaal ontbrak, zodat hij Hendrix weer moest laten gaan, maar niet 
voor lang. In april ontving de Sipo een brief van een inwoonster 
van Haelen waarin zij meedeelde dat Hendrix piloten naar België 
transporteerde. En passant noemde ze nog enkele namen. Ströbel 
die toch al geïrriteerd was omdat hij Hendrix had moeten laten 
gaan, stuurde H. Conrad in de vroege ochtend van maandag 1 mei 
naar Haelen. Het lot van de garagehouder was bezegeld. Vanuit 
Maastricht werd hij naar Vught overgebracht. Uiteindelijk ver
dween Hendrix naar het kamp Sachsenhausen, waar hij in het 
voorjaar van 1945 werd bevrijd. 94 

Het eerste en geruime tijd belangrijkste doorgangshuis voor 
Franstalige krijgsgevangenen in Haelen was de woning van de 
Belgische familie Vilrokx . De gezinsleden spraken vloeiend 
Frans. Het 73-jarige gezinshoofd, J. Vilrokx, een handelaar in 
hout voor de mijnen, bemoeide zich er niet mee. De spil waar 
alles om draaide was mevrouw Vilrokx. Zij onderhield in Haelen 
contact met H. Hendrix, G.H. Roumen, J .P.H. Spee en J .C.L. 
Spee. De honderden krijgsgevangenen die de woning gedurende 
de bezettingsjaren bezochten kwamen overwegend uit de omge
ving en noordelijker gelegen plaatsen als Baarlo en Venlo. Aan
vankelijk vertrokken ze bij na allemaal naar Neeritter, maar 
naderhand kwam de weg via "De Bedelaar" in zwang . In j anuari 
1944 ontving de oudste zoon, A.M.L. Vilrokx, een oproep zich 
te melden voor dwangarbeid in Duitsland. Hij gaf er geen gehoor 
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aan. Op 31 januari 1944 volgde een huiszoeking. Een jongere 
broer en drie onderduikers werden (tijdelijk) in hechtenis geno
men evenals de werkweigeraar. Het Sipo-lid E. W. E. Elsholz die 
leiding gaf aan de actie liet weten dat de oudste zoon meteen vrij 
zou komen als hij kon aantonen dat hij vanwege zijn Belgische 
nationaliteit een vrijstelling had ontvangen. Dat was geen pro
bleem. Tot april 1944 werkte A. Vilrokx als grensganger in 
Duitsland, daarna dook hij onder. 95 Verscheidene helpers wendden 
zich steeds vaker tot de familie Vossen op de "Spikkerhoeve" en 
tot de eigenaresse van het landgoed "De Bedelaar", mevrouw 
M.E. Hooijer-Dubois . Vanaf de tweede helft van 1943 vormden 
beide lokaties belangrijke pleisterplaatsen voor allerlei vluchtelin
gen, 66k krijgsgevangenen. Dat hing samen met de Duitse maatre
gelen van april en mei 1943 tegen de jongere Nederlanders. 
Dreigende terugvoering in krijgsgevangenschap en oproepen voor 
dwangarbeid in Duitsland waren voor de zonen des huizes aanlei
ding om onder te duiken. Daardoor kwamen verbindingen met de 
plaatselijke illegaliteit tot stand. 
"De Bedelaar" ligt verscholen in de bossen tussen Haelen en 
Heythuysen. Het landgoed was eigendom van professor E. Du
bois. Zijn dochter, mevrouw M.E. Hooijer-Dubois , woonde in 
Bloemendaal. Op 28 januari 1943 moest zij haar woning ontrui
men in verband met de aanleg van kustverdedigingswerken. Ze 
besloot haar intrek te nemen op het Middenlimburgse landgoed 
van haar inmiddels overleden vader. In maart 1943 dook haar 
studerende zoon, E. Hooijer, op het landgoed onder, weldra 
volgden er meer. Jongelui uit Haelen en omgeving vroegen haar 
toestemming om in de bossen op het terrein te mogen schuilen. Ze 
begreep hun noden en stemde ermee in. De plaatselijke duikor
ganisatie kreeg met mevrouw Hooijer-Dubois een waardevolle 
medewerkster in haar midden. Begin december 1943 werd haar 
gevraagd of gebruik mocht worden gemaakt van een hoge vleer
muizentoren. Het houten bouwwerk telde meerdere etages en leek 
bij uitstek geschikt voor de tijdelijke huisvesting van geallieerde 
vliegeniers en Franstalige krijgsgevangenen.96 De meest gebruikte 
vluchtweg over Neeritter haperde steeds vaker en nieuwe of 
tamelijk weinig gebruikte routes moesten eerst op capaciteit en 
deugdelijkheid worden getest. Zowel de "Spikkerhoeve" als "De 
Bedelaar" werden opgenomen in de lange keten tot de grens met 
België. De Fransen en Walen die er verbleven waren afkomstig 
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uit het dorp zelf, uit Roermond, Horn, Roggel, Nunhem, Neer en 
Heythuysen. In laatstgenoemde plaats gaf E.H. van Wegberg 
leiding aan de hulpverlening.97 

Mevrouw Hooijer leidde het verzetswerk op "De Bedelaar" met 
vaste band. Blijkens een door haar bijgehouden dagboek deed ze 
het graag en stak ze er veel energie in. In een door mannen 
gedomineerde verzetswereld bevestigde haar vastberaden en 
zelfstandig optreden de onmisbare rol en taak die zoveel vrouwen 
in de schaduw vervulden. Ze deed nauwgezet en met een scherp 
analytisch inzicht verslag van haar wederwaardigheden. Door het 
consequent bijhouden van een dagboek schiep ze een zeldzaam en 
waardevol document humain. Het is een van de weinige bronnen 
uit de tijd zelf toen de afloop van de oorlog nog geenszins vast
stond en de georganiseerde illegaliteit niet méér dan een perifeer 
maatschappelijk verschijnsel was. 
Op 10 december 1943 arriveerden, aldus mevrouw Hooijer, "de 
eerste krijgsgevangenen, een Fransman en een Belg. Ze hebben 
vijf dagen in de schuilkelder gezeten. Het was er goed warm 
terwijl het buiten vroor. Wat een stakkers, ze hebben 4 jaar 
gevangen gezeten en zijn maar steeds uitgescholden. Deze twee 
kwamen uit Crefeld. De 15e vertrokken ze per kolenvrachtwagen 
(van N.H. Rijckx, auteur) naar de grens en vandaar worden ze de 
grens overgebracht; daar in België op de trein gezet" .98 Telkens 
weer volgden nieuwe vluchtelingen en mevrouw Hooijers stem
ming wisselde afhankelijk van hun gedrag. Ze ging zich beter 
voorbereiden op hun komst. Zo noteerde ze op 23 december 1943 : 
"Het gaat prachtig in de keet. Ze krijgen er Fransche boeken, 
kaarten en een dambord. Er is gelegenheid hun goed te wassen en 
ze kunnen goed uitrusten" . 99 Uiteraard toonde ze veel belang
stelling voor de wijze waarop de vluchtelingen "De Bedelaar" 
bereikten: "Het is heel gemakkelijk de Duitse grens over te 
komen, meestal is er wel iemand die waarschuwt waar de wacht 
staat. In Holland helpt de politie en vele menschen. Meestal gaan 
ze naar de pastorie en worden daar naar iemand van de organisa
tie gebracht en deze zorgt dat ze weer naar een volgende keten 
komen". 100 Soms liep het mis: "De 18e Uanuari 1944, auteur) 
kwamen er nog twee bij. Zeven man is wel wat veel. De 21 e 
vertrokken ze naar België over Neeritter. Ongelukkigerwijze 
kwamen ze daar een Duitse patrouille tegen, de gids verdween, 
gelukkig want het ging om zijn leven, terwijl de Fransen alleen 
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maar gevangen genomen worden. Een van de mannen, Jules B. (J. 
Billau, auteur) uit Parijs, zag dat er twee gevangen genomen 
werden en zette het op een Ioopen. Hij ging het water over, 
vluchtte op een boot, maar de eigenaar begon te schreeuwen. 
Jules liep over de velden en trachtte ons huis te vinden, hij holde 
den heelen dag en kwam op de Napoleonsweg (.")op een boerde
rij, waar hij in het hooi de dag geslapen heeft. Zaterdagavond 
werd hij hier gebracht. We haalden hem in de kamer; de man was 
nog helemaal van streek" .101 Niettemin koesterde Billau nog hoop, 
want hij schreef: "Après un essai malheureux dans lequel j'ai 
perdu mes camarades j 'ai réussi a revenir de la frontière beige 
dans cette maison véritable asile du prisonnier. J' espère ferme
ment avoir plus de succès à ma deuxième tentative" .102 

Door de vele gesprekken met de Fransen en Belgen wist mevrouw 
Hooijer van de verschrikkingen die zich elders in bezet Europa 
afspeelden: "De meeste Fransen zijn in Polen geweest en hebben 
daar verschrikkelijke dingen meegemaakt o.a. de massamoorden 
op de Joden. Ze zeiden ook dat de Joden net als de Polen zich 
niet verdedigden maar laf waren. Treinen volgepropt met Joden, 
de zieken stierven onderweg en werden eruit gegooid . Hopen 
stierven voor ze aankwamen. Vrouwen moesten op blote voeten 
werken in de steengroeven, ze kregen bijna geen eten en moesten 
nog zingen onder 't lopen. Er werd veel geranseld" .103 Over de 
ervaringen van krijgsgevangenen schreef ze: "allen dezelfde 
verhalen, uitschelden voor "Schweinehund", weinig eten, éénmaal 
in de week aardappelen. De meesten leven van de Rode Kruis
pakketten: een van Frankrijk en een van Zwitserland. Meestal 
ontsnappen ze na de ontvangst van zo'n pak, dan hebben ze 
chocola en cigaretten, want de eerste dagen moeten ze 't zonder 
eten doen . Een enkele keer worden ze door Duitsers geholpen en 
krijgen ze eten en mogen ze overnachten. Soms krijgen ze zelfs 
een spoorkaartje" .104 Op 4 april 1944 schreef mevrouw Hooijer 
een veelzeggende passage over het onderscheid tussen krijgs
gevangenen en (Amerikaanse) vliegeniers: "s Avonds vertrekken 
de drie Amerikanen, ze worden in Heythuysen ondergebracht. 's 
Middags had ik bezoek gehad en werd me geraden geen piloten op 
te nemen, daar ze niet weg konden. 't Was net of Engeland geen 
belang in ze stelde, moeten wij dan wel ons leven voor hun 
wagen? In gevangenschap hebben ze het uitstekend, tweemaal per 
week komen er grote pakken levensmiddelen van het Rode Kruis. 
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Ze eten niets van de Duitse kost. Zelfs 's middags dronken ze hun 
kopje thee met melk en een koekje. Wat een tegenstelling met die 
arme Franschen, die toch al zoveel meegemaakt hebben. Je kunt 
veel beter 30 Franschen hebben dan drie Amerikanen. Ze zijn 
geweldig verwend en hebben nog niets meegemaakt. Het viel me 
ook op hoe weinig ze van de oorlog afweten. Ze laten hun bom
men maar vallen op een stad. Ik vroeg of ze ook een kerk ontwe
ken, nee, het was maar een Duitse kerk. Van Europa en onze 
ontberingen weten ze weinig af. En wij zijn zoo dom, misschien 
ook uit een soort dankbaarheid tegenover Amerika, de piloten te 
verwennen. Ik heb het zelf ook gedaan. Veel beschaving hebben 
ze niet, steeds liggen ze met de benen op een andere stoel of 
omhoog; daar waar wij ons hoofd hebben, hebben zij hun benen. 
Ook laten ze gedurig boeren, in 't begin zeiden ze niets, maar 
later zeiden ze toch "Pardon me" of "Excuse me". ( ... ) Den 
helen dag is 't lezen en cigaretten roken. Al mijn tabak is op en 
nu beginnen ze ook zelf te rantsoeneren. In de kamers moet het 
70 graden zijn, anders is 't de heren te koud. Uit zichzelf hebben 
ze niet veel te vertellen . Het is een hele rust dat ze weg zijn" .105 

Mevrouw Hooijer was overigens niet de enige hulpverlener die 
klaagde over het onaangepaste en branieachtige gedrag van 
sommige Amerikaanse vliegeniers. Niettemin bleef ze alle vluch
telingen gastvrij ontvangen, maar de Fransen en Belgen, van wie 
er ruim honderd op "De Bedelaar" tijdelijk onderdak vonden, 
genoten onmiskenbaar haar voorkeur: "18 juli, 's avonds na tien 
uur twee Franschen, beide heel moe en hongerig. Gauw wat 
aardappelen gebakken en spiegeleieren en brood en koffie. Een 
heeft een ontsteking in de holte boven het oog en heeft er koorts 
bij. Ze kwamen uit Hamburg, hebben er 12 dagen over gelopen . 
Ze konden alleen 's nachts verder. Eten hadden ze niet bij zich , 
ze leefden van aardappelen die ze opgroeven en boven een vuurtje 
bakten, ze leefden van twee à drie aardappelen per dag . Ze liepen 
op een eigengemaakt compas, maar deze wees niet precies en 
daardoor kwamen ze te zuidelijk aan. Het laatste eind ging het 
door een bosch, ze hadden in 48 uur niet gegeten en hun kleren 
waren helemaal gescheurd, ook droegen ze jasjes (ze hadden de 
jassen binnenstebuiten aan) waar op de rug in zilveren vliegtuig
verf geschilderd was K. G. (Kriegsgefangener) in heele groote 
letters. Ze waren in dagen niet geschoren. Gelukkig kwamen ze 
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al gauw in handen van de organisatie. Het is zoo dankbaar werk 
hun wat goed te doen, heel anders als met de piloten" .106 In 
augustus 1944 werd het rustiger op "De Bedelaar", voorzover het 
de opvang van vluchtelingen betrof. 

III.3.3. Grenspassage via Neeritter-Ittervoort-Thorn 

Als men de hulp aan krijgsgevangenen ter sprake bracht, werden 
pastoor Vullinghs, "Bob" Bouman en veehandelaar R.H. ("Neer") 
van de Vin doorgaans in een adem genoemd. Tussen de zomer 
van 1940 en eind januari 1944 passeerden bij na duizend uit 
Duitsland ontsnapte Franse en Belgische militairen ter hoogte van 
Van de Vins boerderij "Zonnehoeve" aan de Haardstraat 130 in 
Neeritter de grens met België. Dat het zolang goed ging mag een 
wonder heten. De hulpverleners in Noord- en Midden-Limburg 
wisten er na enige tijd bijna allemaal van of brachten er van tijd 
tot tijd vluchtelingen. 
Van de Vin, geboren op 8 maart 1902 in Neeritter, was gehuwd 
met zijn plaatsgenote M.Th.H. Tholen. Zij was op 30 augustus 
1900 geboren. Het echtpaar had zeven kleine kinderen en twee, 
wat oudere pleegkinderen, broer en zus G. en A.C. Heythuijzen, 
toen de oorlog uitbrak. Door zijn beroep - hij bezocht regelmatig 
veemarkten in België - kende Van de Vin diverse Belgische 
veekooplui. Bovendien lagen enige van zijn landerijen op Belgisch 
grondgebied. Dat kwam meer voor. De bevolking aan weerszijden 
van de grens was enigszins op elkaar georiënteerd. Er heerste een 
levendige, traditionele smokkelhandel, waar niemand zich druk 
over maakte. 
Eind augustus 1940 klopte de eerste krijgsgevangene op de 
boerderij aan. Hij vertelde enkele maanden bij een Duitse boer te 
hebben gewerkt in de buurt van de Nederlandse grens. Uit dank
baarheid voor de bewezen diensten had de Duitser hem kleding en 
proviand gegeven. Ook had hij hem de kortste weg naar België 
beschreven. Toevallig was de Fransman daarna bij "Zonnehoeve" 
terechtgekomen. Van de Vin gaf hem een riek zodat hij er als een 
landarbeider uitzag en wees hem de weg naar boerderij "De 
Laak" van P. van der Vorst vlak over de grens in Kessenich. 107 

De ontsnapping slaagde en de Fransman lichtte zijn in Duitsland 
achtergebleven kameraden in. Enkele tientallen krijgsgevangenen 
vonden tijdelijk onderdak op de "Zonnehoeve" in een periode dat 
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het fenomeen vluchteling nog betrekkelijk onbekend was. 108 Eind 
november 1940 kregen Van de Vin en zijn pleegkinderen onver
wacht versterking van pater J.A. van Gestel O.S.Cr. van het 
klooster van de Kruisheren in Neeritter. Voor hem begon het 
aldus: " 28 november 1940. Op die dag vierde mijn vader zijn 
75e verjaardag. Daar Neeritter (waar ons klooster was) geen 
treinverbinding had, moest ik met de fiets naar huis - 80 kilome
ter. Vertrek 6 uur 's morgens. Op 't eind van de Dorpstraat werd 
door iemand "Halt" geroepen. Politie? Duitsers? Ik vroeg ernaar. 
Geen antwoord. Doch opeens hoorde ik iemand in gebroken Duits 
zeggen: "Können Sie, können Sie .... ". Gelukkig had ik een 
zaklantaarn en zag een man in een Frans uniform. Ik vroeg: "Ah, 
monsieur, vous êtes Français? Qu' est-ce que vous voulez?" Toen 
zei hij: "Oui monsieur, connaissez vous "Sonnenhof"?" Ik ant
woordde: "Mais sûr, venez avec moi". Toen zei hij: "Monsieur, 
derrière la chapelle sont encore six personnes". Die hebben we 
opgehaald en ze zijn naar de hoeve "Zonnehoeve" van Neer van 
de Vin (bijnaam Huike Neer) gegaan. Dat was 't begin" .109 Van 
Gestel wist toen al dat Van de Vin krijgsgevangenen hielp, maar 
het waren de vluchtelingen zèlf die de samenwerking tussen de 
twee tot stand brachten. Het klooster van de Kruisheren werd 
voortaan een vast doorgangshuis, temeer omdat sommige paters 
uitstekend Frans spraken. Kapelaan L. W. Weijs uit Thorn stuurde 
ook vluchtelingen naar de Kruisheren110 evenals vrachtrijder M. 
Forschelen uit Thorn. 111 Verder hielpen enkele inwoners van 
Neeritter, zoals veldwachter J. H. Opgenoorth. 
Met het aanhaken van Bouman in de eerste helft van 1941 won de 
post Neeritter aan belang. Op de "Zonnehoeve" werden bijeen
komsten gehouden waaraan onder anderen N.E. Erkens, M. 
Bouman, pastoor Vullinghs en andere verzetspioniers deelnamen. 
Men besprak het functioneren van de vluchtlijn, de verbindingen 
met België en de mogelijkheid inlichtingen naar België en verder 
te smokkelen. Voorts kwamen nieuwe contacten tot stand met J. 
Peters in Roosteren en J. Bronckhorst in Roermond. De wildgroei 
aan verbindingen miste zijn uitwerking op de aard van de hulpver
lening niet. Weldra meldden zich de eerste Engelandgangers, 
joden en geallieerde vliegeniers in Neeritter.112 

Desondanks bleef het over de grens loodsen van Fransen en 
Walen kernactiviteit. Tientallen hulpverleners zoals G. Kemme
lings, H. Hendrix, I.A.A. van Ass, W. Houwen, L. Teepen, M. 
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Sonnemans en verscheidene C.C.D.-ambtenaren brachten de 
vluchtelingen naar "Zonnehoeve". Van de Vin en vooral zijn twee 
pleegkinderen traden op als passeur. Overleg tussen Bouman en 
enkele hooggeplaatste marechaussees leidde ertoe dat de onderof
ficier der marechaussee, C. Oosterling, op 1 maart 1943 werd 
overgeplaatst van Roermond naar Neeritter. Hij bleef tot augustus 
1944 in pension bij Van de Vin en hield een oogje in het zeil. 113 

Voorts kreeg Van de Vin steun van de in Ittervoort gestationeerde 
marechaussee N.B. Veger, die gedurende een groot deel van 1943 
bij hem in de kost was. 1

t
4 

De belangrijkste verbindingsman van Van de Vin in België was 
de veehandelaar Th.H. Florquin, die bij de Nederlandse grens aan 
de Venlosesteenweg in Geistingen-Kinrooi woonde. De twee 
kenden elkaar al geruime tijd en waren bevriend. Florquin leverde 
al dan niet vervalste Belgische identiteitsbewijzen. De grenspassa
ge geschiedde doorgaans 's nachts en was altijd weer een waag
stuk. Men moest een groot, open veld oversteken. Zowel Florquin 
als de pleegkinderen Heythuijzen kropen meer dan eens door het 
oog van de naald. De met speurhonden uitgeruste grensbewakers 
patrouilleerden steeds intensiever. Er kwam veel vindingrijkheid 
en improvisatievermogen aan te pas, vooral als de passeurs in het 
nauw kwamen. Mejuffrouw A. Heythuijzen vertelde de grensbe
wakers eens dat ze in verband met een bevalling de vroedvrouw 
in Kessenich moest opzoeken. Haar verhaal werd geslikt en 
klaarblijkelijk niet gecontroleerd. Meestal bevonden de vluchtelin
gen zich niet in gezelschap van hun begeleiders, maar volgden ze 
op veilige afstand. Op een avond werd Florquin plotseling gesom
meerd halt te houden. Iedereen liet zich, volgens afspraak, ter
stond op de grond vallen. Schijnwerpers zochten het veld af, maar 
de grensbewakers bemerkten niets verdachts. Bij een andere 
gelegenheid volgden de vluchtelingen Florquin op korte afstand. 
Twee Duitsers merkten hem op en sprongen onverhoeds tevoor
schijn. Ze vroegen wat Florquin hier midden in de nacht te 
zoeken had. De passeur bevond zich in een lastig parket, want 
ieder ogenblik konden de krijgsgevangenen uit de duisternis 
opdoemen . Hij redde zich eruit door een verhaal op te dissen over 
een koe die hij verkocht had. Ze joegen hem huiswaarts. Uit het 
geschreeuw en gehol dat even later volgde, kon hij opmaken dat 
de Fransen alsnog gearresteerd waren. Florquin nam het zekere 
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voor het onzekere en dook enkele weken onder. Daarna hervatte 
hij het verzetswerk. 115 

Na de oorlog bleek Florquin te beschikken over een lijst met de 
namen van bijna driehonderd, door hem geholpen krijgsgevange
nen. Hoelang hij de registratie had bijgehouden en in hoeverre die 
klopte staat niet vast. Vermoedelijk lag het werkelijk aantal 
hoger. Aanvankelijk begeleidde hij ze tot Maaseik vanwaar ze per 
tram verder reisden. Door een wachtmeester van de Rijkswacht
brigade in Kessenich, G. Béazar, die voor de inlichtingendienst 
"Luc" werkte, vond Florquin in juni 1941 aansluiting bij deze 
organisatie. "Luc" maakte in de eerste helft van 1941 een snelle 
groei door. Florquin profiteerde optimaal van de nieuwe verbin
ding. Zo kwam hij in aanraking met mevrouw G.M.H. Moors in 
Dilsen. Haar woning, een windmolen, werd al spoedig een knoop
punt in de hulpverlening aan krijgsgevangenen en geallieerde 
vliegeniers. Voortaan bracht Florquin of zijn dochter Helena de 
vluchtelingen op de fiets naar Dilsen. Vandaar vertrokken de 
Walen en Fransen per tram naar Luik waar hen verschillende 
wegen openstonden voor het vervolg van de tocht. 116 

Dank zij Florquin kreeg Van de Vin aansluiting bij dit Belgisch 
netwerk. De veehandelaar uit Geistingen ondervond veel steun 
van J. Verstappen, een Nederlander die in Kessenich woonde en 
krijgsgevangenen overdroeg aan hulpveldwachter J. Hil ven uit 
Ophoven. Hilven werkte in opdracht van mevrouw Moors uit 
Dilsen. 117 Ondanks een infiltratie in "Luc" en op een vluchtlijn 
voor vliegeniers, waarvan onder andere mevrouw Moors op 18 
juni 1943 het slachtoffer werd, bleven de meeste helpers van 
krijgsgevangenen in de regio Kinrooi-Maaseik buiten schot. Toch 
zetten Florquin en Van de Vin hun illegale werkzaamheden 
tijdelijk op een laag pitje. Ze wilden voorlopig afwachten omdat 
ze niet wisten hoe ver de infiltratie reikte.118 

Florquin - en indirect ook Van de Vin - stond in verbinding met 
talrijke andere illegale werkers in de Belgische grensstreek zoals 
J. Timmermans en A. Vandersmissen in Maaseik, H . Joosten in 
Kessenich en H. Craeghs, een verbindingsman van Béazar. In 
wezen maakten ze allemaal deel uit van een omvangrijk netwerk 
van helpers van zowel krijgsgevangenen als "piloten". Als een tak 
van dit netwerk werd gepenetreerd hoefde dat niet te betekenen 
dat het hele netwerk uiteenviel. Anderen namen het werk over en 
zorgden voor continuïteit. 
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Van de Vin steunde naast Florquin c.s. op M. van Esser uit 
Molenbeersel, een oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog. Deze 
molenaar sprak Frans en woonde in de buurt van de Nederlandse 
grens. Al vroeg zond Van de Vin hem krijgsgevangenen, die Van 
Esser met de tram van Maaseik naar Luik bracht. Enkele tram
conducteurs wisten ervan en werkten tot de arrestatie van drie 
krijgsgevangenen mee. Sindsdien werd er op dit traject frequenter 
en intensiever gecontroleerd. In de tweede helft van 1941 kwam 
Van Esser in aanraking met L. Vallé, een veekoopman uit Bree, 
die net als hij betrokken was bij de hulpverlening in de regio. 
Vallé bracht zijn ontsnapte landgenoten en de Fransen per tram 
naar Wijchmaal en vandaar per trein via Hasselt naar Brussel.119 

Van Esser ging met hem samenwerken. 
De talrijke Belgische en Nederlandse verzetsrelaties maakten Van 
de Vin bij uitstek kwetsbaar voor infiltratie, verraad of stommi
teiten van anderen. Eind 1942 zagen de bewoners van de "Zonne
hoeve" zich voor het eerst met een overval geconfronteerd. Een 
kort tevoren geholpen Britse vliegenier was op zijn tocht gearres
teerd en had aanwijzingen gegeven over de gevolgde route. A. 
Heythuijzen wist nog net op tijd een achtergelaten brief van de 
Brit en een pistool te laten verdwijnen. Dat kwam haar achteraf 
op een fikse uitbrander van Van de Vin te staan. De Sipo vond 
geen belastend materiaal en vertrok. In 1943 doorzocht een over
valploeg van de Si po onder leiding van de Nederlander C. W. 
Klonen twee keer de woning, maar ook die zoekacties leverden 
niets op. Mogelijk liquideerden Bouman en Laheij begin 1943 een 
infiltrant zonder Van de Vin er vooraf van in kennis te stellen. 
Toen hij het nieuws vernam, dreigde hij prompt zich uit de 
illegaliteit te zullen terugtrekken. Kennelijk slaagde men erin hem 
van zijn voornemen te weerhouden. 120 

"Zonnehoeve" werd gevaarlijker en steeds vaker gemeden. Op 24 
januari 1944 viel het doek. Die dag sloeg de Sipo uit Hasselt toe. 
In Belgisch Limburg was een krijgsgevangene aangehouden op 
wie men een briefje had gevonden waarop de route naar en de 
naam van de boerderij van Van de Vin stonden. Hij had vergeten 
het papier te vernietigen. Misschien had hij het ontvangen van 
mevrouw Vilrokx uit Haelen . Dat gebeurde wel vaker. Gekleed 
in Russische uniformen - zo werd naderhand verhaald - overviel 
een groep Sipo-beambten de boerderij en arresteerde mevrouw 
Van de Vin en G. Heythuijzen. Diens zus en R. van de Vin lagen 
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ziek te bed. Men liet ze ongemoeid. De arts F. van den Oever uit 
Thorn spelde de Sipo-leden mogelijk iets op de mouw over het 
besmettingsgevaar waaraan ze zich blootstelden en vervoerde de 
twee naar het ziekenhuis van Weert. G. Kemmelings haalde Van 
de Vin naderhand in Weert op en bracht hem naar Teepen in 
Neer. De veehandelaar was volkomen van streek en verkeerde in 
grote angst over het lot van zijn vrouw en stiefzoon. Hij deed een 
beroep op de secretaris van de bisschop drs. J.L. Moonen. Of 
Moonen er de hand in had is niet zeker, maar na bemiddeling bij 
de Sipo-Maastricht en tegen betaling van f 1200,- in natura kwam 
mevrouw Van de Vin na drie weken weer vrij. G. Heythuijzen 
ontsnapte op 9 februari 1944 uit de gevangenis van Hasselt en 
keerde naar Neeritter terug. Van de Vin staakte de hulpverlening 
definitief. Zijn twee pleegkinderen werkten incidenteel en in het 
geheim nog enige tijd door in samenwerking met een in België 
ondergedoken landgenoot, J. van Horne. 121 

Ter hoogte van Ittervoort-Thorn bestond een andere, veel benutte 
mogelijkheid de grens te passeren. J.H. de Vries en J.S. Mertens 
werkten voor de C .C .D. in het rayon Ittervoort-Neeritter-Thorn
Hunsel. Zij mochten zich 's nachts op straat begeven, een be
roepsgunst waarvan ze regelmatig gebruik maakten om in de 
omgeving aangetroffen krijgsgevangenen over de grens te lood
sen. Dat bleef niet onopgemerkt en al vroeg in de oorlog kwamen 
verbindingen tot stand met Roermond, De Weerden Horn. Voorts 
kregen ze contact met marechaussees uit Thorn en Ittervoort -
A.J. Versteegen, H.R.J. Ubaghs en L.J. van der Knaap - en met 
Van de Vin en pater Van Gestel. De marechaussees zagen erop 
toe dat men veilig de grens kon oversteken. In België werden de 
krijgsgevangenen af en toe met medewerking van trampersoneel 
in Maaseik verder geholpen, maar de meesten werden overgeno
men door P. van der Vorst in Kessenich en de in Molenbeersel 
ondergedoken H. Beunckens uit Bilzen. Beunckens werkte samen 
met mejuffrouw A. Timmermans uit Lanaken, die een vluchtroute 
over Meeswijk en Lanaken naar Luik kende. 122 Vanaf 1943 
repatrieerden ook geallieerde vliegeniers via deze route (lijn 
Zéro). 
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111. 3 .4. Grenspassage via Stramproy-Hunsel-Kelpen-Oler 

Na de demobilisatie in mei 1940 kozen H. G. Geerdink en J. 
Hobbel, twee beroepsmilitairen, voor een functie bij de douane. 
Geerdink, afkomstig uit Denekamp, werd gestationeerd in Stramp
roy en Hobbel, oorspronkelijk uit Enschede, in Sittard. Begin 
1941 kwam Geerdink, mogelijk door de levendige smokkelhandel 
in de regio of door de eerste vluchtelingen, in aanraking met 
aannemer H.J. Jonkergouw uit Maaseik. Deze in België woonach
tige Nederlander verleende al hulp aan krijgsgevangenen. Die 
huisvestte hij tijdelijk in een schuilplaats in de buurt van Maaseik. 
Daar heerste echter een ernstig voedseltekort. Geerdink zegde 
hulp toe en richtte in de omgeving van Molenbeersel een nieuwe 
schuilplaats in, waarin hij voedsel en kleding opsloeg, bestemd 
voor de hongerige vluchtelingen in Maaseik. Dank zij Jonkergouw 
kreeg hij tevens toegang tot een vluchtweg voor krijgsgevangenen. 
Die ontving hij uit de regio Sevenum, Helden, Horst, Leveroy, 
Kelpen, Heythuysen, Roermond en Horn . Zijn helpers in Leve
roy, kapelaan H.C.A. Verheggen, H . Gijzen en verscheidene 
boeren, brachten hem niet alleen krijgsgevangenen maar ook 
voedsel. Behalve die bij Molenbeersel richtte Geerdink nog een 
schuilplaats in bij Horn. Dank zij Jonkergouw kreeg hij bovendien 
verbinding met douanier J.H. Voortmans, J . Meulen, H. Craeghs 
en Th. Baens. Zij waren allen afkomstig uit of uit de omgeving 
van Molenbeersel. Regelmatig bezocht Geerdink vergaderingen 
ten huize van J onkergouw waar hij medewerkers uit de regio Luik 
ontmoette. Ze werkten allemaal voor een goed lopende vluchtlijn. 
In de schuilplaats bij Molenbeersel ontvingen de krijgsgevangenen 
en andere vluchtelingen (valse) identiteitsbewijzen en, indien 
nodig, andere kleren. Met de tram vertrokken ze naar Maaseik 
waar Jonkergouw en zijn medewerkers ze overnamen. Aansluitend 
werden ze naar Luik gebracht. 123 

Hobbel kreeg eveneens te maken met Franstalige krijgsgevange
nen . Hij trof ze in de bossen langs de Nederlands-Duitse grens 
aan, maar wist geen raad, temeer omdat zijn buren nogal loslippig 
waren. Met Geerdink sprak hij af de Walen en Fransen naar het 
kamp in Horn, dat op het terrein van het sanatorium "Horner
heide" lag, te brengen. Hobbel vervoerde ze in zijn dienstauto 
naar Horn, waar de administrateur van het sanatorium, F. W.G. 
Verbruggen, zich over hen ontfermde. Naderhand haalde hij ze in 

189 



gezelschap van Geerdink weer op en begeleidde ze naar Molen
beersel. De vluchtelingen die Hobbel hielp waren niet uitsluitend 
uit Midden-Limburg afkomstig. Zijn Twentse relaties brachten 
hem in aanraking met J. Haeck uit Hengelo. Deze loodste krijgs
gevangenen, die in Twente Nederland binnenkwamen, zuidwaarts. 
Af en toe nam Hobbel er enkele van Haeck over. Hij bracht ze 
via Roermond naar "Hornerheide" of nam ze mee naar A.H. 
Peeters in Echt die een route naar België kende.124 

Op een dag in mei 1943, toen Hobbel en Geerdink met twee 
krijgsgevangenen en een Amerikaanse piloot de Belgische grens 
naderden, verscheen plotseling een groep Duitse militairen die 
Geerdink en de Amerikaan overmeesterden. Hobbel, die een 
eindje vooruit was gelopen om te kijken of de kust veilig was, 
ontsnapte, evenals de krijgsgevangenen. In Maaseik werd Geer
dink ondervraagd, maar hij liet niets los. Na enige tijd maakten 
twee Sipo-beambten uit Brussel hun opwachting. Zij gaven hem 
in overweging voor hen te gaan werken, wat inhield dat hij 
voortaan alle vluchtelingen op een vast adres in Brussel moest af
leveren. Geerdink weigerde. Hij werd naar Luik overgebracht 
waar hij zwaar werd mishandeld. Onderweg naar een Duits kamp 
werd de trein ter hoogte van Düsseldorf door geallieerde toestel
len onder vuur genomen. Dat was zijn redding. Geerdink ont
kwam in de chaos en keerde terug naar Ittervoort. Hoewel hij zich 
voor de illegaliteit bleef inzetten, was er voor hem op het terrein 
van de hulpverlening weinig meer te doen . Anderen hadden zijn 
werkzaamheden overgenomen en een nieuwe aansluiting op de 
Belgische vluchtroutes gevonden. 125 Hobbel, in mei 1943 over
geplaatst naar Stevensweert, achtte het raadzaam voorlopig onder 
te duiken, maar bleef eveneens illegaal actief. Al spoedig kreeg 
hij nieuwe verbindingen met verzetsmensen in Echt, Maastricht 
en de Mijnstreek. 126 

Niet alleen Geerdink hielp in de regio Stramproy. De opsporings
ambtenaar G.J. Ploem bracht Fransen, Walen en joden naar de 
familie Gielhans, beheerder van café "De Grens" in Molenbeer
sel. Op 22 augustus 1942 werd Ploem door een douanier aange
houden toen hij met twee joden de grens probeerde over te steken. 
Hij had geluk. Wegens gebrek aan bewijs kwam hij spoedig weer 
vrij . 127 Met hulpverlener G.B.R. Meijer liep het minder goed af. 
Eind 1942 werd hij door de Sipo gearresteerd . Ernstig ziek keerde 
hij in 1945 uit de Duitse kampen terug. 128 Het is mogelijk dat 
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vanuit Weert krijgsgevangenen zijn gestuurd naar F.A. Scheepers, 
een in Budel woonachtige Belg, die samenwerkte met J. Kerkhofs 
en A. Tips in Hamont. Naar eigen zeggen zou hij 270 krijgsge
vangenen uit Roermond en omstreken hebben geholpen. Dat is 
stellig overdreven. Budel lag tè ver verwijderd van de hoofd
stroom die immers langs de Maas liep.129 

Een andere lijn, die steeds in de schaduw van de overige stond, 
maar door toenemende problemen elders aan belang won, was die 
over Kelpen/Oler. Centraal adres op deze route was smederij, 
annex café van J.H. Hohenwald in Oler bij Grathem. In 1942 
bracht Hohenwald in gezelschap van twee kennissen, W.H.E. 
Levels en C.J. Verstappen, voor het eerst twee krijgsgevangenen 
naar J.M. Aandekerk in Molenbeersel. Aandekerk, die voor de 
oorlog in Stramproy woonde, was een kennis van mevrouw 
H.E.P. Hohenwald-Peeters. 
De betrekkelijke rust veranderde ingrijpend toen J.P.H. Spee uit 
Haelen een beroep op de smid uit Oler deed . Hohenwald besprak 
de aangelegenheid met Aandekerk. Deze voelde er aanvankelijk 
weinig voor met Hohenwald in zee te gaan. Hij wilde zekerheid 
over diens betrouwbaarheid en trok Hohenwalds antecedenten na . 
Het onderzoek viel gunstig uit. Aandekerk wilde wel helpen op 
voorwaarde dat de krijgsgevangenen een lucifersdoosje mee
brachten met een vastgesteld aantal verbrande houtjes . Op die 
manier hoopte hij onnodige risico ' s te vermijden. Zijn methode 
lekte echter uit. Aandekerk bedacht iets nieuws. Voortaan sneed 
hij stukjes uit een karton die Hohenwald de krijgsgevangenen mee 
moest geven. In Molenbeersel kon dan worden nagegaan of het 
stukje in het patroon paste. Dit systeem voldeed . Aandekerks 
vertrouwen werd nog versterkt doordat de Fransen en Walen 
steeds door dezelfde passeurs, Levels en Verstappen , werden 
begeleid. De grensoversteek geschiedde altijd 's nachts . Tussen 
1941-1942 en de zomer van 1944 brachten de twee passeurs hem 
tussen de vier- en vijfhonderd Franstalige krijgsgevangenen , die 
door douanier J. Voortmans en J. Keyers uit Molenbeersel naar 
Maaseik werden vervoerd. De meesten maakten tussen eind 1943 
en de zomer van 1944 gebruik van de lijn over Oler/Kelpen. 
Voordien golden de overgangen bij Thorn, Neeritter en Stramproy 
als de belangrijkste . De vluchtelingen waren hoofdzakelijk afkom
stig uit Heythuysen en de doorgangshuizen in Haelen (Vilrokx , 
Hooijer-Dubois en Vossen) en zij werden door J.P.H. Spee, H.H. 
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Vullers uit Nunhem en de onderwijzers H.J.H. Boonen en H. 
Evers uit Roggel naar Oler gebracht. Als het om grotere groepen 
ging riep men de hulp van N.H. Rijckx in en als het bij Hohen
wald overvol dreigde te raken, werd uitgeweken naar de woningen 
van J.P.H. Linssen (verwanten van Boonen uit Roggel) en P. 
Korten in Oler. De vluchtweg over Kelpen/Oler ontstond welis
waar laat, maar was overzichtelijk en goed georganiseerd. Er 
vond geen infiltratie plaats zodat de route tot het uitbreken van de 
gevechtshandelingen in het najaar van 1944 zonder haperingen 
functioneerde. 130 

Een veel minder benutte ontsnappingsroute liep via Hunsel en 
sloot aan op de lijn vanaf Molenbeersel (H. Craeghs, J. Voort
mans). Onder anderen pater J. van Gestel uit Neeritter vroeg 
soms jongelui, die de omgeving op hun duimpje kenden, enkele 
krijgsgevangenen over de grens te sluizen. Dat gebeurde door
gaans als elders plotseling stagnatie optrad. Sommigen deden het 
na de oorlog voorkomen als zouden honderden vluchtelingen via 
Hunsel naar België zijn gebracht. Daarmee hoopten ze hun 
verzetsbijdrage extra glans te geven. In een goed "zeemansver
haal" pasten geen tientallen, slechts honderden deden de monden 
van argeloze toehoorders openvallen. J. Voortmans, die geen 
belang had bij zulke overdrijvingen omdat hij van zoveel kanten 
krijgsgevangenen ontving, rapporteerde na de oorlog dat de 
helpers uit Hunsel en directe omgeving hem er niet meer dan 
enkele tientallen hadden gebracht. 131 

Dan waren er tenslotte de smokkelaars. Uiteraard waren zij niet 
uitsluitend in de hier besproken streek actief, maar overal langs 
de grens met België. In deze regio werd er echter nadrukkelijk 
over gerapporteerd. 132 Ze kenden het terrein als hun broekzak en 
sommigen onderhielden contact met medewerkers van de ontsnap
pingslijnen. Het kwam trouwens regelmatig voor dat ze verdwaal
de vluchtelingen in de buurt van de grens aantroffen. Sommigen 
gebruikten de vervolgden om de contrabande over de grens te 
smokkelen. Als die betrapt werden ging de schuldige vrijuit. 
Anderen namen de vluchtelingen gewoon mee. Met de grensbewa
king viel het best mee, sterker nog, er heerste een zekere mate 
van anarchie in deze regio, vooral aan Belgische zijde van de 
grens. De reguliere verzetsorganisaties dáár ondervonden veel 
hinder van een crimineel-illegale groep, vernoemd naar "Vlasvliet 
den Teun", schuilnaam van een onbekend gebleven Belg. De 
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bende stichtte veel onrust en verwarring. De leden gebruikten de 
"Witte Brigade" als dekmantel voor het plegen van overvallen op 
boeren langs de grens . 133 Klaarblijkelijk was niemand bij machte 
paal en perk te stellen aan dit fenomeen dat tot op zekere hoogte 
herinneringen oproept aan de Bokkerijders, een roversbende die 
Limburg aan het eind van de 18e eeuw onveilig maakte. 

lil. 3 .5. Grenspassage via Wessem/Maasbracht-Stevensweert 

De vluchtelingen die langs de route over Maasbracht en Stevens
weert trokken kwamen aanvankelijk uit Echt (H. Tummers en 
kapelaan E.A.F. Goossens), Ohé en Laak (W.J .L. lndemans), 
Sittard (J.W. van Muiken) en Koningsbosch (broer en zus L.J. en 
W.M. van Pol, M.J . Sevriens, W. Commies en kapelaan L.H. 
Verdonschot) . Sporadisch arriveerde er een uit noordelijker 
gelegen plaatsen. In de loop van 1943 veranderde dit beeld 
ingrijpend nadat bij R. van de Vin enkele huiszoekingen hadden 
plaatsgevonden en de twijfels over de veiligheid van deze grens
post toenamen. Het verzoek om hulp bereikte de helpers in 
Stevensweert bij monde van kapelaan L.W. Weijs uit Thorn. De 
een na de andere raakte bij de nieuwe aanvoerroute betrokken: de 
broers A .G.J. en J.J .S. Boers, taxi-chauffeur P.M.H. Henderikx, 
P.M.M.H. Smeets die op het landbouwhuis in Roermond werkte, 
F.P.H. Fincken, J.J. van Riet, P. Bovend'eert en de douaniers 
J.A. Th. Schwachöfer en A. Schokker. Henderikx haalde toen al 
enige tijd vluchtelingen op aan het station van Echt en bij de 
familie Bongers in een gehucht bij Stevensweert. Hij bracht ze 
naar Ohé en Laak waar Schwachöfer ze overnam en naar mejuf
frouw M. Bloemen in Maaseik begeleidde, een medewerkster van 
mevrouw G. Moors. J. van Muiken, een oliehandelaar uit Sittard, 
bracht afwisselend krijgsgevangenen naar W. Verlinden in Maas
bracht of Van de Vin. In Maasbracht werden ze ter hoogte van de 
kasteelruïne Wal borg over de Maas geroeid waarna N . Essers uit 
Aldeneik bij Maaseik zich over hen ontfermde. Voorts hadden de 
helpers in Stevensweert contact met H.J. Jonkergouw in Maaseik. 
In Nederlands Limburg beschikten ze over verbindingen met het 
echtpaar P.J.H. Maessen en A.M.C . Maessen-Geenen in Pol bij 
Panheel - een veel gebruikt doorgangshuis - de veerlieden P.J.H. 
Snijkers en J. W.A. Stoffels in Wessem en met P. van Avezaath, 
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een contactpersoon van Jonkergouw, P. Coonen en J.H. Walstock 
in Maasbracht. 134 

De nieuwe vluchtlijn volgde grotendeels hetzelfde traject als de 
lijn via Neeritter, maar boog kort voor de Belgische grens af naar 
Wessem om via Maasbracht en Stevensweert naar België te 
leiden. Dat lijkt op het eerste gezicht nogal omslachtig, maar in 
de praktijk functioneerde de lijn naar tevredenheid. Enkele hon
derden krijgsgevangenen repatrieerden via deze weg. Desondanks 
werd de route herhaaldelijk geïnfiltreerd. Het was de Abwehrstel
le Duisburg namelijk niet ontgaan dat er telkens grotere groepen 
krijgsgevangenen uit de kampen ontsnapten. Uit de verhoren van 
onderweg gearresteerde Fransen en Walen kwam naar voren dat 
de vluchtroute ergens in Limburg begon. Sommigen moesten 
onder druk van de Sipo de lijn nogmaals volgen. Zij ontvingen 
enige instructies en moesten in België verslag uitbrengen. De 
personen bij wie ze terechtkwamen moesten ze een geloofwaardig 
verhaal over hun lotgevallen in krijgsgevangenschap op de mouw 
spelden en om hulp vragen. 135 De rest zou dan vanzelf volgen. 
Medio maart 1944 klopten J. Carteau en de tot Fransman genatu
raliseerde Pool J. Wyniewsky aan op de pastorie van Swalmen. 
Pastoor F. Hoen lichtte 0. Lebon in die de twee - zij zagen er in 
tegenstelling tot de andere vluchtelingen redelijk verzorgd uit -
meenam naar zijn woning. Daar vernam hij met stijgende verba
zing van hun wederwaardigheden. Ze vertelden dat ze het traject 
van Königsberg in Oost-Pruissen naar Limburg in minder dan 48 
uur hadden afgelegd. Hoewel deze merkwaardige geschiedenis 
geenszins in het standaardbeeld paste, vroeg Lebon N. Rijckx het 
tweetal op te halen. 136 De vrachtrijder uit Horn reed ze via Roer
mond naar Horn waar ze in de kerk moesten plaatsnemen. Nader
hand voegden zich vijf andere krijgsgevangenen bij de twee 
infiltranten. Inmiddels had kapelaan H. Janssen E.H. van Weg
berg uit Heythuysen verzocht die avond naar Horn te komen. Met 
Rijckx moest hij de zeven ontsnapten naar P. Snijkers in Wessem 
brengen. Ondanks de duisternis bemerkte Van Wegberg dat twee 
personen zich afzijdig hielden van de overigen. Omdat het wel 
vaker voorkwam dat sommigen zich afwijkend gedroegen, sloeg 
hij er vooralsnog geen acht op. Dat veranderde toen een van beide 
hem een briefje in de hand drukte. Veel kon Wegberg er niet uit 
opmaken. Het was een moeilijk leesbaar handschrift en bovendien 
was het aardedonker. Hij vertrouwde het zaakje niet en vroeg 
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Snijkers het tweetal nog even vast te houden op de westoever, de 
anderen konden overgezet worden. 137 In overleg met Rijckx werd 
besloten het briefje aan onderwijzer L. Frantzen te overhandigen. 
Het kladje bleek een niet mis te verstane waarschuwing te bevat
ten. Frantzen informeerde terstond bij zijn broer in Swalmen wat 
er aan de hand was. Die wist nergens van, dus moest men bij 
Lebon zijn. Deze spoedde zich na lezing van het briefje op de 
fiets naar de gebroeders Boers in Stevensweert. Het tweetal bleek 
intussen over de Maas te zijn gezet en was kort tevoren in Ste
vensweert gearriveerd .138 

Het alarm had de betrokken hulpverleners dus net op tijd bereikt. 
Nog diezelfde avond werd een spoedvergadering belegd in Horn 
waarbij de plaatselijke leiders van de L.O" kapelaan J. Naus en 
secretaris J.L. Moonen aanwezig waren . De uitkomst van het 
beraad was dat L. Frantzen en de in Roermond ondergedoken 
politierechercheur H. Pollaert de twee infiltranten zouden verho
ren. Afhankelijk van wat dat opleverde verleenden de twee 
geestelijken toestemming al dan niet het doodvonnis uit te spre
ken. Uit de ondervraging kwam naar voren dat de jongste van de 
twee, de genaturaliseerde Pool, het briefje met de waarschuwing 
had geschreven. Hij vertelde de opdracht te hebben aanvaard met 
de bedoeling het vertrouwen van de Abwehrstelle in Duisburg te 
winnen om in de toekomst een dubbelrol te kunnen spelen. Car
teau gaf te kennen onder druk te hebben gehandeld en verstrekte 
waardevolle gegevens over de tactiek die de Abwehrstelle tegen 
de Limburgse hulpverleners had uitgestippeld. Wel veertig in
filtranten zouden klaarstaan om in de nabije toekomst te penetre
ren op de vluchtlijnen. Pollaert en Frantzen bevonden beiden 
schuldig. 139 Voorlopig werden ze opgesloten in het pompstation bij 
de stuw in Maasbracht. P. Maes sen en J. Walstock namen de 
bewaking voor hun rekening. 140 

Wie zou het vonnis moeten of, liever gezegd, durven voltrekken? 
J. Hobbel bedankte voor de eer. Besloten werd een beroep te doen 
op W. L. Houwen en zijn knokploeg uit Helden. Op 17 maart 
1944 belde secretaris Moonen hem op. Houwen moest met de auto 
naar Roermond komen. J. Frantzen zou hem nader instrueren. In 
gezelschap van G.C.M. Moust reed Houwen naar Roermond, 
waar Frantzen instapte. Vervolgens begaven ze zich naar Maas
bracht. Carteau en Wyniewsky kregen een morfine-injectie toege 
diend en werden 's avonds omstreeks 9 uur in de bossen tussen de 
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Napoleonsweg en Beegden geliquideerd. 141 Een onderzoek naar de 
toedracht leverde dank zij de tegenwerking van de marechaussee 
uit Grathem niets op. 142 Ook de Sipo-Maastricht stelde een onder
zoek in. De lijken werden geïdentificeerd en door de bandenspo
ren kreeg R. Nitsch belastend materiaal in handen tegen de een 
maand later gearresteerde W. Houwen. 143 

De Abwehrstelle Duisburg gaf niet op en zette nieuwe agenten in. 
Waren de helpers op de lijn naar Stevensweert in maart nog door 
het oog van de naald gekropen, in augustus 1944, of eigenlijk al 
eerder, liep het fout. In juli verschenen twee nieuwe provocateurs 
op de vluchtroute: L. Devos uit Gent en A. Massart uit een 
plaatsje bij Charleroi. Zij waren op de steenfabriek St. Joris bij 
Beesel terechtgekomen. De bedrijfsleider H. Driessen belde 
Meusen in Reuver op met de mededeling dat er twee pakjes voor 
België waren aangekomen. Meusen haalde ze 's avonds in gezel
schap van J. Segers op en nam ze mee naar huis. 144 Beiden koes
terden enige argwaan jegens de twee. Meusen besloot ruggespraak 
te houden met Lebon. Die had inmiddels een scherpe neus voor 
infiltranten gekregen en voelde het duo aan de tand. Lebon deelde 
het voorgevoel van Meusen en Segers . Hij wilde niets met de 
twee te maken hebben. 145 Een onderzoek naar de identiteit van 
Devos en Massart leverde niets op. Na vijf dagen besloot Meusen 
hen ondanks de gerezen twijfels verder te helpen. Op 13 juli belde 
hij A. Boers en deelde hem mee dat de volgende dag twee vluch
telingen in Maasbracht moesten worden opgehaald. J. Segers 
begeleidde hen in de lijnbus van Reuver naar Roermond. Daar 
voegde Meusen zich bij het groepje waarna ze samen aan boord 
stapten van een vrachtboot die tussen Roermond en Maasbracht 
voer. In gezelschap van taxi-chauffeur P.M.H. Henderikx reed 
Boers vrijdag 14 juli naar Maasbracht waar hij de twee van 
Meusen en Segers overnam. Hij vervoerde ze naar zijn ouderlijke 
woning waar ze in een gecamoufleerde schuilkelder werden 
ve rborgen. De volgende dag bleken ze te zijn verdwenen. Boers 
sloeg onmiddellijk alarm, waarschuwde all e betrokkenen en bracht 
de nacht elders door. De helpers wisten niet dat Devos en Massart 
uit hun schuilplaats waren gekropen en zich op de brug over de 
Maas bij Maaseik bij Duitse instanties hadden gemeld. Er gebeur
de vooralsnog niets en zij hervatten hun illegale werkzaamhe
den. 146 
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Kaart 27. Grenspassage via Wessem/Maasbracht-Stevensweert 

Grensoverschrijding 

--~ Fase 

- Fase Il 

BELG IE 

198 

DUITS!AND 

0 2. 6 & 101..tn 



Ruim een maand later bezocht het hoofd van de Abwehrstelle 
Duisburg de Sipo-Maastricht. Hij bracht goed nieuws. Deze keer 
waren zijn agenten er wèl in geslaagd de vluchtlijn te penetreren. 
Men beschikte over belangrijke aanwijzingen, zo verzekerde hij 
E . Elsholz. Twee dagen toerden de Sipo-leden W. Micheels, W. 
Schneider, E. Elsholz en R. Nitsch in gezelschap van A. Massart 
door de omgeving. De woningen van Meusen en Boers werden 
gelokaliseerd. 147 In de vroege ochtend van dinsdag 29 augustus 
sloegen de vier Sipo-beambten toe. Met hulp van twee leden van 
de Feldgendarmerie lichtten ze de familie Boers van hun bed. De 
ouders en hun vier zonen moesten aantreden . De Duitsers vroegen 
naar de geheime schuilplaats , maar niemand liet iets los. Daarop 
werden de drie oudste zonen en een toevallige bezoeker, F. Jonk, 
overgebracht naar Maastricht. 148 Meusen kreeg eveneens bezoek 
van de Sipo, maar kon op het nippertje ontsnappen. In Beesel 
werden H. Dries sen sr., H. Driessen jr. en twee werknemers van 
de steenfabriek, J. Storms en A. Ottenheijm, in hechtenis geno
men. Ook in Maaseik en andere plaatsen in België verrichtte de 
Sipo arrestaties op aanwijzing van Massart. Kennelijk reikte zijn 
infiltratie verder dan (Nederlands) Limburg . Enkele dagen later 
keerden Elsholz en Massart nogmaals terug naar de woning van 
Boers. Ze ontdekten de schuilplaats. Er vonden geen arrestaties 
plaats. 149 Het ontbrak de Sipo aan tijd om een diepgaand onder
zoek in te stellen. De geallieerde troepen naderden 's lands 
zuidgrens. In Maastricht waren Nitsch c.s. druk in de weer met 
het verbranden van archiefmateriaal dat straks wellicht als bewijs
materiaal tegen hen kon worden gebruikt. 150 

Op 3 september 1944 werden H.J.H en J.J.S. Boers in gezelschap 
van achttien andere illegale werkers naar Vught overgebracht. 
Daar werden ze met acht anderen uit deze groep op 5 september 
doodgeschoten. 151 A.G.J . Boers, F. Jonk en de vier arrestanten uit 
Beesel hadden het geluk op 5 september door een knokploeg uit 
de Maastrichtse gevangenis te worden bevrijd. 152 

111.4. Roosteren en de regio Sittard 

J .M. Peters leidde een kleine, actieve groep illegale werkers in 
Roosteren die verder bestond uit marechaussee C.H. van Eck, 
veehandelaar P.H.J. Schulpen en douanier L. Coensen. Zowel 
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Peters als Schulpen maakten deel uit van de plaatselijke luchtbe
schermingsdienst, waardoor ze zich 's avonds en 's nachts bui
tenshuis mochten begeven. Ze maakten van die gelegenheid 
gebruik om krijgsgevangenen en andere vluchtelingen over de 
grens met België te loodsen. Die waren overwegend afkomstig 
van Roermond (Bouman c.s.), Echt (kapelaan E.A.F. Goossens, 
H. Tummers en J. Hobbel) en Susteren (W.A. Meuffels). A.M. 
Jennissen stelde de groep een doorgangshuis ter beschikking. Een 
oom van Jennissen woonde er aanvankelijk, maar later trok die bij 
zijn neef in zodat het huis vrijkwam voor de huisvesting van 
allerlei vluchtelingen. 153 

In opdracht van Peters ging Coensen op zoek naar steunpunten in 
België, wat resulteerde in een verbinding met Jonkergouw en A. 
Vandersmissen in Maaseik. Zoals we zagen werkte Jonkergouw 
al samen met onder meer H.G. Geerdink en beschikte hij over een 
vluchtroute via de provincie Luik. Medewerkers van enkele grind
baggerbedrijven waren behulpzaam bij het over de Maas zetten 
van de vluchtelingen. Vooraf werd de omgeving verkend en als de 
kust veilig was wierp men een steen in de Maas als signaal voor 
Vandersmissen aan de overkant. 154 In Maaseik nam Jonkergouw 
of een van zijn helpers de vluchtelingen over. Het passeurswerk 
ging met grote risico's gepaard. Zo namen Duitse militairen op 
een avond een groepje onder vuur. Bij een andere gelegenheid 
werden ze overvallen, maar ze slaagden erin te ontkomen. 155 

Volgens naoorlogse verklaringen zou de groep-Roosteren maar 
liefst tussen de 950 en 1800 vluchtelingen hebben geholpen .156 Los 
van het opvallend groot verschil tussen 950 en 1800, kan met 
zekerheid worden gezegd dat zelfs het getal van 950 schromelijk 
overdreven is . Het waren er hooguit enkele honderden. Onder hen 
bevonden zich naast Fransen en Walen ook joden, Engelandgan
gers en geallieerde vliegeniers. 
Sittard kende al vroeg in de oorlog een hecht georganiseerde en 
tamelijk onafhankelijk kern van illegale werkers die achter de 
schermen werd geleid door A.H. Simonis en M.P.J.M. Corbeij. 
Hun bemoeienis met de hulp aan Franstalige krijgsgevangenen 
bleef beperkt tot enige logistieke ondersteuning en het leggen van 
verbindingen. In Urmond speelde J.L. Muyres, eigenaar van een 
grindbaggerbedrijf, een hoofdrol. Met roeibootjes zetten hij en 
zijn helpers J.A. Dirks, W. van Ingen, J.N. Mazee, E. van Brug 
en L. Houben talrijke vluchtelingen over de Maas. Hetzelfde 
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deden H .G. van Gulik, een sleepbootkapitein uit Born en L.H. 
Lemmens. Laatstgenoemde werkte voornamelijk in familiever
band. De Fransen en Walen waren overwegend afkomstig van 
kapelaan Ch.J. Engwegen in Buchten, pater J.A.L. Damen C.P. 
van het klooster der Passionisten in Maria Hoop en medewerkers 
in de regio. De Belgische verbindingsman van Muyres, P.K. 
Buschgens uit Stokkem, werkte samen met zijn plaatsgenoot 
notaris M. Elens, een verbindingsman van mevrouw G.M.H. 
Moors uit Dilsen. Evenals Moors speelde Elens een centrale rol 
in de plaatselijke Belgische illegaliteit en had hij verbindingen met 
onder meer Hasselt en Luik. Naast krijgsgevangenen staken ter 
hoogte van Born en Urmond joden en geallieerde vliegeniers c.s. 
de Maas over. Ondanks de arrestaties in Dilsen, Hasselt en 
Maaseik in de tweede helft van juni 1943 zette de groep in Stok
kem de werkzaamheden voort zodat in Limburg geen stagnatie 
optrad. 157 

Los van de illegaliteit in het rayon Sittard werkte een andere 
familie Buschgens. Het gezinshoofd M. Buschgens was in dienst 
van de mijn Oranje-Nassau I en werkte in de kolenoverslaghaven 
van Born. Hij woonde in Stokkem. Zijn beide zoons, Ch. en H. 
Buschgens, waren aangesloten bij een Belgische verzetsorganisa
tie. Omdat Buschgens sr. dagelijks de grens passeerde kwam hij 
al spoedig met vluchtelingen in aanraking. In samenwerking met 
douanier A.W. Teerlink uit Berg aan de Maas verleende hij hulp. 
Het liep goed tot 1943. Toen kreeg de Si po lucht van de activitei
ten van het gezin. Ch. Buschgens dook onder in Lanaken, maar 
werd aangehouden en op de vlucht door een kogel in de longen 
getroffen. Zijn vader en broer bevrijdden hem uit het ziekenhuis 
van Genk waarna ze alle drie onderdoken. Op 4 januari 1944 
werd M. Buschgens gearresteerd en op transport gesteld naar 
Bergen-Belsen waar hij in april 1945 omkwam .158 

Het is bijzonder moeilijk een betrouwbaar cijfer te geven van het 
aantal Fransen en Walen dat via de regio Sittard huiswaarts 
keerde . Het kunnen er niet veel zijn geweest. In dit gebied staken 
veel minder krijgsgevangenen de grens over dan in Noord- en 
Midden-Limburg. Waarschijnlijk werden de hier ontstane vlucht
lijnen vooral benut door joden, Engelandgangers en geallieerde 
vliegeniers. 
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III. 5. Twen te/ Achterhoek-Echt-Geul 1 e 

De krijgsgevangenen die via Echt repatrieerden kwamen overwe
gend uit Twente en de Achterhoek. Dat hing samen met enkele 
toevallige connecties. De route via Echt was goed georganiseerd 
en vrij van haperingen zodat de hulpverleners in Oost-Nederland 
na enige tijd tevens geallieerde piloten en hun bemanningsleden 
naar het Middenlimburgse dorp stuurden. Dat laatste vergde meer 
voorbereiding en was gevaarlijker dan de hulp aan krijgsgevange
nen vanwege de Duitse speurzin en sancties. Vanuit Echt werd 
naar alternatieve vluchtwegen gezocht, maar van een strikte 
scheiding tussen krijgsgevangenen en "piloten" was nimmer 
sprake. Dat kon ook nauwelijks . Van tijd tot tijd liep het storm in 
het dorp en sommige lijnen konden niet permanent worden ge
bruikt. In deze paragraaf wordt uitsluitend de hulp aan krijgsge
vangenen besproken hoewel uit het voorgaande blijkt dat die voor 
een belangrijk deel samenviel met de hulp aan piloten. 
Tussen de verbindingsweg Roermond-Sittard en de spoorlijn ter 
hoogte van Echt lag de boerderij "De Horst" van de familie 
Peeters. In 1942 waren de eerste krijgsgevangenen min of meer 
per toeval op de hoeve terechtgekomen. A.H. Peeters had zich 
veel moeite getroost om hen naar België te smokkelen. Na lang 
zoeken was hij terecht gekomen bij rector M .J.M . Oomes in 
Eijsden. De geestelijke werkte samen met fruithandelaar M.H.A. 
Smeets, een passeur van de organisatie-Erkens/De Liedekerke. 
Van lange duur was de samenwerking niet, want in oktober 1942 
werd deze wijdvertakte organisatie grotendeels opgerold. Peeters 
moest van voren af aan beginnen. 159 Na enig zoeken kreeg hij 
verbinding met H. Tummers en J. Hobbel waardoor zich nieuwe 
wegen openden. 
De 23-jarige Tummers, een fel tegenstander van het nationaal
socialisme, voerde propaganda voor de Katholieke Actie (K.A.). 
De K.A ., een vereniging van katholieke leken onder kerkelijke 
leiding, streefde op papier uitsluitend de instandhouding, uitbrei
ding en verdieping van het Rijk van Christus na (lekenapostolaat), 
maar trachtte tijdens de bezetting vooral de geesten te behoeden 
voor de (morele) gevaren van het nationaal-socialisme en de 
eigen, in 1941 en 1942 opgeheven katholieke organisaties onder 
K.A.-dekmantel te laten voortbestaan. Met het oog op dit streven 
onderhield Tummers contact met kapelaan E.A.F. Goossens en 
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pater Bertrand Damen uit Maria Hoop. Vooral degenen die in 
Duitsland werkten waren kwetsbaar, oordeelden ze eensgezind. 
De werkwilligen moesten worden overgehaald hun werk daar op 
te geven. Hetzelfde gold voor de dwangarbeiders. Tijdens verlof
dagen moesten ze worden aangespoord niet meer terug te keren. 
Dergelijke werkzaamheden bracht menig K.A.-propagandist en 
instructeur op het pad der illegaliteit. Zo ook Tummers die 
aanvankelijk illegale pamfletten verspreidde. Dat veranderde 
ingrijpend toen hij eind juli 1942 bij kapelaan Goossens werd 
geroepen. Aangezien deze zelf geen gehoor kon geven aan een 
verzoek van mère Françoise naar het Ursulinenklooster te komen, 
stuurde hij Tummers. De kloosterzuster had bezoek gekregen van 
haar neef, de student P. Marang uit Hengelo. Marang was in 
gezelschap van een krijgsgevangene. Op zijn eerdere tochten naar 
Limburg had hij de vluchtelingen vrijwel altijd naar Maastricht 
gebracht. Vandaar liep hij via Gronsveld naar de grens en bege
leidde de Walen en Fransen over een binnenweggetje, tussen de 
boomgaarden en weilanden door naar Visé, waar ze op de trein 
naar Luik stapten. Hij deed dat zonder hulp van douaniers of 
marechaussees. Zijn moeder wist van zijn activiteiten en adviseer
de hem een bezoek te brengen aan tante Françoise. Laatstgenoem
de vertelde hem dat al eerder krijgsgevangenen bij het klooster 
hadden aangeklopt. Bovendien bracht ze hem in contact met 
Tummers die van haar te horen kreeg dat de door Marang meege
brachte Fransman onmogelijk in het klooster kon blijven. Tum
mers nam hem mee naar de ouderlijke woning. Na enkele be
trouwbare personen uit zijn omgeving te hebben gepolst, wendde 
hij zich tot een kennis uit de K.A., W.J.L. Indemans, een land
bouwer uit Ohé en Laak. Deze zag kans de vluchteling bij Maas
bracht of Stevensweert naar België te sluizen.160 

Tummers kon op dat moment onmogelijk bevroeden wat hem te 
wachten stond. Kort daarop verscheen Marang opnieuw in Echt, 
nu in gezelschap van vier Fransen . Terug in Hengelo had hij 
verslag uitgebracht van zijn ervaringen in Echt waarop was 
besloten voortaan Echt in plaats van Maastricht of Visé als 
eindpunt van de lijn te nemen teneinde de risico's te beperken. 
Ongewild en bij louter toeval was Tummers door Marang in 
aanraking gekomen met een illegale groep uit Twente die zich 
toelegde op de repatriëring van Franstalige krijgsgevangenen, 
ontsnapt uit een kamp bij Münster. Douanier J. Hobbel overkwam 
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hetzelfde, zoals we eerder zagen. Zowel Marang als Hobbel 
kregen de vluchtelingen van de 48-jarige Fransman J. Haeck uit 
Hengelo, opdrachtgever van Marang. Haeck was in de Eerste 
Wereldoorlog uit het Franse leger gedeserteerd en legde zich toen 
al toe op de hulp aan gevluchte landgenoten. Hij vestigde zich in 
Hengelo waar hij een bloeiend groente- en fruitbedrijf opbouwde. 
Al vroeg in de oorlog staken in Twente de eerste vluchtelingen de 
grens over. Zij klopten, evenals in Limburg, op goed geluk aan 
bij boeren en geestelijken. Omdat Haeck de Franse taal beheerste 
had men hem in februari 1942 voor het eerst ingeschakeld. 161 

Opnieuw bood zich een gelegenheid zich voor zijn daad in de 
Eerste Wereldoorlog te revancheren. Nadat hij van het kamp bij 
Münster had vernomen, stelde hij zich ten doel het tot de laatste 
man leeg te halen. 162 Daarbij ondervond hij steun van een Franse 
geestelijke in het kamp, "père !'Esprit", die de soldaten zelfs een 
routebeschrijving meegaf die hen via Oldenzaal naar Hengelo 
voerde. Dat was te veel van het goede. Haeck, die inmiddels een 
kern van circa tien medewerkers om zich heen had verzameld, 
vroeg de geestelijke daarmee te stoppen. Boeren en geestelijken 
in de grensstreek wisten inmiddels aan wie de vluchtelingen 
konden worden toevertrouwd. Degenen die met succes waren 
gerepatrieerd lichtten de achtergeblevenen nauwkeurig in over de 
route. Dat kon Haeck niet verhinderen. 163 

Dank zij zijn goed lopend bedrijf en talrijke giften kon Haeck de 
geldverslindende hulpverlening bekostigen. Kleding, voedsel, een 
treinkaartje: het moest allemaal uit eigen portemonnaie worden 
betaald. Voor valse papieren werd niet gezorgd, de vluchtelingen 
reisden op eigen risico. 164 Haeck c.s. waren overigens niet de 
enigen die zich het lot van de Fransen en Walen aantrokken. Met 
name in de Achterhoek kwamen verbindingen met België tot stand 
die over Breda en Tilburg liepen. Sommige medewerkers van deze 
lijnen, zoals J.M. Kroeze uit Deurningen, H.A. Kooiker uit 
Tubbergen, G. Rietberg uit Zutphen, P. Leemreise en H.H.A. 
Wekking uit Lichtenvoorde en A.J. Koeslag uit Laren (Gldl.) 
haakten echter na enige tijd aan op de route vanaf Hengelo.165 

Hoeveel krijgsgevangenen Marang per trein tot Echt begeleidde 
staat niet vast. Tummers en Hobbel haalden ze zelf ook wel eens 
op in Twente. In totaal hielp de groep-Haeck ongeveer honderd
dertig krijgsgevangenen. Medio 1943 werd het zo druk dat Haeck 
op zoek moest naar een tweede vluchtelingenbegeleider. Die vond 
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hij in H.A. Gerard. De 23-jarige Gerard werkte op het distributie
kantoor in Hengelo en voorzag de groentehandelaar regelmatig 
van bonnen voor de vluchtelingen. Ook een medewerker van de 
"pilotenhulp"-organisatie Luctor et Emergo uit die plaats (G.J. 
ten Zij thof) ontving sedert begin 1943 bonnen van hem. 166 Luctor 
et Emergo was een organisatie met landelijke vertakkingen die 
nauw samenwerkte met de L.O. Met de komst van Gerard ver
schenen tevens de eerste vliegeniers op de vluchtlijn naar Lim
burg. 
Trouw-koerierster M. Bruynen bracht de verbinding tot stand 
tussen J.B. ter Haar uit Lichtenvoorde en Haeck. Wat Haeck in 
Twente deed, deed de elektrotechnicus Ter Haar met onder 
anderen C. Ruizendaal, P. Leemreise, H.H.A. Wekking, J. 
Ligterink en A.M. Wouters in de Achterhoek. Aanvankelijk lag 
het accent op de hulp aan ontvluchte krijgsgevangenen uit de 
kampen Bocholt en Münster, maar na enige tijd voegden zich de 
eerste geallieerde vliegeniers bij hen. De helpers in de Achter
hoek werkten via een vluchtroute over Tilburg-Goirle-Baarle 
Nassau-Brussel, maar toen deze weg geblokkeerd raakte gingen 
ze naarstig op zoek naar een alternatief.167 Ter Haar bracht een 
bezoek aan Haeck die zich tot samenwerking bereid toonde op 
voorwaarde dat Ter Haar voortaan tevens vliegeniers en krijgs
gevangenen van hem, zijn koerierster M. Dekema, Rietberg uit 
Zutphen en Koeslag uit Laren mee zou nemen naar Echt. Gerard 
en Marang waren kennelijk overbelast. Ofschoon het een aanzien
lijke uitbreiding van het werk inhield, ging Ter Haar akkoord. 
Voortaan was Echt dus aangesloten bij de samenwerkende groepen 
in Twente (Haeck c.s.) en de Achterhoek (Ter Haar c.s.) .168 

Tummers kreeg het uiteraard veel drukker, maar ondervond steun 
van de kapelaans E. Goossens en P.A.H. Römkens, van A.H. 
Peeters, de marechaussees A. Baars en J .H. Jeurissen, de garage
houders J.W.H. en J.H.M. Turlings, R.J. Smeets, W.P. Beulen, 
mejuffrouw M.H.C. Housmans, mejuffrouw C. van Loon en van 
zijn zwager en zuster C. Ruikers en M. Ruikers-Tummers . Zij 
vormden de kern van helpers in Echt. Sommigen werkten vanaf 
het begin mee, anderen voegden zich er in een later stadium bij. 
Voorts werd samengewerkt met pater Damen uit Maria Hoop en 
kapelaan L.H. Verdonschot in Koningsbosch.169 

Voor de afvoer van de vluchtelingen was de groep-Echt tot het 
najaar van 1943 grotendeels aangewezen op Midden-Limburg. 
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Kapelaan Goossens nam contact op met priesterleraar M.F.M. 
Brand in Roermond die hem introduceerde bij kapelaan H.L.J. 
Janssen in Horn. Zo kreeg Echt aansluiting op de lijn van Roer
mond naar Neeritter. Verder kwamen verbindingen tot stand met 
J. Geurts in Thorn, J. Peters in Roosteren en W. lndemans in Ohé 
en Laak. De weg via Roermond werd gebruikt voor de eerste 
geallieerde vliegeniers. De krijgsgevangenen vertrokken - af
hankelijk van de lijncapaciteit - via een van de andere plaatsen 
naar België. 170 

De echte hausse kwam eigenlijk pas in het najaar van 1943 toen 
zowel Gerard en Marang als Ter Haar met groepjes krijgsgevan
genen en vliegeniers op het station van Echt of soms Roermond 
arriveerden. Tummers en zijn helpers moesten alle zeilen bijzetten 
om de afvoer in goede banen te leiden. Dat werd steeds moeilij
ker. In november sloeg de Sipo in De Weerd toe en het adres in 
Neeritter kreeg herhaaldelijk ongewenst bezoek. De resterende 
open lijnen waren niet berekend op zo'n grote toevloed van 
krijgsgevangenen en waarschijnlijk onbruikbaar voor piloten. Men 
ging op zoek naar nieuwe wegen. Vooral Tummers toonde zich 
daar een voorstander van. Hij had namelijk enkele onprettige 
ervaringen opgedaan. Ofschoon anderen, zoals A. Peeters, al 
langer en naar tevredenheid samenwerkten met J. Peters in 
Roosteren was Tummers pas in november/december 1943 met 
hem in contact gekomen. Hij ging in op Peters' aanbod om 
krijgsgevangenen over te nemen en bracht in totaal enkele tiental
len Fransen en Walen naar Roosteren, telkens in kleine groepjes. 
Toch twijfelde Tummers. In de omgeving van Roosteren wemelde 
het namelijk van Duitse militairen. Op zekere avond stuitten 
Tummers, zijn begeleider en een groepje vluchtelingen op een 
Duitse patrouille die geëscorteerd werd door een Nederlandse 
politieman. Het kwam tot een vuurgevecht. De groep stoof uiteen 
en de krijgsgevangenen werden niet meer teruggevonden. Voorzo
ver kon worden nagegaan waren er geen gewonden gevallen. 
Tummers verbrak daarop het contact met Roosteren.171 Met 
Roermond boterde het evenmin. De aangelegenheid speelde iets 
later, begin 1944. Tummers kreeg door deze affaire de indruk dat 
er sprake was van een groeiende rivaliteit tussen de verschillende 
groepen. Vanuit Roermond bereikte hem het verzoek of hij 
negenendertig geallieerde vliegeniers kon overnemen. Tummers 
maakte hieruit op dat de lijn volledig geblokkeerd moest zijn en 
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zegde medewerking toe. Bovendien vroeg hij Gerard tot diens 
ongenoegen Echt voorlopig te mijden. Na dagen van vergeefs 
wachten informeerde hij in Roermond waar de vliegeniers bleven. 
Op luchtige toon werd hem meegedeeld dat men de problemen 
zelf het hoofd had weten te bieden en iedereen inmiddels vertrok
ken was. Tummers achtte de grenzen van het betamelijke over
schreden, temeer omdat Gerard en Marang er nodeloos door in 
moeilijkheden waren gebracht. 172 Wellicht oordeelde hij te hard. 
Overal moest regelmatig worden geïmproviseerd en werd, zeker 
als zich onverwacht problemen voordeden, naar verschillende 
oplossingen tegelijk gezocht. Bovendien werkte Tummers niet 
alleen, anderen in Echt hadden zijn taak best enkele dagen kunnen 
overnemen, want juist in Echt hoefde begin 1944 geen stagnatie 
op te treden. De betrokkenen beschikten toen namelijk over twee 
of eigenlijk drie goed functionerende afvoerlijnen. Die liepen 
echter niet door Midden-, maar door Zuid-Limburg. 
In de vroege zomer van 1943 was Tummers via mevrouw E. 
Koning-Hoogenbergh uit Echt, een medewerkster van het ver
spreidingsapparaat van "Trouw", in contact gekomen met E. 
Bakker, hoofdverspreider van "Trouw" in Zuid-Limburg. Bakker, 
werkzaam bij de inspectie der invoerrechten en accijnzen in 
Sittard, had talrijke verzetsrelaties in de provincie, onder anderen 
het echtpaar Koers in Geulle. K. Koers was opperwachtmeester 
bij de rijkspolitie en zijn echtgenote werkte bij de douane. Met 
koerierster en "Trouw" -verspreidster M. Bruynen bracht Bakker 
af en toe geallieerde vliegeniers naar Geulle. In België had het 
echtpaar Koers verbinding met A.J . Bollen en J.A.F. Houben uit 
Uikhoven . Koers wist precies waar de Maas het beste overgesto
ken kon worden. Als de kust veilig was floot hij de eerste strofe 
van het Wilhelmus. De twee wachtende Belgen aan de overkant 
antwoordden met de eerste strofe van de Vlaamse Leeuw. Vervol
gens staken ze in een roeiboot de rivier over en namen de vluch
telingen van Koers of Bakker over. In België werden ze overge
dragen aan mejuffrouw C.M.A. Spierings of gravin M. de Bissy 
uit Rekem die onder anderen samenwerkten met F. Bierneaux in 
Hasselt, een schakel in een vluchtroute naar Brussel. Vanaf 
september 1943 gingen Tummers c.s. intensief gebruik maken van 
de route over Geulle. In auto's van de firma's Turlings en Smeets 
werden de vluchtelingen van Echt of Sittard naar Geulle ge
bracht. 173 
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Dank zij de bemiddeling van kapelaan Goossens kwam voorts een 
verbinding tot stand met Maastricht. In december 1943 deed 
Goossens navraag bij de aalmoezenier van sociale werken in 
Maastricht L.J. Roumen of deze misschien een vluchtweg kende. 
Roumen nam contact op met P.J. Sijmons. Deze verklaarde zich 
bereid naar Echt te gaan voor een bespreking met Tummers. 
Sijmons leidde een tak van de zogeheten Belasting Groep Maas
tricht (B.G.M.), die zich toelegde op het over de grens smokkelen 
van allerlei vluchtelingen. Het overleg leidde tot een vruchtbare 
samenwerking die een half jaar zou duren. 174 

Dank zij de nieuwe verbindingen kwam de groep uit Echt tevens 
in aanraking met medewerkers van de L.O. en K .P. in de Mijn
streek. Het gebied lag weliswaar verder verwijderd van de Belgi
sche grens dan Geulle en Maastricht, maar vervulde niettemin een 
nuttige functie. Als het te druk werd in Echt kon men een beroep 
doen op de helpers in de regio Heerlen. Zij haalden de vluchtelin
gen op en brachten ze tijdelijk onder in Heerlen en omgeving of 
begeleidden ze naar Sijmons c.s. in Maastricht.175 

In het voorjaar van 1944 kwam een kink in de kabel . De verrader 
W. Marcus richtte in april grote schade aan in de Achterhoekse 
illegaliteit. Ter Haar en Wouters ontsprongen de dans en besloten 
in Limburg te blijven waar ze hun illegale activiteit in samenwer
king met J. Hobbel voortzetten. 176 J. Haeck werkte onverstoorbaar 
door, maar werd naar aanleiding van een andere arrestatie op 4 
oktober 1944 opgepakt en twaalf dagen later op het vliegveld 
Twente doodgeschoten. Zijn medewerker Gerard was al op 13 
maart 1944 in hechtenis genomen, maar tien dagen later door 
collega's uit de gevangenis bevrijd. Hij ging sindsdien als 
"vrouw" door het leven. Als begeleider van vluchtelingen kwam 
Gerard niet meer in actie zodat Ter Haar en Marang beide lijnen 
enkele maanden voor hun rekening namen. 177 

Niet alleen in het oosten van het land namen de ontwikkelingen 
een dramatische wending, ook in Echt dreigde het mis te lopen. 
Begin 1944 moest kapelaan Goossens onderduiken, omdat er 
gegronde vermoedens bestonden dat de Sipo hem in de gaten 
hield. Na enige omzwervingen kwam hij tenslotte door tussen
komst van pater Damen bij J. Simmelink in Nunhem terecht. Daar 
werd hij bij toeval op 29 juni 1944 gearresteerd. 178 Meteen na het 
bericht van Goossens' aanhouding dook Tummers op 30 juni in 
Kerkrade onder. Daar bleef hij korte tijd. Tot de bevrijding 
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vertoefde hij in Heerlen. Met het wegvallen van de aanvoer
kanalen uit de Achterhoek en Twente alsmede de arrestatie van 
kapelaan Goossens en het onderduiken van Tummers kwam de 
hulpverlening via Echt vrijwel tot stilstand.179 

De naoorlogse ramingen over het aantal Walen en Fransen dat via 
Echt naar België trok geven een zeer uiteenlopend beeld te zien. 
Haeck zou er volgens Gerard circa vierhonderd geholpen heb
ben.180 In werkelijkheid waren dat er ongeveer honderddertig, 
zoals we zagen. Peeters noemde een aantal van tweehonderdvijf
tig. 181 Koers schatte het aantal op vijftig tot zestig182 en Tummers 
meende tot april 1944 circa vijftig Franstalige vluchtelingen te 
hebben geholpen. 183 Anderen hadden er geen acht op geslagen of 
waren de tel kwijtgeraakt en hielden het op vage omschrijvingen 
als "heel wat" of "veel". Het juiste aantal zal waarschijnlijk nooit 
achterhaald kunnen worden. Aangenomen mag worden dat Tum
mers en Koers de waarheid het dichtst benaderden. Als zo vaak 
meenden talrijke helpers de kwaliteit van hun verzetswerk te 
moeten relateren aan een kwantiteit. 

III.6. Zuid-Limburg 

III.6.1. De regio Maastricht 

De 23-jarige glasblazer L. Collas werkte sedert de zomer van 
1940 als grensganger in Aken. Desondanks koesterde hij anti
nazi-gevoelens, wat hem ertoe bracht op eigen houtje dwangar
beiders en krijgsgevangenen mee te nemen naar Maastricht. Dat 
kwam ter ore van enkele kennissen in Amsterdam. Begin 1943 
kreeg hij het verzoek uit de hoofdstad of hij twee, door de Sipo 
gezochte, broers op hun vlucht kon helpen. Collas wist niet dat de 
Sipo na het vertrek van de broers hun zuster had aangehouden. Na 
zware mishandelingen liet zij de naam van de Maastrichtse glas
blazer los. Op 6 oktober 1943 trachtte de Sipo hem in te rekenen. 
Collas vluchtte het dak van zijn woning aan de Bonnefantenstraat 
op. Daar werd hij onder vuur genomen en dodelijk getroffen. 184 

Kapelaan A.H.L. Meertens in Gronsveld begon eveneens geheel 
zelfstandig met de hulpverlening. Eind 1940 trof hij de eerste 
Fransman in de dorpskerk aan. Het is niet bekend hoe die daar 
terechtgekomen is. Misschien was hij er door P. Marang uit 

211 



Hengelo achtergelaten. Meertens nam P. Claessens, een propagan
dist van de Katholieke Actie (K .A.), in vertrouwen en vroeg hem 
de vluchteling naar de grens te begeleiden. Claessens bracht hem 
naar het grensplaatsje Mesch. Naderhand volgden er meer. Op 23 
juli 1941 werd Meertens vanwege zijn openlijke anti-nationaal
socialistische houding opgepakt. Hij verbleef tot zijn vrijlating op 
10 juni 1942 in de gevangenissen van Maastricht en Scheveningen 
en het kamp Amersfoort. 185 

De meeste vluchtelingen die door westelijk Zuid-Limburg trokken 
werden daarheen gebracht door medewerkers van verzetsformaties 
buiten de regio. Dat kon de L.O. of de K.P. zijn, het ver
spreidingsapparaat van een illegaal blad of een organisatie die 
zich gespecialiseerd had in vluchtelingenhulp in het algemeen. Het 
hoofd van de lagere school in Bemelen, G.M.E. Jennissen, raakte 
bij de hulpverlening betrokken door zijn verbindingen met de 
L.O. in Heerlen en Maastricht. 186 Kapelaan H.J. W. Willems uit 
Amby kreeg door de hulp aan enkele joodse gezinnen contact met 
mejuffrouw H. Schoenmaeckers in Amby en haar broer Jean in 
het Belgische Rekem. Daarvan maakte hij gebruik om enkele 
krijgsgevangenen over de grens te smokkelen .187 Jennissen en 
Willems kwamen al spoedig met elkaar in aanraking. In Meerssen 
bekommerde H .J. Meyers zich om de vluchtelingen , in Ulestraten 
C.J.H. Janssen en in Maastricht H.J. Heijboer, J.A.J. Janssen, A. 
Gielens en mejuffrouw J. Pinkas. 188 Meyers werd vanwege die 
hulp in april 1941 gearresteerd en bracht drie maanden in de 
gevangenis door. De hier genoemde helpers vormen een nogal 
willekeurige greep uit een groter aantal. Ze maakten allemaal deel 
uit van organisaties met vertakkingen buiten de regio. Het ging 
overigens om een relatief klein aantal Franstalige vluchtelingen . 
Van meer belang was de hulp die de Belasting Groep Maastricht 
(B. G. M .), een voortzetting van de organisatie Dresen (zie hoofd
stuk Il .Il.) bood. Tot ongenoegen van P.J. Sijmons, M.C.M.H. 
Bartels en S. W. Hovens - zij werkten op het Maastrichts belas
tingkantoor - werd hun organisatie door anderen zo genoemd. De 
B.G.M. bewoog zich op uiteenlopende verzetsterreinen, verdeeld 
over verschillende takken. In de door Sijmons geleide groep
"Blok" lag het accent op hulp aan geallieerde vliegeniers en hun 
bemanningsleden, maar door het contact met Echt kwamen daar 
Fransen en Walen bij . Zij werden tijdelijk gehuisvest in door
gangshuizen zoals de woningen van de arts F.R . van der Ley aan 
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het Keizer Karelplein en van G.H. Lemson aan de Kapoenstraat. 
Voor de afvoer naar België stonden Sijmons c.s. verscheidene 
wegen open. Een daarvan voerde door het ingewikkelde gangen
stelsel van de St. Pietersberg naar Kanne en Klein Ternaayen 
(Petit Lanaye). 
Daar stonden medewerkers van de Belgische Nationale Beweging 
(B.N .B.), in de sector Limburg geleid door majoor H. Noë, klaar 
om de vluchtelingen over te nemen. Voorts werkte de groep
"Blok" samen met Belgisch en Nederlands spoorwegpersoneel, 
zodat gebruik gemaakt kon worden van het grensoverschrijdend 
treinverkeer. 189 Tenslotte beschikten de Maastrichtenaren over 
goede contacten in Eijsden en Mesch. Daar hielpen onder meer de 
douane-ambtenaren P.W.A. Landman, A. Huynen, F.J. Kroeze, 
J. Wiersma en J. den Burger. Zij werkten samen met Belgische 
collega's in de Voerstreek. 190 In hoofdstuk IV komen we daar op 
terug. 

III.6 .2. De oostelijke Mijnstreek-Noorbeek/Slenaken 

In de herfst van 1941 ontmoette de 27-jarige J.L.W. Peeters uit 
Heerlen de Duitser W. Thäler. Hun gedeelde afkeer van het 
nazisme leverden de twee voldoende gespreksstof op en ze raakten 
bevriend. Peeters getuigde openlijk van zijn anti-Duitse gezind
heid zodat Thäler hem zelfs in bescherming moest nemen toen het 
tot een woordenwisseling met enkele Duitse militairen kwam. 
Eind 1941 vroeg Thäler of Peeters enkele ontsnapte krijgsge
vangenen naar België wilde begeleiden. Dat was een kolfje naar 
zijn hand. Thäler droeg hem de vluchtelingen op de Brunssumse 
heide over, waarna Peeters ze meenam naar de ouderlijke woning. 
Vervolgens bracht hij ze met zijn vader naar Maastricht of naar 
het gehucht Cottessen bij Epen, waar ze de grens overstaken. De 
krijgsgevangenen vervolgden hun weg via Visé naar Luik of via 
Spa. De twee vrienden hadden waarschijnlijk al enkele tientallen 
Fransen en Walen geholpen toen Thäler eind 1942 werd gearres
teerd. Uit vrees voor eventuele consequenties dook Peeters in het 
westen van het land onder, maar werd op 27 maart 1943 alsnog 
opgepakt op het station van Sittard toen hij zijn ouders wilde 
bezoeken. Tot april 1945 verbleef Peeters in Duitse kampen.191 

De Rijksduitser W.J. Cordowiner uit Heerlen begon evenals 
Thäler en Peeters buiten georganiseerd verband met de hulpverle-
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ning. Zijn zuster had in de meidagen van 1940 haar echtgenoot 
verloren. Uit verbittering had ze zich met veel toewijding op de 
hulp aan krijgsgevangenen gestort die ze haar broer in handen 
speelde. Hij wist aanvankelijk geen raad en wendde zich daarom 
tot de franciscaner pater Beatus (G.L.J. van Beckhoven). Deze 
bood uitkomst en tot zijn onderduik, begin december 1942, bleef 
de woning van Cordowiner een vast doorgangshuis voor krijgsge
vangenen en joden. 192 Pater Beatus beschikte over veel verzets
relaties in Heerlen en liet de vluchtelingen door vertrouwensper
sonen ophalen die ze naar de grens brachten. Waar precies, staat 
niet vast, maar aangenomen mag worden dat het bij Maastricht of 
Slenaken/Noorbeek/Hoogcruts was. 
Meer naar het oosten, in Waubach en Eygelshoven, hielpen 
J.A.V. Apers, F. Kortbeek en F.H. Soomers. Zij droegen de 
krijgsgevangenen meestal over aan W. Mingelers en J. Haagmans 
in Kerkrade. 193 De hulpverlening kwam hier overigens pas vrij 
laat, in 1943, op gang. Het zoeken naar verbindingen met België 
leverde weinig problemen op. In Battice woonde mevrouw H.M. 
Mingelers, een zus van W. Mingelers. Begin 1944 kwam boven
dien contact tot stand met een passeursgroep in Slenaken. In 
Kerkrade en omgeving waren naast de genoemden G.J. Bemel
mans, W. Bemelmans, J. Bahnen en J. Stitzinger betrokken bij de 
opvang en het transport. Zij kregen tevens vluchtelingen van 
hoofdonderwijzer J.H . Heyen uit Kerkrade en G. Zijlstra uit 
Terwinselen. In totaal vertrokken enige tientallen Fransen en 
Walen vanuit Kerkrade via Simpelveld naar Slenaken.194 Na de 
oorlog werd gewag gemaakt van een vluchtroute over Gemmenich 
in België. Dat roept vraagtekens op. Gemmenich ligt namelijk 
enkele kilometers ten westen van Aken en was in 1940 bij Duits
land ingelijfd . Deze bron wordt nog ongeloofwaardiger als men 
bedenkt dat de meeste krijgsgevangenen uit kampen bij Aken 
waren ontsnapt. Een vluchtroute die door Zuid-Limburg liep om 
vervolgens weer bij Aken uit te komen is op zijn minst merkwaar
dig. 
De meeste helpers in Heerlen maakten naderhand deel uit van de 
L.O. (pater Beatus) of de K.P. Veel K.P.-ers in spe hadden een 
functie in een van de mijnen. Zo ook L.J. de Graaf, chef-admini
stratie van de Oranje-Nassau mijn IV. Aangezien zijn echtgenote 
van Waalse afkomst was en Frans sprak, werd al in 1940 een 
beroep op haar gedaan. De woning ontwikkelde zich tot een vast 
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aanloopadres voor vluchtelingen en illegale werkers.195 G.H. 
Bensen en J.R.P. Crasborn verleenden eveneens hulp. Zij waren 
getuige van de arrestatie van de eerste krijgsgevangenen die zich 
schuilhielden in de remkasten van kolentreinen uit Duitsland. 
Aangezien er veel Duitsers in de mijnen werkten en de controle 
scherp was, hadden deze vluchtelingen geen schijn van kans. 
Anderen gingen behoedzamer te werk en zochten hun eigen weg. 
Al gauw ontstond een klein netwerk van personen dat zich op de 
hulp ging toeleggen. In 1943 kregen De Graaf, Bensen en Cras
born versterking van P.F.A. Driessen, W.A. Rooyackers en 
M.J.H. Edelhausen. Laatstgenoemde kwam uit Roermond en had 
daar al enige ervaring opgedaan in samenwerking met 
Bronckhorst en J. Frantzen.196 Een zwager van Edelhausen, P. 
Kardurk, stelde zijn woning in het Heerlens Royaltheater beschik
baar als doorgangshuis . Vandaar vertrokken de vluchtelingen naar 
Eijsden, Maastricht of Slenaken. Met die laatste plaats was een 
verbinding tot stand gebracht door P. Driessen. 197 

In de regio Gulpen-Simpelveld speelden de drie broers P.J., H.H. 
en J .H. Coenen een vooraanstaande rol. P.J. Coenen, een mede
werker van de L.O" was koster in Banholt en Mheer en kreeg 
krijgsgevangenen van P. Horbach uit Gulpen. Hij huisvestte ze 
tijdelijk in het parochiehuis waarna hij ze met medewerking van 
een passeursgroepje in Slenaken-Noorbeek naar België bracht.198 

Zijn broers in Simpelveld gebruikten het hotel van mevrouw A. 
Lerschen-Houben als doorgangshuis en kregen steun van de dames 
B.J. Coenjaarts en J.M .J . Martinussen, de broers F. en J . Coen
jaarts, P. en J. Horbach, M.H.J.L. Prevoo en H.J.M. Beaumont. 
Vanuit Simpelveld vertrokken de Fransen en Walen naar Eys
Wittem of rechtstreeks naar de passeurs in Slenaken. Zij waren 
afkomstig van Mingelers c.s . in Kerkrade en W. Rutten in Sim
pelveld die ze van contactpersonen in de regio kreeg . Een aantal 
vluchtelingen bereikte de streek door hoogspanningsmasten te 
volgen. Ze hoopten op steun van boeren en geestelijken. 199 Enkele 
kapelaans en pastoors verwezen de krijgsgevangenen die ze in hun 
kerk aantroffen naar de koster van Mechelen, W.J.H. Botterweck. 
Hij beschikte over een eigen vluchtlijntje waarlangs hij circa 
dertig Fransen en Walen naar boeren aan of over de grens bracht. 
Die namen ze mee naar Aubel, waar ze op de trein naar Luik 
stapten. 200 
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Ofschoon de hulpverlening in Zuid-Limburg geenszins de omvang 
aannam van die in het midden en noorden van de provincie, 
ontstond ter hoogte van Slenaken-Noorbeek niettemin een pas
seursgroep die zich bijna volledig op deze hulpverlening ging 
toeleggen. Deze onafhankelijke groep waarin aanvankelijk een 
douanier, een grenscontroleur, een pater en vanaf medio mei 1943 
enkele boeren en marechaussees samenwerkten met een Belgische 
verzetsorganisatie in de Voerstreek, die opereerde onder de naam 
"Jean", ontving vluchtelingen uit de regio Kerkrade en Gulpen. 
De Slenaker groep ontstond al vroeg in de oorlog doordat twee 
ambtenaren, de grenscontroleur E. Piek en de douanier H. Even
boer, met krijgsgevangenen in aanraking kwamen. Boeren en 
particulieren overkwam hetzelfde, evenals pater J.H. Everts 
O.F.M. van het klooster Hoogcruts te Slenaken. De drie trachtten 
de hulpverlening te stroomlijnen en zochten verbinding met 
België. Die vonden ze dank zij de familie Kusters uit Slenaken in 
de personen van drie dames uit Jupille en Retinne bij Luik, Tb. 
Habran-Bomal, H. Dupont-Dubois en M. Esser-Lejeune. Laatstge
noemde was gehuwd met de gemeentesecretaris van Retinne, B. 
Esser. Van hem ontving de groep Belgische identiteitskaarten. 
Toen Evenboer in de zomer van 1943 naar Brunssum vertrok en 
werd vervangen door A.P. Vermeulen, een wachtmeester van de 
marechaussee in Slenaken, kreeg men door tussenkomst van P.J. 
Coenen uit Banholt-Mheer aansluiting bij de regionale duikorgani
satie. Bovendien brachten Coenen en Vermeulen een verbinding 
tot stand met een andere groep illegale werkers in de Voerstreek. 
Daarin speelden Tb. Brentjens, rijkswachtcommandant in St. 
Maartensvoeren, de kapster M.J. Wolfs en de kleermaker J. 
Cerfontaine, beide uit 's-Gravenvoeren, een rol. Cerfontaine 
maakte pasfoto's van de vluchtelingen. 
In tegenstelling tot de gang van zaken bij de meeste andere 
clandestiene grensovergangen ontvingen de krijgsgevangenen die 
via Slenaken repatrieerden een identiteitsbewijs. Dat hing samen 
met de aanwezigheid van een opvallend ijverige Duitse douane
dienst in Slenaken. Piek en Evenboer pakten de zaak slim aan . Ze 
gaven de vluchtelingen smokkelwaar mee bij de oversteek. Moch
ten ze betrapt worden, dan konden ze zich identificeren als Belg. 
De smokkelwaar werd weliswaar in beslag genomen en er moest 
een boete worden betaald , maar - en dat was natuurlijk het be
langrijkste - ze konden hun weg vervolgen. Iemand die 's nachts 

217 



zonder smokkelwaar in het bos werd betrapt, wekte slechts 
argwaan, redeneerden de twee douaniers.201 

De Slenaker groep kreeg naast de familie Kusters, woonachtig op 
de witte boerderij "De Broekhof" - de drie Belgische medewerk
sters verbleven er als ze in Nederland moesten zijn - steun van R. 
Linckens, P. Nix en H.J. Erkens, allen uit Slenaken, P. Coenen 
en enkele marechaussees zoals de eerder genoemde A.F. Vermeu
len. Laatstgenoemde werkte sedert eind 1943 samen met zijn 
collega's H. Ankoné en J. Plantinga, die bij toerbeurt te Slenaken 
werden gedetacheerd en in pension waren bij P. Nix.202 Tenslotte 
waren er twee marechaussees uit Noorbeek, A.J. Consten en F. 
Landerloo, die vluchtelingen naar de boswachter van kasteel 
Altembroek, M. Spits, brachten. Deze gaf ze door aan mejuf
frouw Wolfs in 's-Gravenvoeren.203 Eind 1943 vertrok Piek naar 
de distributiedienst in Vaals, zodat het meeste passeurswerk 
voortaan op de schouders van Vermeulen c.s. rustte. Zij bouwden 
voort op het bestaande netwerk. Piek bleef in Slenaken wonen, 
maar beperkte zich sedert zijn overplaatsing vrijwel uitsluitend tot 
het herbergen van vluchtelingen. 
In januari 1944 werd de Slenaker groep gealarmeerd door het 
merkwaardige gedrag van de Kerkraadse illegaal J. Stitzinger. 
Noch in Kerkrade, noch in Slenaken wist men er raad mee. Hij 
ondernam allerlei zaken op eigen houtje en was loslippig, maar 
omdat hij veel wist durfde men vooralsnog niets tegen hem te 
ondernemen. 204 Bedreigender was de activiteit van Sipo-zijde. In 
december 1943 was de Maastrichtenaar F.H. Jaegers opgepakt, 
nadat was uitgelekt dat hij mejuffrouw Wolfs had ingeschakeld bij 
een poging naar Engeland te vluchten . R. Nitsch zette zijn arres
tant onder zware druk en achterhaalde wat Wolfs zoal deed en 
met wie ze in Nederland samenwerkte. Kennelijk wist Jaegers iets 
van de groep in Slenaken, want begin 1944 verscheen hij ter 
plaatse en vroeg een willekeurige boer naar een douanier die 
evenals hij in de meidagen van 1940 als sergeant gediend had. De 
boer kon hem niet helpen. Daarmee was Jaegers' rol in Slenaken 
uitgespeeld . In 's-Gravenvoeren boekte hij meer resultaat. In 
opdracht van Nitsch fietste hij naar de Belgische grensplaats om 
mejuffrouw Wolfs op te zoeken, in een auto gevolgd door het 
Sipo-lid, diens Nederlandse helper C.M.W. Schut en chauffeur J. 
Bosch. Wolfs bleek thuis te zijn. Ze vertrouwde het zaakje niet en 
vluchtte. Toen de Sipo-beambten even later bij de woning arri-
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veerden troffen ze niemand thuis. Toch werd Wolfs kort daarna 
alsnog aangehouden door een Duitse douanier van de post Slena
ken. Tot de bevrijding verbleef ze in het kamp Ravensbrück. Na 
de arrestatie van Cerfontaine in april 1944 dreigde de verbinding 
met 's-Gravenvoeren definitief verloren te gaan.205 Th. Brentjens 
bracht uitkomst. Hij zorgde voor een nieuwe verbinding en bracht 
de Slenaker helpers in contact met J. Dortu uit St. Maartensvoe
ren. Voortaan repatrieerden de krijgsgevangenen via deze plaats 
naar Luik. 206 In de zomer van 1944 droogden de stroom vluch
telingen bij de grensovergangen Noorbeek en Slenaken geleidelijk 
op. Circa vijftig Fransen en Walen hadden in de afgelopen jaren 
de grens bij Noorbeek en Slenaken gepasseerd. 

IV. Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk is een gedetailleerd beeld geschetst van een tak 
van de illegaliteit die al vroeg in de oorlog tot ontwikkeling 
kwam. De hulpverlening aan krijgsgevangenen concentreerde zich 
in de Achterhoek en Twente, in Noord-Brabant en vooral in 
Limburg dat immers zowel aan Duitsland als België grenst en 
daarom een transitogebied bij uitstek was. In de rest van het land 
kwam deze verzetsvorm niet tot ontwikkeling. Dat hing samen 
met de ligging van de krijgsgevangenkampen en de weg die de 
ontsnapte Fransen en Walen moesten afleggen om huiswaarts te 
keren. Het kortste traject om Franstalig gebied te bereiken liep 
via de oostelijke provincies. Hoeveel krijgsgevangenen erin 
slaagden te repatriëren is moeilijk aan te geven. Veel hulpverle
ners noteerden niets vanwege de risico's en sommige helpers 
waren na afloop van de oorlog geneigd te overdrijven. Ook was 
er sprake van dubbeltellingen en kwam het voor dat krijgsge
vangenen twee, drie of zelfs vier keer een vluchtpoging onderna
men. Bovendien is niet bekend hoeveel Limburgers buiten georga
niseerd verband hulp verleenden. Evenmin staat vast hoeveel 
krijgsgevangenen hun tocht naar huis zonder hulp volbrachten. 
Ruwweg kan het aantal vluchtelingen dat in Limburg hulp onder
vond worden geschat op ruim tweeduizend. De stroom kwam eind 
1940 op gang, bereikte een hoogtepunt in 1943 en hield aan tot in 
de zomer van 1944. Veruit de meeste Fransen en Walen trokken 
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door het noorden en midden van de provincie en passeerden 
tussen Stramproy en Roosteren de grens met België. 
Het aantal hulpverleners kan worden geschat op honderd à twee
honderd. Zowel het aantal als de hulp verdienen nadere toelich
ting. De hulpverlening gaf aanzienlijke kwalitatieve verschillen te 
zien omdat die uit een aantal elementen bestond. Daarbij moet 
gedacht worden aan (eerste) opvang, huisvesting, kleding, voe
ding, vervoer en het aanbrengen van een organisatiestructuur. De 
meeste helpers combineerden enkele elementen, maar er waren 
ook personen die hun bijdragen beperkten tot bijvoorbeeld het 
opvangen van de vluchtelingen en het waarschuwen van anderen 
of die zich uitsluitend bezighielden met het verven of verstellen 
van de militaire uniformen. Dat laatste namen doorgaans familie
leden, verwanten of vrienden van de hulpverleners voor hun 
rekening. Indien we deze categorie meetellen, dan lag het aantal 
helpers aanzienlijk hoger dan tweehonderd. Huisvesting en ver
voer werden naderhand als voornaamste criterium gehanteerd, 
maar dat zegt niet alles over de inzet van andere betrokkenen, laat 
staan over de kwaliteit. 
Welke motieven lagen aan de hulpverlening ten grondslag? De 
Duitse "justitie" beschouwde hulp aan krijgsgevangenen als een 
indirecte vorm van "Feindbegünstigung". Een vanuit Duitse 
optiek begrijpelijk standpunt, want alleen al de Limburgse helpers 
onttrokken minstens tweeduizend arbeidskrachten aan de Duitse 
oorlogseconomie. De niet aflatende jacht op arbeiders overal in 
bezet Europa compenseerde dit marginale verlies uiteraard ruim
schoots. Aangenomen mag worden dat de hulpverleners hieruit 
niet hun motivatie putten. Zij kregen er toevallig mee te maken 
of werden op goed geluk benaderd. Behalve voor degenen die 
weigerden hulp te geven stond voor iedereen vast dat terugsturen 
uit den boze was. Sommigen zagen zich door de omstandigheden 
gedwongen te helpen, anderen deden het met een zeker enthousi
asme. Daarbij speelden motieven van humanitaire aard en het 
gevoel iets concreets tegen het nazi-regime te doen, al was het 
maar een druppel op een gloeiende plaat, waarschijnlijk een 
doorslaggevende rol. Vanzelfsprekend speelde voor sommigen een 
avontuurlijk element mee. De grillige sancties van Duitse zijde 
nam men op de koop toe. 
Van meer belang dan rendement en motief waren wellicht de 
neveneffecten van de georganiseerde hulpverlening. In de eerste 
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plaats kwam al vroeg in de oorlog een uitgebreid netwerk van 
(grensoverschrijdende) verbindingen tot stand dat naderhand 
tevens werd benut voor hulp aan andere categorieën van vluchte
lingen. Dat hing ten dele samen met het feit dat vanaf 1942-1943 
diverse landelijke vluchtelingenhulporganisaties steeds intensiever 
gebruik gingen maken van de ontsnappingsroutes door Limburg 
en Noord-Brabant. Een ander neveneffect was dat in tal van 
plaatsen aan weerszijden van de Maas burgers en geestelijken 
harmonieus gingen samenwerken. Daarmee legden zij een funda
ment waarop in de loop van 1943 de provinciale organisatie voor 
hulp aan onderduikers kon voortbouwen. Van veel voordeel was 
tenslotte dat de Limburgse hulpverleners van het eerste uur de 
jonge provinciale "duikorganisatie" dank zij hun vroege scholing 
en ervaring een voorbeeldige start bezorgden en haar behoedden 
voor het binnenstromen van allerlei nieuwlichters . Calamiteiten 
die daaraan te wijten waren bleven dan ook uit. De spontane en 
min of meer door toevallige omstandigheden gegroeide verzetsac
tiviteit bleek, mogelijk mede door de spreiding over diverse 
netwerken en een tamelijk lage organisatiegraad, sedert haar 
ontstaan over een opmerkelijke dosis aan veerkracht en improvisa
tievermogen te beschikken. 
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Hoofdstuk IV 

Hulpverlening aan geallieerde piloten 
en hun bemanningsleden 

!. Inleiding 

In mei 1941 beëindigden de Duitsers tamelijk onverwachts hun 
luchtoffensief tegen Groot-Brittannië. Dat was niet het gevolg van 
eclatante Britse successen, maar van een wijziging in strategie en 
prioriteit aan Duitse zijde. De ongecoördineerde aanvallen op 
industriecentra en havensteden hadden niet het gewenste effect 
gesorteerd. De nachtelijke bombardementen op bevolkingscentra 
bleken het moreel van de Britten eerder te sterken dan te onder
mijnen. Bovendien bleef het Fighter Command van de Royal Air 
Force (R.A.F.) overdag heer en meester in het eigen luchtruim en 
zag kans zich geleidelijk te herstellen van de zware klappen die 
het aanvankelijk had moeten incasseren. De zogeheten Battle of 
Britain werd gestaakt, omdat de resultaten niet aan de verwach
tingen beantwoordden en omdat de Duitse Luftwaffe opdracht 
kreeg zich voor te bereiden op de ondersteuning van de aanstaan
de veldtocht tegen de Sovjetunie. 
Vooralsnog was de R.A.F. niet bij machte het initiatief naar zich 
toe te trekken, maar alles wees er op dat de Britse luchtmacht op 
een niet mis te verstaan antwoord zon. Nieuwe zware typen 
bommenwerpers als de "Halifax" en de "Lancaster", maar ook 
lichtere en zeer snelle toestellen als de "Mos qui to" deden hun 
intrede. In antwoord op de Duitse bombardementen begon het 
R.A.F.-Bomber Command vanaf begin 1941 met nachtelijke 
aanvallen op industrie- en bevolkingscentra in Duitsland. Los van 
het menselijk leed dat deze luchtaanvallen teweeg brachten, waren 
de verliezen aan vliegend materieel naar verhouding hoog en de 
aangerichte materiële schade gering. Met relatief weinig bommen
werpers moest een groot aantal taken worden uitgevoerd zodat de 
aanvalskracht versnipperde. De kleine Britse formaties waren 
bovendien een gemakkelijke prooi voor de succesvolle "Nacht
jagdgeschwader", die veelal vanaf Nederlandse vliegvelden 
opereerden. Generaal J. Kammhuber, die zijn hoofdkwartier in 
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Zeist had gevestigd, liet een kilometers brede zone met zoeklich
ten aanleggen die van Denemarken via Nederland en België tot in 
Frankrijk reikte. Verder verrees langs de Westeuropese kusten 
een gordel van radarstations zodat geen Britse bommenwerper 
onopgemerkt het vasteland kon naderen. Desondanks nam de 
geallieerde pressie toe. In de loop van 1942 kwamen de Amerika
nen de luchtvloot versterken met zware bommenwerpers als het 
"Vliegend Fort" (Boeing B-17) en de "Liberator" (Consolidated 
B-24). Naderhand deden ook lichtere typen hun intrede. De 
Amerikanen gaven er vanwege de grotere trefzekerheid de voor
keur aan overdag te vliegen, de Britten hielden vast aan de 
nachtelijke vluchten. 
Op de conferentie van Casablanca in januari 1943 scherpten 
Roosevelt en Churchill de formulering betreffende de luchtoorlog 
tegen Duitsland verder aan. Luchtmaarschalk Sir A. Harris, 
bevelhebber van R.A.F.-Bomber Command, ontving kort daarop 
de volgende instructie: "Uw belangrijkste taak zal bestaan uit de 
stelselmatige vernietiging en ontwrichting van het Duitse militai
re, industriële en economische systeem en het ondermijnen van 
het moreel van het Duitse volk tot een punt waarop zijn vermogen 
tot gewapend verzet dodelijk verzwakt is" . Dat Harris het oog op 
het Ruhrgebied liet vallen, het hart van de Duitse mijnbouw en 
zware industrie, lag voor de hand. Tussen maart en juli 1943 
teisterde de ene na de andere bommengolf de regio. Kammhuber 
kreeg opdracht zijn zoeklichtengordel te ontmantelen en oost
waarts te verplaatsen. Men hoopte de Duitse steden en industrie
centra met deze maatregel doelmatiger te beschermen. Ofschoon 
de uitdijende geallieerde luchtarmada van tijd tot tijd forse verlie
zen moest incasseren, konden dergelijke instructies het tij niet 
keren. Door verbetering en verfijning van de bestaande apparatuur 
en door het inzetten van geavanceerde toestellen, die de eskaders 
van bommenwerpers begeleidden, dwongen de geallieerden 
gaandeweg hun superioriteit in de lucht af. Dat leidde uiteindelijk 
tot een afname van de Duitse druk aan de fronten, omdat het 
thuisfront beschermd moest worden . In hoeverre het de afloop van 
de oorlog bespoedigde is moeilijk aan te geven, maar dat het een 
wezenlijke bijdrage leverde behoeft geen betoog. 

Vanwege de ligging van belangrijke Duitse steden en industrie
centra viel Nederland precies in de geallieerde aanvliegroutes. 
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Aanvankelijk concentreerde generaal Kammhuber de luchtafweer 
in het westen van het land, in 1943 werd die naar het oosten 
verplaatst. Dat had gevolgen voor de hulpverlening aan geallieer
de piloten. Het accent verschoof namelijk van het westen naar het 
oosten van het land. Voor de vluchtlijnen maakte dat overigens 
weinig verschil: die liepen van noord naar zuid. Een gestrande 
geallieerde piloot, boordschutter, mecanicien, bommenrichter, 
navigator, engineer, marconist, co-piloot enz. - we zullen ze 
gemakshalve allemaal piloten of vliegeniers noemen omdat men 
in de meeste bronnen ook geen onderscheid in functies maakt -
zag zich genoodzaakt, wilde hij uit handen van de vijand blijven, 
een lange tocht door België, Frankrijk en Spanje naar Gibraltar 
te aanvaarden of zich aan te sluiten bij het verzet. Wellicht kregen 
de piloten aanvankelijk het consigne mee zich na een eventuele 
crash krijgsgevangen te laten nemen. Gedurende de benarde eerste 
oorlogsjaren kon Groot-Brittannië zich een dergelijke "luxe" 
echter nauwelijks veroorloven. Hoogwaardig gekwalificeerd 
vliegpersoneel was onmisbaar om de strijd te kunnen voortzetten, 
ook al werd dat na een geslaagde vluchtpoging slechts zelden 
opnieuw voor vluchten boven bezet Europa ingezet. De vliege
niers hadden overigens wel opdracht in geval van een crash de 
burgerbevolking in bezet gebied niet nodeloos in gevaar te bren
gen en behoedzaam te opereren tot hulp kwam opdagen. 1 

In dit hoofdstuk zal de hulpverlening aan piloten in Limburg en 
de aangrenzende regio's alsmede de Duitse maatregelen daartegen 
worden geschetst. Vanwege de geografische ligging van Limburg 
kwam die hulp al vroeg, op bescheiden schaal, op gang en bereik
te in de loop van 1943 en 1944 een hoogtepunt. Allerlei kleine en 
grotere groepen namen eraan deel. Naast de bestaande vluchtlij
nen voor Franstalige krijgsgevangenen, waarvan ook piloten 
gebruik maakten, werden nieuwe routes naar België en verder 
opgebouwd. Dat leverde geen noemenswaardige problemen op, 
omdat veel pilotenhelpers konden bogen op de nodige ervaring, 
opgedaan bij de hulp aan andere vluchtelingen. Exclusieve pilo
tenlijnen bestonden overigens nauwelijks . Meestal werden ze 
tevens benut door agenten van inlichtingendiensten (en voor het 
doorgeven van inlichtingen), koeriers, Engelandgangers, joden en 
politieke vluchtelingen. 
Het opvangen, verzorgen en begeleiden van geallieerde vliege
niers was gevaarlijker en moeilijker dan de hulp aan ontsnapte 
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krijgsgevangenen. De bezetter was er alles aan gelegen de piloot 
te pakken te krijgen en de hulpverlenende organisatie op te rollen. 
Als de vliegenier erin slaagde te repatriëren kon hij allerlei 
gegevens verstrekken over het internationaal georganiseerd 
netwerk dat hem had geholpen en dat de vluchtroute doorgaans 
tevens gebruikte voor het doorsluizen van inlichtingen. 
Het burgerleed, veroorzaakt door de bombardementen, werd door 
de ophitsende en agressieve Duitse propaganda uiteraard breed 
uitgemeten. Voor iemand die gepakt werd wegens hulp aan een 
geallieerde piloot bestond geen pardon: hem of haar wachtte een 
uitzonderlijk lange gevangenisstraf of de doodstraf. Telkens weer 
werden de helpers de zwaarste straffen in het vooruitzicht gesteld. 

B e k a n n t m a c h u n g. 
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Gez. : FR. CHRISTIANSEN 

••hr•• 1•r t1th•l .tll•h•~r.,. •-~ 

De Duitse inlichtingen- en politiediensten deden al het mogelijke 
om de vluchtlijnen te penetreren of te ondermijnen door ze 
bijvoorbeeld halverwege af te takken. Het infiltreren werd de 
opsporingsdiensten vergemakkelijkt door het door henzelf gemani
puleerde radiografische contact met Britse en Nederlandse gehei
me diensten (Englandspiel). Dank zij uit Engeland verkregen 
informatie en verklaringen van arrestanten konden provocateurs 
en infiltranten diepe bressen slaan in sommige organisaties. Het 
gevaar kwam echter niet alleen van de zijde van de bezetter en 
zijn handlangers . Onder de neergekomen piloten bevonden zich 
enkelen die het met de veiligheid niet zo nauw namen. Zij waren 
afkomstig uit onbezet gebied en doorgaans summier of onvolledig 
geïnformeerd over hetgeen in bezet Europa aan de hand was. 
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Hitler en zijn trawanten werden door de geallieerde propaganda 
gereduceerd tot een stel sadistische, moordende domoren. Dat kon 
wel zo zijn, maar zulke simplificaties konden gemakkelijk tot 
zelfoverschatting leiden en vervolgens tot onaangepast en roeke
loos gedrag als de vliegtuigbemanning zich plotseling geconfron
teerd zag met een in principe vijandige omgeving. Menig pilo
tenhelper constateerde bij sommige piloten een chronisch gebrek 
aan begrip en ernst. 
Dan waren er de specifieke moeilijkheden en problemen waarvoor 
de hulpverleners geplaatst werden. Een piloot moest veilig naar 
Spanje en Gibraltar gegidst worden. Daarvoor was een lange 
reeks van bonafide contacten tot de Pyreneeën onontbeerlijk. 
Vooral aan de landsgrenzen doemden problemen op. De helpers 
hadden twee mogelijkheden. Men kon proberen vanuit Nederland 
een lijn via België en Frankrijk op te bouwen of aansluiting te 
zoeken bij een Belgische zusterorganisatie die voor verder vervoer 
zorg droeg. De meeste organisaties in Limburg deden het laatste. 
Het was beter aansluiting te zoeken bij bestaande vluchtlijnen in 
het buitenland, die breder van opzet en hechter waren, dan vanuit 
Nederland iets te organiseren dat gedoemd was broos en fragiel 
te blijven. Daarmee waren de hindernissen nog niet overwonnen. 
Er moesten binnenlandse netwerken worden opgebouwd waarlangs 
de piloten naar de verspreide opvangcentra konden reizen. Aan
vankelijk geschiedde het vervoer met personenauto's (van de poli
tie, Luchtbeschermingsdienst (L.B.D.), artsen, C.C.D. e.a.; 
vanwege een nijpend brandstof gebrek waren er weinig particuliere 
auto's op de weg), vrachtauto's, de fiets of zelfs met een brand
weerauto. Later werd steeds vaker gebruik gemaakt van treinstel
len met coupés zonder gangpad zodat controle onderweg vrijwel 
uitgesloten was. Om zo min mogelijk op te vallen moesten de 
piloten doofstomheid voorwenden. Aan de grens met België 
namen passeurs de vliegeniers over en roeiden ze over de Maas 
of lieten hen te voet de grens oversteken. Sommige Nederlandse 
passeurs reisden mee tot Brussel of nog verder. Degenen die op 
vluchtlijnen voor krijgsgevangenen werkten, gingen meestal niet 
verder dan de grens. De Belgische collega's wisten daarna wel 
raad. In de aangrenzende provincies Limburg en Luik bevonden 
zich overal vertakkingen van de zogeheten Komeet-lijn en haar 
nevenorganisaties (zie paragraaf 11.2. en 11.4.). Komeet onder
hield van 1941 tot 1944 een route over Parijs naar Zuid-Frank-
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rijk, maar ondervond vanaf begin 1943 veel tegenslag. Andere of 
nevenorganisaties namen het werk tijdelijk of definitief over. 
Vanaf het voorjaar van 1944 bleven veel vliegeniers in België 
achter. Ook werden ze in opvangkampen in de Ardennen en in 
Noord-Frankrijk ondergebracht waar ze de bevrijding afwachtten . 
Behalve om opvang en transport bekommerde zich een aantal hel
pers om het reisvaardig maken van de vliegeniers . Burgerkleding 
was meestal geen probleem, maar met het identiteitsbewijs lag het 
een stuk moeilijker. Elk land dat doorkruist moest worden, kende 
een ander persoonsbewijs. Vooral het Nederlandse was moeilijk 
te vervalsen. De pilotenhulpgroepen maakten echter veelal deel uit 
van grotere en breed georiënteerde verzetsorganisaties zoals de 
L.O. Andere groepen onderhielden nauwe banden met of waren 
gelieerd aan zelfstandige vervalsingsgroepen. 
Steeds bestond de kans op infiltratie. Als een spion vakkundig 
penetreerde was daar weinig tegen te doen. De antecedenten van 
een piloot daarentegen konden gemakkelijker worden nagetrokken. 
Dat gebeurde aan de hand van een lijst met vragen over identiteit 
en militaire gegevens, die desgewenst uitgebreid kon worden met 
vragen die normaliter alleen door een inwoner van het betreffende 
geallieerde land konden worden beantwoord. De aldus verkregen 
gegevens werden naar Engeland verzonden ter verificatie. Het 
radiografisch contact tussen Nederland en Engeland liet echter tot 
ver in de oorlog zeer te wensen over, zodat men geruime tijd zijn 
toevlucht moest nemen tot de Belgen. Nadat de juistheid van de 
gegevens was bevestigd, kon de lange tocht naar Spanje worden 
aanvaard. Het bleek een probate werkwijze: in sommige gevallen 
kon worden vastgesteld dat men met provocateurs te maken had . 
Om zekerheid te krijgen dat de vliegenier op de thuisbasis was 
teruggekeerd, werd hem gevraagd een codebericht door een van 
de Britse radiozenders te laten omroepen. Vanwege het gemanipu
leerde radioverkeer waren dergelijke mededelingen echter onbe
trouwbaar, maar zolang het Englandspiel goed functioneerde (tot 
begin 1944) sterkten deze berichten de helpers in het vertrouwen 
werkzaam te zijn op een bonafide ontsnappingsweg, terwijl dat 
soms niet het geval was . 
Het feit dat de Duitsers fel jacht maakten op ontsnapte piloten en 
de helpers de doodstraf in het vooruitzicht stelden, zegt al iets 
over het belang van deze tak van de illegaliteit. L. de Jong 
vermeldt dat de hulpverlening een merkbaar effect had op het 
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moreel van de geallieerde luchtstrijdkrachten.2 Er bestond immers 
een reële kans na een crash uit handen van de nazi's te blij ven. 
Vergeleken met de hulp aan krijgsgevangenen en joden die vooral 
werd ervaren als hulp aan slachtoffers van het nazi-regime, als 
hulp aan medemensen, had de pilotenhulp een extra dimensie. 
Men leverde een concrete en reële bijdrage aan de geallieerde 
oorlogsinspanning. Er werd niet zomaar iemand geholpen, maar 
een hooggekwalificeerde militair, van wie men wist of mocht 
veronderstellen dat de luchtmacht hem maar al te graag zag 
terugkeren op de thuisbasis. 
In de navolgende paragrafen zal telkens een groep, organisatie of 
pilotencentrum behandeld worden. Daarbij komen onder meer de 
volgende vragen aan de orde: waar kwamen de vliegeniers van
daan, met welke andere groepen of organisaties in binnen- en 
buitenland werd samengewerkt, kreeg de bezetter greep op de 
organisatie en wat was de omvang van de hulp? De chronologie 
zal daarbij af en toe worden losgelaten, omdat verscheidene 
groepen zich gedurende dezelfde periode, al dan niet los van 
elkaar, op de hulpverlening toelegden. Voorts moet erop worden 
gewezen dat sommige groepen dermate nauw aan landelijke 
formaties gelieerd waren, dat een bespreking van die formaties 
noodzakelijk is om een afgerond en overzichtelijk beeld te krij
gen. 

II. Vroege verbanden: 1941 - medio 1943 

II. l. Zuid-Limburg: de groepen Erkens, Dresen en Bongaerts 

Over de groepen Erkens en Dresen kunnen we kort zijn. In 
hoofdstuk II zijn ze uitgebreid behandeld, ook wat betreft de hulp 
aan de eerste gestrande geallieerde vliegeniers en hun beman
ningsleden. Dank zij de verbindingen met Heerlen, Maastricht, 
Eijsden, de Voerstreek en Luik beschikten Erkens en zijn mede
werkers over enkele vluchtlijnen die tevens werden benut voor de 
repatriëring van de eerste piloten. Een daarvan liep over Luik
Heer/ Agimont-Givet zuidwaarts in de richting van Spanje. De 
piloten arriveerden per trein in Maastricht waar M.H.A. (Alfons) 
Smeets ze opving en naar Eijsden bracht. In de loop van 1941 
kreeg de Belgische organisatie "Luc" de beschikking over een 
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route via Vichy-Frankrijk naar Spanje. Mogelijk werd ook deze 
lijn voor de repatriëring van geallieerd vliegpersoneel gebruikt. 
Erkens werkte niet uitsluitend via Maastricht en Eijsden, maar 
bracht eveneens enkele piloten naar Ch. Bongaerts in Heerlen.3 

Laatstgenoemde gaf ze sedert de zomer van 1941 door aan mede
werkers van de groep-Dresen die kans zagen hen via de St. 
Pietersberg, Caberg, Eijsden en Geulle de grens over te loodsen. 
Hoe het daarna verder ging staat niet vast. Erkens ontving de 
piloten van medewerkers in het midden en westen van het land. 
Eind november en begin december 1941 rolde de Sipo de groep
Dresen op. In oktober 1942 trof de wijdvertakte organisatie van 
Erkens hetzelfde lot. Hoeveel geallieerde vliegeniers tot dat tijd
stip door de twee organisaties waren geholpen is niet precies 
bekend. Hun aantal lag waarschijnlijk in de buurt van de tien. 
De gebeurtenissen in Maastricht en naderhand in de regio Eijsden 
brachten Bongaerts en zijn helpers in een lastig parket. Het 
contact met België was verbroken op een tijdstip waarop de hulp 
aan vluchtelingen steeds urgenter werd. Dat gold niet alleen voor 
de enkele piloten, maar vooral voor ontsnapte krijgsgevangenen, 
joden en politieke vluchtelingen. Zij zochten allemaal een veilig 
heenkomen en deden daartoe rechtstreeks of via tussenpersonen 
een beroep op de commandant van de Heerlense brandweer. 
Alvorens nader in te gaan op de verdere ontwikkeling van de 
groep-Bongaerts is het zinvol stil te staan bij het ontstaan van de 
groep. 
In hoofdstuk VIII, paragraaf IV.4 . 7 . , wordt geschetst hoe Bon
gaerts in deze organisatie verzeild raakte. Tot zijn arrestatie op 
6 november 1943 trad hij als O.D.-commandant voor Heerlen op. 
Hij hield zich met veel meer activiteiten bezig dan zijn superieur 
C. Nicolas wenselijk achtte. De grote verscheidenheid aan illegale 
werkzaamheden had alles te maken met Bongaerts' streven de 
bezetter waar mogelijk te dwarsbomen en degenen die door het 
dictatoriale regime in de problemen waren gekomen de helpende 
hand toe te steken. Dat leverde hem vele nieuwe verzetscontacten 
op. In de regio Heerlen vond Bongaerts medestanders en helpers 
bij het plaatselijk politiekorps, zoals L.J. Janssen, J.M. Winkel
molen, H. Janssen en M.G. de Kruijff. Hij had zelf geruime tijd 
deel uitgemaakt van dit korps. Kort na de Duitse inval had hij met 
rechercheur J.H. de Koning een aanzienlijke hoeveelheid wapens 
en munitie van de politie laten verdwijnen. Bij de brandweer 
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ondervond Bongaerts steun van G.L. Couwenbergh en A. Jeninga, 
in de mijnen en bij de mijnpolitie van W.H. van Keulen, H.H. 
Tobben, P.G. Gulikers (Sittard), S. Vroomen, A. Vestering 
(Sittard), H. Jongen en J. Outjers, in ambtelijke kring van W.J. 
Quint en in kerkelijke kring van pater G.L.J. van Beckhoven 
O.F.M. en kapelaan J.W. Berix. Doorgaans trokken de mede
werkers van Bongaerts ook zelf nieuwe krachten aan. De Heer
lense chirurg K.C. van Berckel en mejuffrouw H.J . van Ooijen 
uit Schaesberg, die met H . Tobben verloofd was, zijn daar voor
beelden van. 
Van een hechte organisatie was geen sprake. De losse segmenten 
van de groep hadden elk hun eigen prioriteiten, hoewel die niet 
scherp waren afgebakend. De politiebeambten waren nauw betrok
ken bij de hulpverlening aan krijgsgevangenen en naderhand aan 
geallieerde piloten; de medewerkers in de mijnen legden zich 
aanvankelijk vooral toe op sabotage, zowel in de mijnen als 
daarbuiten, en de verspreiding van illegale vlugschriften, krantjes 
en reprodukties van foto's van de koninklijke familie. De ambte
naren en geestelijken legden het accent op hulpverlening aan de 
eerste onderduikers en joden. De groep-Bongaerts weerspiegelde 
kortom een breed scala aan verzetsactiviteiten. Men deed wat 
gedaan moest worden. De groep verschilde in dit opzicht nauwe
lijks van de meeste andere vroege verzetsformaties. Bongaerts 
zelf, die steeds ruggespraak hield met zijn helpers, legde zich 
voornamelijk toe op hulp aan krijgsgevangenen, joden en piloten. 
De contacten binnen de provincie en daarbuiten namen snel toe, 
vooral na het wegvallen van de groep-Erkens . Er kwamen verbin
dingen tot stand met Sittard (D. van den Bergh), Echt (kapelaan 
E.A.F. Goossens), Maastricht (A.H. van Mansum), Weert 
(Ch.V.J. Brummans) en met de regio Roermond-Venlo-Broek
huizen. 
Door intensief speurwerk achterhaalde de Sipo-Maastricht dat 
Tobben waarschijnlijk was betrokken bij sabotage in de Oranje
Nassaumijn 1 (0.N. 1) te Heerlen. Collega G.H. Bensen en 
politierechercheur De Koning die van het vermoeden van de Sipo 
vernamen, adviseerden Tobben onder te duiken.4 In juni 1942 
volgde hij die raad op. Hij vond onderdak bij de ouders van J.M. 
Winkelmolen in Baexem. Zowel de familie Winkelmolen als de 
familie Theelen uit Baexem hielpen toen al Franstalige krijgsge
vangenen en joden. Het gezinshoofd, L.H. Winkelmolen, was er 
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Bongaerts vooraf kon opgeven. Door het Englandspiel was zoiets 
een koud kunstje. Mevrouw Molenaar hapte niet toe. De enige 
toezegging die ze deed was dat ze zijn verhaal aan Bongaerts zou 
overbrengen. 11 Van der Waals vertrok en liet zich niet meer in 
Heerlen zien. De Sipo-agent concentreerde zijn aandacht op de 
infiltratie van de landelijke verzetskring van de S.D.A.P.-leider 
J. Vorrink. 

In april 1942 volgde de voormalige gemeenteveldwachter W.A. 
Hetterscheid M.P.J.S. Cremers op als burgemeester van Baexem. 
Cremers had zijn ambt om principiële redenen neergelegd. De 
nieuwe burgemeester was een regionale voorman van de N.S.B. 
Naast zijn functie van heerbanleider van de Weerafdeling (W.A.) 
trad hij op als kringleider van de N.S.B. in Roermond. In Baexem 
kwam hij er al spoedig achter dat de twee voormalige Nederland
sche Unie-propagandisten B.H. Winkelmolen en J.E.P.R. Theelen 
zich met illegale activiteiten bezighielden. Zo ontdekte hij dat ze 
op een zondag naar Bloemendaal waren gereisd om joden valse 
persoonsbewijzen te verstrekken. Als oud-politieman wist hij dat 
er overtuigend bewijs moest worden geleverd alvorens effectief 
te kunnen optreden. Hetterscheid verloor de twee sindsdien niet 
meer uit het oog. In oktober 1942 kwam de zaak in een stroom
versnelling. Tobben, die inmiddels van Baexem naar Roggel was 
vertrokken, hield geen rekening met de nieuwsgierigheid van zijn 
gastheer op zijn nieuwe onderduikadres . Die trof in zijn koffer 
wapens, valse persoonsbewijzen en ander belastend materiaal aan. 
Ook opende hij voor Tobben bestemde post. Het is mogelijk dat 
hij, wellicht via een omweg, de Nederlandse of Duitse politie 
inlichtte, want G.H.W. Vroomen, een broer van S. Vroomen, 
kwam ter ore dat de politie op de hoogte was . G. Vroomen 
onderhield namelijk met medeweten van plaatselijke illegale 
werkers contact met de Heerlense korpscommandant van de politie 
G.J.H. Seelen en de Sipo-Maastricht. W. van Keulen sloeg 
terstond alarm na de mededeling van Vroomen. J.E.P.R. Theelen, 
B. Winkelmolen en Tobben verdwenen op zondag 11 oktober naar 
mevrouw Pulskens in Tilburg . Kort daarop dook J.J.E.P. Theelen 
onder bij W. Slots. 12 Of Hetterscheid toen al op de hoogte was 
van de inhoud van Tobbens koffer, wisten Bongaerts' medewer
kers niet. Niettemin kwam men in Baexem tot de conclusie dat 
van Hetterscheid de meeste dreiging uitging. Mogelijk beschikte 
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hij over een namenlijst die hij de Duitse instanties in handen kon 
spelen. Een arrestatiegolf in kringen rond Bongaerts werd reëel 
geacht als men Hetterscheid zijn gang liet gaan. Gezinshoofd 
L.H. Winkelmolen, zijn zoon B.H. Winkelmolen en J.J.E.P. 
Theelen bereidden de liquidatie voor. Een eerste poging, begin 
maart 1943, mislukte. Hetterscheid wist dat hij rekening moest 
houden met een aanslag op zijn leven. Kort tevoren, eind februa
ri, had hij namelijk een brief ontvangen waarin werd aangekon
digd dat hij binnen een maand zou worden vermoord. Veiligheids
halve bracht hij meestal in Roermond de nacht door. Dat deed hij 
evenwel niet op 29 maart 1943. Die dag reisde Tobben van 
Tilburg naar Sittard om er Gulikers op te halen. Tegen de avond 
vertrokken ze naar Roermond. Bij Van Ass stapten ze op de fiets 
en reden naar Baexem. In het gemeentehuis brandde licht, Hetter
scheid was dus thuis. Het was 21.30 uur toen ze aanbelden. De 
burgemeester opende de deur op een kier en vroeg wat ze wens
ten. De twee deelden hem mee inlichtingen te kunnen verstrekken 
over Jacques Theelen en B. Winkelmolen. Daarop opende Hetter
scheid de deur helemaal. Tobben en Gulikers trokken meteen hun 
wapens en schoten. Ze troffen hem in de hartstreek en in het 
hoofd. Daarna fietsten ze terug naar Van Ass en reisden vervol
gens naar Sittard. Tobben keerde de volgende dag terug naar 
Tilburg. 13 De Sipo-beambte Nitsch was razend. Hij vermoedde dat 
de sedert oktober 1942 verdwenen B. Winkelmolen en Jacques 
Theelen iets met de aanslag te maken hadden. Hun namen en 
foto's verschenen in het politieblad van 16 april 1943 .14 Enkele 
medewerkers in De Weerd namen het zekere voor het onzekere en 
doken tijdelijk onder. De Sipo-Maastricht stelde een diepgaand 
onderzoek in en ging daarbij zelfs zover dat een vakantieganger, 
die in 1942 in Baexem was geweest, aan de tand werd gevoeld. 
Het leverde geen tastbare resultaten op. De plebaan-deken van 
Roermond, W. Rhoen, strooide extra zout in de wond door te 
verklaren dat Hetterscheid, conform de kerkelijke richtlijn, niet 
op een r.-k.-kerkhof mocht worden begraven. 15 
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II.2. Midden- en Noord-Limburg en de verbindingen met België 
en Frankrijk 

In hoofdstuk III zijn de vroegste vluchtlijnen en de onderlinge 
verbindingen uitvoerig besproken. De eerste geallieerde piloten 
repatrieerden overwegend via de clandestiene grensovergang bij 
Neeritter. Joden en Engelandgangers maakten er eveneens gebruik 
van. Vanuit alle delen van het land zakten de vliegeniers via 
contactpersonen naar het zuiden af om vervolgens langs het zich 
ontwikkelende lijnenstelsel in Noord- en Midden-Limburg naar 
België te reizen. De regio's Horst en Roermond-Haelen ontwik
kelden zich tot verzamelcentra. Het binnenlands vervoer geschied
de per trein en auto, in Limburg meestal per auto. Bouman en 
zijn medewerkers, enkele Roermondse politiebeambten, de arts A. 
Wong Lun Hing uit Roermond en H. Hendrix uit Haelen reden 
naar alle uithoeken van de provincie. Toen in juni 1942 de verbin
ding tot stand kwam met medewerkers van de groep-Bongaerts, 
breidde de hulpverlening rond De Weerd zich uit. Tot juni 1943 
nam het netwerk snel in omvang toe. Er werden nieuwe grens
overgangen gevonden bij Roosteren, Thorn, Weert-Stramproy, 
Budel, Borkel en Schaft en Tilburg-Goirle. Sommige bleven 
geruime tijd in gebruik, andere, zoals die bij Borkel en Schaft, 
vielen na enige tijd weer weg. Neeritter was en bleef echter de 
belangrijkste. 
Aangezien de eerste contacten tussen Midden-Limburg en het 
Belgische netwerk via Neeritter werden gelegd is het zinvol hier 
nader op het Belgisch netwerk in te gaan. Door de samenwerking 
tussen Van de Vin en Th. Florquin kwam eerstgenoemde in 
contact met mevrouw G.M.H. Moors in Dilsen. Andere hulpver
leners in de Belgische grensstreek werkten eveneens met haar 
samen. Met notaris M. Elens uit Stokkem vormde zij een van de 
voornaamste schakels van de Komeet-lijn in de Belgisch-Lim
burgse grensstreek. Via Luik en Hasselt vertrokken alle geal
lieerde vliegeniers naar Brussel, het centrum van de organisatie 
in België. Komeet was in juni 1941 ontstaan op initiatief van A. 
Depée en mejuffrouw A. de Jongh ("Dédee") uit Schaarbeek bij 
Brussel. Zij slaagden erin een vluchtroute naar Spanje op te 
bouwen, die gedurende de hele bezetting - zij het niet met steeds 
dezelfde personen - intact bleef. Het was veruit de belangrijkste 
escape-weg: er werden ongeveer zevenhonderd piloten geholpen. 
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Het netwerk functioneerde sedert eind 1941 en overal in België 
werden nieuwe steunpunten gevonden ondanks arrestaties in de 
leiding en talrijke functiewisselingen. Baron J. Greindl gaf gedu
rende een groot deel van 1942 leiding aan de organisatie. Hij 
bouwde het netwerk verder uit, ook in Belgisch Limburg, maar 
hij kon niet voorkomen dat de Sipo en de Abwehr met hulp van 
provocateurs eind 1942 en in 1943 diepe bressen sloegen in 
Komeet. 16 De grootste schade richtten de provocateurs Prosper de 
Zitter, die voor de Abwehr werkte, en de uit het Noordfranse 
Tourcoing afkomstige J. Desoubrie ("Jean Masson ") aan. Laatst
genoemde kwam in april of mei 1943 in contact met F. de Jongh, 
de vader van A . de Jongh. Hij werkte in Frankrijk voor Komeet. 
Niets vermoedende medewerkers van de organisatie introduceer
den de provocateur bij De Jongh. Kort daarop vroeg Desoubrie 
om een lijst van helpers in Belgisch Limburg. Vanuit Engeland 
zou hem zijn bericht dat men weinig vertrouwen stelde in deze 
groep. Twee medewerkers uit Neerharen en Hasselt stelden de 
gevraagde lijst samen en gaven die aan L. Spanoghe in Hasselt, 
de leider van Komeet in Limburg. Op 8 juni 1943 volgde een 
arrestatiegolf in Brussel en op 18 juni sloeg de Gestapo in Lim
burg toe en arresteerde onder meer Spanoghe en mevrouw Moors. 
De helpers in de regio Maaseik konden tijdig worden gewaar
schuwd, maar men meende daar met een vals alarm van doen te 
hebben. Vier dagen later werden verschillende personen in Maas
eik gearresteerd. De straffen die op 12 november 1943 werden 
uitgesproken waren uitzonderlijk zwaar: verschillende medewer
kers verdwenen naar Duitse (Nacht und Nebel) kampen, andere 
werden gefusilleerd (L. Spanoghe en vele anderen) of vergast 
(mevrouw G. Moors). 17 Uiteraard zetten de buiten schot gebleven 
helpers de werkzaamheden op een laag pitje, ook Van de Vin. Het 
duurde enige tijd voordat het netwerk zover was hersteld dat het 
opnieuw in gebruik kon worden genomen. Daardoor ontstonden 
in Nederlands Limburg in de zomer van 1943 problemen met de 
afvoer van vluchtelingen. 
Eén route had geen schade geleden: de lijn via Luik en Nancy 
naar Zwitserland. Voor piloten was een reis naar Zwitserland een 
tamelijk nutteloze onderneming. Als men daar eenmaal was 
gearriveerd, kon men het land bijna niet meer uit. Wanneer 
Zwitserland hulp zou bieden bij de terugkeer naar de thuisbasis, 
zou dat een schending van de neutraliteit betekenen. Er zijn dan 
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ook geen vliegeniers via deze weg vertrokken. De route over 
Nancy werd vooral gebruikt door joden en Engelandgangers. De 
centrale figuur op de lijn over Nancy was de op 13 augustus 1891 
in Neer geboren P. Timmermans. Op 24-jarige leeftijd werd hij 
in Rome tot priester gewijd. Tot 1927 doceerde hij aan het Frans 
Seminarie aldaar. Bovendien studeerde hij theologie, kerkelijk 
recht en muziek. Vanwege zijn verbeten strijd tegen de groeiende 
invloed van de rechts-radicale Action française werd hij in Rome 
tot persona non grata verklaard. Via Monaco en Sierre in Zwitser
land kwam hij in 1935 in Nancy terecht. Daar doceerde hij 
kerkelijk recht aan het Groot-Seminarie en genoot er veel aanzien. 
Zijn collega's in Limburg hadden hem niet uit het oog verloren en 
al spoedig na de Duitse inval polsten ze hem of het mogelijk was 
vluchtelingen uit Nederland naar Zwitserland te helpen. Dat kon 
en begin 1941 kwam de lijn over Nancy tot stand. 18 Pastoor Vul
linghs, de kapelaans Akkermans uit Tegelen, Slots uit Grubben
vorst (later Weert), Goossens uit Echt, Naus en Van Enckevort 
uit Venlo, de priesterleraren E.V.H. Steegmans uit Sittard en 
Brummans uit Weert, maar ook leken als L.F.J. Frantzen uit 
Horn, J.M. Peters uit Roosteren, H.J. Colleije uit Haelen en vele 
anderen wisten van deze lijn. Zij maakten allemaal dankbaar 
gebruik van de diensten van deze uiterst waardevolle kracht. 
Verscheidene honderden vluchtelingen reisden tussen 1941 en 
november 1943 via Maaseik of Maastricht over Virton en Longwy 
naar Nancy waar Timmermans (père Tim) hen opving, onderdak 
verschafte en van voedselbonnen en valse papieren voorzag. 
Vervolgens reisden ze in gezelschap van passeurs naar Belfort om 
na het grensriviertje de Doubs overgestoken te zijn Zwitserland 
te bereiken. 19 

Een belangrijk doorgeefluik voor Timmermans was de familie 
Wijnen in Maastricht. Gezinshoofd H.J.L. Wijnen werkte als 
reclasseringsambtenaar in de gevangenis van Maastricht. Zo
doende trad hij al spoedig op als intermediair tussen politieke 
gevangenen en de illegaliteit. Wijnen sr. toonde zich achter de 
schermen een verdienstelijk en actief illegaal werker. Daarbij 
ondervond hij steun van zijn zoons. Een van hen, A.J.H. Wijnen, 
was sportinstructeur aan het Bisschoppelijk College te Sittard. 
Directeur E. Steegmans, voormalig kapelaan in Neer en een 
goede bekende van Timmermans, bracht Wijnen en Timmermans 
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Kaart 32. Lijn Père Timmermans 
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De zoektocht naar verbindingen met Zwitserland en Spanje 
leverde meer resultaat op. Vooral Kloeg toonde zich opvallend 
inventief. Hij was op 23 februari 1908 in Rotterdam geboren en 
volgde in België een priesteropleiding. Kort voor zijn priesterwij
ding brak de Tweede Wereldoorlog uit. Met de Benedictijnse 
kloostergemeenschap uit Loppem bij Brugge vertrok hij naar 
Zuid-Frankrijk. Waarschijnlijk legde hij toen de contacten die 
hem naderhand zo goed van pas kwamen. De alarmerende berich
ten over het bombardement van Rotterdam grepen Kloeg dermate 
aan dat hij op eigen houtje naar de havenstad reisde om zich te 
vergewissen van het lot van zijn familie en kennissen. Zijn kloos
terabt, die kort daarop naar België terugkeerde, nam hem deze 
stap niet in dank af. De twee kwamen met elkaar in conflict. 
Kloeg vertrok naar een ander klooster in België, waar hij al 
spoedig in de illegaliteit verzeild raakte door Uoodse) vluchtelin
gen naar onbezet Frankrijk en Zwitserland te loodsen. Kennelijk 
bleven zijn ondergrondse werkzaamheden niet verborgen. Omdat 
zijn nieuwe abt vreesde voor represailles van Duitse zijde, vertrok 
de diaken in 1941 naar het tegen de Nederlandse grens gelegen 
Trappistenklooster De Achelse Kluis, ten zuiden van Valkens
waard. Ook daar hield hij het niet lang uit.25 

Gedurende zijn kortstondig verblijf in De Achelse Kluis in 1942 
kwam hij via tussenpersonen in aanraking met de gewezen dienst
plichtig militair M.H.L. Beelen uit Tungelroy, een plaatsje bij 
Weert. Beelen, een timmerman, had in 1941 geholpen bij de bouw 
van enkele kampen voor de Nederlandse Opbouwdienst in de 
regio. Er dreigde een conflict met de Duitse opzichters toen hij 
de plaatsing van een vlaggemast voor een van de kampen traineer
de. De timmerman uit Tungelroy wenste onder geen beding mee 
te werken aan de oprichting van een mast waaraan een vlag met 
het hakenkruis zou wapperen. Die houding werd hem zwaar 
aangerekend; men dreigde de affaire ter kennis te brengen van de 
Sipo. In gezelschap van een kameraad ondernam hij in oktober 
1941 een poging naar Engeland uit te wijken, maar in de buurt 
van de demarcatielijn in Frankrijk liepen ze tegen de lamp. Op 
advies van hun Duitse verdediger verzochten ze de rechter om te 
werk gesteld te worden bij een Franse boer. Dat werd hun toege
staan. Beelen gebruikte die tijd van relatieve vrijheid om zijn 
ogen goed de kost te geven. Na ongeveer twee maanden namen ze 
de benen en met Kerstmis waren de twee weer terug in Neder-
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land. Meteen na zijn terugkeer deden diverse personen een beroep 
op Beelen en informeerden naar de door hen gevolgde vluchtrou
te. 26 Een van hen introduceerde hem in De Achelse Kluis waar hij 
kennismaakte met Kloeg. In overleg met de diaken begon Beelen 
begin 1942 met de opbouw van een nieuwe vluchtlijn. Allereerst 
moest hij op zoek naar een geschikte locatie om de grens met 
België te kunnen passeren. Die vond hij bij een boerderij aan een 
parallelweg van de verbindingsweg Weert-Maaseik. De hoeve lag 
pal op de grens en met de fel anti-Duitse boerin, mevrouw Schee
pers, sprak hij af dat zij een wasteil buiten zou hangen als de kust 
veilig was. Aan de Belgisch-Franse grens vonden Beelen en Kloeg 
een pastoor bereid tegen een financiële vergoeding vluchtelingen 
te helpen bij de grenspassage. Ook bij de demarcatielijn werden 
steunpunten gevonden. Kloeg zorgde voor een verbinding met 
J.W. Kolkman, correspondent van het Algemeen Handelsblad in 
Parijs. Kolkman, een broer van de burgemeester van Weert, 
W.F. W. Kolkman, gaf bovendien leiding aan het Office Néerlan
dais te Perpignan in Vichy-Frankrijk.27 

De Offices Néerlandais waren een gecamoufleerde voortzetting 
van de Nederlandse consulaten in "onbezet" Frankrijk, die onder 
Duitse pressie in september 1940 waren opgeheven. Aan het 
hoofd van de Offices stond de consul-generaal dr. ir. A. Seven
ster. Al gauw werd duidelijk dat de voormalige Nederlandse 
consulaten een belangrijke rol speelden bij de hulpverlening aan 
joden en Engelandgangers. Teneinde die ontwikkeling een halt toe 
te roepen werden door het Vichy-regime steeds meer hindernissen 
opgeworpen. Kolkman trok zich er niets van aan. Als de hulp niet 
langer op legale wijze doorgang kon vinden, dan moest het maar 
clandestien gebeuren. Met collega J.C.A.M. Testers, directeur 
van het Office in Toulouse, organiseerde hij een ontsnappings
route door de Pyreneeën naar Spanje. Tot december 1942 ging 
alles goed. Op 12januari 1943, twee maanden na de bezetting van 
Vichy-Frankrijk door Duitse en Italiaanse troepen (11 november 
1942), werden Kolkman en Testers bij een poging naar Spanje uit 
te wijken in hechtenis genomen. Dat lot had Sevenster al op 9 
december getroffen. Kolkman en Testers kwamen in Duitse 
kampen om het leven. 28 In de persoon van A. Aarts kreeg Testers 
een waardige opvolger. 
Beelen en Kloeg beschikten dus al vroeg in 1942 over een vlucht
lij n die door Oost-Frankrijk via Perpignan naar Spanje liep. 
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Kaart 33. Lijn Kloeg-Beelen 
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Aanvankelijk werd de route, die overigens zonder hulp van 
contactpersonen of begeleiders moest worden afgelegd, uitsluitend 
benut door personen die (om politieke redenen) werden gezocht 
en Engelandgangers, doorgaans officieren. Teneinde de deugde
lijkheid van het lange traject te controleren vroegen de twee 
organisatoren een officier uit Zeeland bij behouden aankomst in 
Engeland de zinspreuk "Luctor et Emergo" door Radio Oranje te 
laten omroepen. In de loop van 1942 kwam het bericht inderdaad 
door. De organisatie ontleende er sindsdien haar naam aan. 
Hoewel de behandeling en de leefomstandigheden van de vluchte
lingen in Zuid-Frankrijk en Spanje ronduit slecht waren door 
tegenwerking van de autoriteiten en het uitblijven van Neder
landse regeringssteun aan de voormalige consulaten, wogen zulke 
overwegingen vanzelfsprekend niet op tegen het toenemend gevaar 
dat met name joden in Nederland liepen. Men wist trouwens niet 
veel van de omstandigheden in Zuid-Frankrijk en Spanje. Vanwe
ge het overstelpende aanbod van vluchtelingen moest worden 
geselecteerd. De snel groeiende kring rond Kloeg en Kolff legde 
enige criteria aan: voortaan genoten naast officieren, politieke 
vluchtelingen en personen met een technisch beroep ook joden de 
voorkeur. Laatstgenoemden legden slechts een gedeelte van het 
traject af. Beelen huisvestte ze tijdelijk, met toestemming van de 
eigenaar, in een leegstaande boerderij in zijn woonplaats . Vervol
gens loodste hij ze over de grens naar pasteibakker A.J.J.A. 
Bergmans in Bree, een broer van H.A.J. Bergmans, een pijpenfa
brikant in Weert. Laatstgenoemde had Beelen al eerder in verbin
ding gebracht met de O.D. en introduceerde hem nu bij zijn in 
België woonachtige broer. Vanuit Bree trokken de joodse vluchte
lingen te voet of op de fiets naar Maaseik vanwaar ze per trein 
naar Hasselt reisden. Vandaar zetten ze hun tocht via Brussel 
voort naar Zwitserland of Zuid-Frankrijk. 
De derde persoon die een wezenlijke bijdrage leverde aan de 
totstandkoming van Luctor et Emergo was, zoals vermeld, J.C. 
Wannée. Hij stond korte tijd in verbinding met de geheime 
agenten H.M.G. Lauwers en Th. Taconis die begin maart 1942 
werden gearresteerd. Wannée nam geen onnodige risico's en dook 
onder. In april 1942 ontmoette hij burgemeester Kolff. Zowel 
Kolff, Kloeg als Wannée vonden het van essentieel belang dat de 
regering in Londen adequaat en blijvend werd ingelicht over de 
stand van zaken en de ontwikkelingen in bezet gebied. Met het 
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radiografisch contact was het echter droevig gesteld. In België 
daarentegen functioneerde dat beter. Door Kloeg kreeg Beelen in 
het vroege voorjaar van 1942 verbinding met mejuffrouw H. 
Meisen en A. Peeters in Rotem in Belgisch Limburg. Zij werkten 
voor een commissaris van politie in Ukkel, H.P.C. van den 
Broek, die radiografisch contact onderhield met Engeland. Op 
verzoek van Kloeg verklaarden ze zich bereid Nederlandse inlich
tingen via Ukkel naar Londen te seinen. Na de arrestatie van 
Meisen en Peeters in maart 1943 bezorgde Beelen de berichten 
van Kloeg persoonlijk in Ukkel.29 Met het aanhaken van Wannée, 
die niet op de hoogte was van de verbinding met Ukkel, werden 
pogingen in het werk gesteld de contacten met België te intensive
ren. Aan het begin van de zomer van 1942 reisde Wannée via de 
vluchtroute voor joden van Kloeg en Beelen naar Brussel. Daar 
stelde hij zich in verbinding met een topambtenaar van het depar
tement van economische zaken, Van Caillie. Deze zegde mede
werking toe bij het zoeken naar een radiografische verbinding. 
Voorlopig moest Wannée het resultaat afwachten, reden om in juli 
naar Nederland terug te keren. 
Tijdens zijn afwezigheid was Kolff gearresteerd. Mogelijk hield 
diens aanhouding verband met zijn relaties in 0. D. -kring. De 
O.D. werd in deze periode door de ene na de andere arrestatiegolf 
getroffen. Van Caillie in Brussel onderging hetzelfde lot. Wannée 
moest opnieuw beginnen, maar het geluk was met hem. Zijn 
kennis, mejuffrouw P. van Gellicum, die vluchtelingen naar 
België hielp, introduceerde hem in de herfst van 1942 bij de in 
Brussel woonachtige Nederlandse mevrouw E.P. Chabot en haar 
dochter E.C.L. Ambach. Zij werkten met onder anderen mejuf
frouw M. Merjay voor een vanuit Engeland georganiseerde 
ontsnappingsroute voor geallieerde vliegeniers en voor de inlich
tingendienst "Bravery", in maart 1942 opgezet door de geheim 
agent E. Cleeren.30 Wannée begreep dat de twee doelstellingen nu 
gerealiseerd konden worden. 
Over het vervalsen van identiteitspapieren en andere documenten 
hoefde hij zich geen zorgen te maken. Zijn huisgenoot op het 
duikadres Keizersgracht 763 in Amsterdam, E. Veterman, had al 
enige ervaring opgedaan met het vervalsen van documenten en 
verklaarde zich meteen bereid mee te werken. In het voorjaar van 
1943 werd in samenwerking met contactpersonen van Kloeg en 
Kolff, zoals mejuffrouw N.E. Linden mejuffrouw J.M. Folmer, 
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enige structuur aangebracht in de tot dusver geïmproviseerde hulp 
aan geallieerde vliegeniers . 
N .E. Lind werkte tot april 1941 als assistente van de districts
commissaris van de padvinderij in Alkmaar. Na de opheffing van 
deze jeugdbeweging ging ze zich meer en meer op illegale activi
teiten toeleggen. In het voorjaar van 1942 stelde een kennis uit 
Bussum haar aan Kolff voor. Op zijn verzoek ging ze zich bezig
houden met de hulp aan de eerste onderduikers.31 J.M. Folmers 
ouders woonden in Zeist. Door een plaatsgenoot was ze in 1942 
bij Kloeg geïntroduceerd. Aangezien haar vader op het politiebu
reau van Zeist werkte, kon ze elke avond de telexberichten van 
die dag inzien en nagaan of er ergens in het land een geallieerde 
bommenwerper was neergekomen. Met die kennis hoopte ze iets 
nuttigs te kunnen doen. Dank zij de connecties van Kloeg kon dat 
inderdaad. 32 

De arrestatie van Kolff kon de snelle groei van Luctor et Emergo 
niet tegenhouden. Onder leiding van Kloeg en Wannée kreeg het 
landelijk netwerk steeds meer gestalte en via Weert- Stramproy 
bestond verbinding met enkele Belgische organisaties . Grenspas
seur Beelen werkte onder anderen samen met de eerder genoemde 
A. Bergmans in Bree, de oudste zoon van H.A.J. Bergmans uit 
Weert en P.H.J. Vanderfeesten, zoon van een caféhouder uit 
Stramproy. De eerste, door Beelen geholpen geallieerde vliege
nier, een Canadese officier, was op 8 juni 1942 ergens in de 
Betuwe neergekomen. Na enige omzwervingen belandde de 
vliegenier bij Kolff, waarna Kloeg hem van Zaltbommel naar 
Weert bracht. Daar namen Beelen en de oudste zoon van H.A.J. 
Bergmans hem over en begeleidden hem via de boerderij van de 
familie Scheepers naar Molenbeersel, waar A. Peeters en J. 
Meisen, een broer van koerierster H. Meisen, zich over hem 
ontfermden. Peeters wist wel wat er met de inlichtingen die 
Beelen hem toespeelde moest gebeuren, maar hij kende geen 
vluchtroute. Twee mijningenieurs brachten uitkomst. Zij zorgden 
ervoor dat de Canadees op de Komeet-lijn kwam. Na een voor
spoedige tocht door België en Frankrijk arriveerde hij op 22 
augustus 1942 in Spanje. 33 Naderhand hielp Beelen nog enkele 
piloten van wie hij er een doorgaf aan Peeters en twee aan Berg
mans in Bree. 34 

Eind 1942 was de oorspronkelijke vluchtroute van Kloeg en 
Beelen naar Perpignan door arrestaties in Zuid-Frankrijk niet 
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meer te gebruiken. De nieuwe weg, die eveneens over Brussel 
liep, was net op tijd tot stand gekomen en garandeerde 
continuïteit. Het noodlot sloeg elders toe. Volkomen onverwacht 
werden Kloeg en Beelen in april 1943 gearresteerd. Hun aanhou
ding hing samen met de arrestatie van een koerier op de lijn naar 
Perpignan. J .A. Kwak, een kantoorbediende uit Den Haag, had in 
1942 de tocht naar Zuid-Frankrijk voor het eerst ondernomen en 
was door J. Kolkman, op voorstel van de door Kloeg-Beelen 
geholpen Engelandganger G. Carlier, verzocht een koeriersdienst 
met Nederland te onderhouden. In hotel Schimmelpenninck te 
Eindhoven vond daarover een bespreking met Kloeg en Beelen 
plaats. De diaken stond positief tegenover het plan van Kol km an 
en stuurde Kwak, buiten medeweten van Beelen, met inlichtingen 
over de beveiliging van het vliegveld Eindhoven terug naar 
Perpignan. Enige tijd functioneerde de koeriersdienst naar tevre
denheid, maar door eigen onvoorzichtigheid viel Kwak in novem
ber 1942 in Duitse handen. Het bericht over zijn arrestatie bereik
te Kloeg op zijn duikadres in Rotterdam. Meteen lichtte hij Beelen 
in. Vooralsnog gebeurde er niets . Op woensdag 21 april 1943 
arresteerde de politie van Weert op last van de Sipo-Den Haag 
Beelen en H.A.J. Bergmans. Kloeg werd een week later opgepakt. 
Het kon niet anders dan dat Kwak onder Duitse pressie was 
bezweken. Na een half jaar legde hij alsnog een bekentenis af. 
Bergmans - via hem konden de medewerkers van Luctor et 
Emergo contact opnemen met Beelen - kwam na een maand, 
wegens gebrek aan bewijs, op vrije voeten. Voor Kloeg, Beelen 
en Kwak zag het er aanzienlijk somberder uit. Door alle schuld 
op zich te nemen behoedde Kloeg Beelen voor de doodstraf. 
Zowel Kloeg als Kwak werden door het Duits Kriegsgericht op 15 
februari 1944 ter dood veroordeeld. Op 15 maart 1944 om zeven 
uur 's morgens werd de diaken gefusilleerd . Kwak overleed kort 
na de bevrijding, op 31 mei 1945, in het kamp Bergen-Belsen. 
Beelen werd op 9 mei 1944 uit de gevangenis van Haaren ontsla
gen en dook meteen onder, omdat hij veronderstelde dat de 
Duitsers hem als lokaas probeerden te gebruiken.35 

Opnieuw was Luctor et Emergo van enkele waardevolle krachten 
beroofd. Daarmee kwam tevens een voortijdig einde aan de 
nieuwe vluchtweg via Brussel en het contact met de Komeet-lijn. 
De verbindingen met Weert, Stramproy en Bree bleven echter 
intact. Beelens medewerkers P.H.J. Vanderfeesten en A. Berg-
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mans (Bree) betrokken B.L.J. Bergmans, caféhouder uit Biest
Weert en broer van H. Bergmans uit Weert en A . Bergmans uit 
Bree, en diens zoon L.F.J. ("Twan ") Bergmans bij de werkzaam
heden. Voorts schakelde Vanderfeesten P.H.H. Verkennis en 
diens zoon M.G. Verkennis, woonachtig op een boerderij in 
Stramproy, in. Laatstgenoemden namen met de jonge Bergmans 
en Vanderfeesten de rol van Beelen over. Zij wisten niet beter 
dan zowel de joden als de geallieerde piloten en de Engeland
gangers naar Bergmans in Bree te brengen. De piloten werden 
doorgaans per trein tot Weert begeleid door medewerkers van 
Luctor et Emergo. Af en toe haalde Bergmans jr. ze zelf op aan 
het station van Utrecht. Vanuit Weert bracht hij ze met steun van 
Verkennis en Vanderfeesten via Keent an Altweerterheide over de 
grens. 36 De jeugdige Bergmans genoot van zijn belangrijke en 
avontuurlijke rol en perfectioneerde met M. Verkennis de clandes
tiene grensoversteek. Er werd een pad aangelegd door weilanden, 
bossages, kreupelhout en langs vennetjes en over sloten werden 
smalle bruggetjes geslagen.37 

Door het wegvallen van Peeters en Meisen in Rotem en Beelen in 
Tungelroy werd de woning van pasteibakker A. Bergmans in Bree 
dus een belangrijk adres. Hij werkte sedert 1941-1942 samen met 
illegale werkers in de regio zoals M. van Esser en L. Vallé (zie 
hoofdstuk lil, paragraaf III .3 .3.). 38 Toen in 1942 de eerste piloot 
arriveerde kon deze via een al eerder beproefde vluchtweg voor 
krijgsgevangenen naar de Belgische hoofdstad reizen. Nadat de 
samenwerking tussen Luctor et Emergo en Bergmans tot stand 
was gekomen, gingen zowel Nederlandse als Belgische medewer
kers gebruik maken van deze weg. Ze reisden per trein van 
Maaseik naar Brussel of van Wijchmaal naar Brussel. Mejuffrouw 
Lind reisde nooit verder dan de Belgische grens, omdat ze geen 
Frans sprak.39 In Brussel werden de vliegeniers aan mevrouw E. 
Chabot en mevrouw E. Vandervelde overgedragen, die voor een 
aan de Komeet-lijn gelieerde organisatie werkten. De inlichtingen 
werden ter hand gesteld aan E. Cleeren.40 In januari 1943 werd 
Cleeren opgepakt. Wannée nam meteen contact op met Cleerens 
tweede man, E. van Moorleghem, zodat de verbinding met Enge
land niet in gevaar kwam. 
In augustus 1943 sloeg een van de medewerksters van de piloten
tak, mejuffrouw M. Merjay, alarm . Door de infiltratie van 
provocateur De Zitter zouden alle vliegeniers reeds enige tijd bij 
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Parijs in de Duitse fuik lopen. Merjay was dat aan de weet 
gekomen dank zij een uit de gevangenis van Aken gesmokkeld 
bericht. Om de schijn op te houden dat de lijn bonafide was 
hadden de Duitse politie-autoriteiten ongeveer veertig, naar 
verhouding onbelangrijke bemanningsleden zoals boordschutters, 
langs de lijn laten repatriëren. De echte piloten waren echter 
gearresteerd. Niemand wist precies de omvang van de infiltratie, 
zodat Merjay, Wannée en de families Chabot en Bergmans (uit 
Bree) onderdoken. Bergmans vertrok met zijn zoon naar Weert, 
want De Zitter had hem in Bree opgezocht. In Brussel werd 
koortsachtig naar nieuwe verbindingen gezocht. Dezelfde maand 
nog kregen Van Moorleghem en Merjay contact met een zijtak 
van de inlichtingendienst Zéro, de in juli 1943 opgericht escape
organisatie Eva (afkorting van Evasion: ontsnapping). Terwijl 
sommige medewerkers van Eva tevens verbinding onderhielden 
met de Komeet-lijn, bleef de lijn Eva tot medio november 1943 
intact, zodat toch nog ruim vijfentwintig piloten geholpen konden 
worden. 41 

Dat Bergmans er goed aan had gedaan te vertrekken bleek op 25 
september 1943 toen de Duitsers enkele medewerkers in de 
grensstreek, onder wie L. Vallé, arresteerden. Desondanks 
kwamen er nieuwe contactpunten bij, maar die bevonden zich 
westelijker: tussen het Noord-Brabantse Maarheeze en Budel en 
de Belgische regio Hamont-Neerpelt-Overpelt.42 De pilotentak van 
Luctor et Emergo/Fiat Libertas had daar weinig bemoeienis mee: 
in Nederland had de bezetter in september en oktober 1943 diepe 
bressen in de organisatie geslagen. 
Ondanks de tegenslag bleef door de activiteiten van priesterleraar 
Ch.V.J. Brummans, verbonden aan het Bisschoppelijk College te 
Weert, tot begin november 1943 een zijdelingse verbinding tussen 
de restanten van Luctor et Emergo/Fiat Libertas en Weert be
staan. Door zijn connecties met kapelaan P.J. Slots, talrijke oud
leerlingen en ouders van leerlingen was hij in 1941 betrokken 
geraakt bij de hulp aan joden. Hij zocht naar duikplaatsen en 
trachtte bonkaarten los te krijgen. Ook onderhield hij contact met 
priesterdocent P. Timmermans in Nancy, met Van Ass in De 
Weerd, met verscheidene geestelijken in het westen van het land 
die eveneens joden hielpen en met medewerkers van Luctor. Na 
de arrestatie van Kloeg en Beelen en het onderduiken van kape
laan Slots, in juni 1943, trad hij steeds meer op de voorgrond als 
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vaste verbindingsman van Luctor.43 Zodoende kwam Brummans 
in aanraking met agent P.R. Gerbrands, die in de nacht van 23 op 
24 maart 1943 was gedropt. Gerbrands niet bepaald voorspoedig 
verlopen aankomst - zijn marconist overleefde een noodlanding 
op het IJsselmeer niet - hing samen met het Englandspiel. Het 
toestel waarmee hij kwam vervoerde wapens, bestemd voor het 
verzet. Hiervan waren de Duitsers op de hoogte. Van Gerbrands 
komst wisten ze evenwel niets. Hij was uitgezonden door het 
Bureau Inlichtingen (B.I.), een dienst die niet bij het Englandspiel 
betrokken was. De geheim agent moest in opdracht van het 
waarnemend hoofd (in juli 1943 formeel tot hoofd benoemd) van 
B.I., J. M. Som er, contact leggen met medewerkers van Luctor et 
Emergo en een vluchtroute naar Spanje opbouwen voor B.1.-agen
ten en personen die de regering in Londen konden informeren 
over de toestand en ontwikkelingen in bezet gebied. 
Dat Gerbrands zich in verbinding moest stellen met Luctor et 
Emergo had twee redenen. De eerder genoemde Engelandganger 
G . Carlier uit Amsterdam, die in de zomer van 1942 een beroep 
had gedaan op de hulp van Lind en door Kloeg en Beelen naar 
Spanje was geholpen, had na lange omzwervingen Somer ontmoet 
en hem over de werkzaamheden van de groep rond Kolff en Kloeg 
alsook over zijn vluchtroute gerapporteerd.44 Somer wist al enige 
tijd van het bestaan van deze organisatie, omdat van tijd tot tijd 
inlichtingen op de burelen van B.I. belandden die bij andere 
instanties in Londen waren binnengekomen. Luctor et Emergo 
maakte immers gebruik van een in Brussel gestationeerde zender. 
Bureau Inlichtingen beschouwde de bestaande situatie als onwen
selijk, omdat er een andere organisatie met dezelfde naam in 
Nederland werkte en omdat men in het ongewisse verkeerde over 
de deugdelijkheid van het verbindingskanaal.45 Bovendien klaagde 
Luctor et Emergo bij herhaling over het uitblijven van respons uit 
Engeland. In een brief van 15 juli 1943, gericht aan het hoofd van 
de Nederlandse sectie van Special Operations Executive (S.O.E.) , 
major C.H. Seymour Bingham jr., een geheime dienst die volko
men gemanipuleerd werd door de Duitsers in het kader van het 
Englandspiel (zie paragraaf lil) - Gerbrands was toen al bijna vier 
maanden in Nederland - gaven de medewerkers van Luctor et 
Emergo nogmaals uiting aan hun frustraties : "Nu begrijpen we 
zeer goed dat het voor U niet altijd mogelijk is op alles, wat U uit 
he t bezette gebied bereikt, volledig in te gaan. Evenmin willen we 
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U het oordeel onthouden over het belang van onze zendingen, 
waaraan overigens de meest deskundige Nederlandse ambtenaren 
medewerken, doch wij zouden, in geval U geen prijs stelt op deze 
zendingen, het wel een daad van sportiviteit vinden ten aanzien 
van de risico's, welke hiervoor uiteraard genomen worden, indien 
U zulks dan ook liet weten. Tenslotte is hier in Nederland vol
doende te doen, waar de Nederlandse regering zich slechts met 
woorden - en dan nog op een wijze, die aan velen het gevoel 
geeft, dat men niets van het werkelijke leven in bezet gebied 
begrijpt - om bekommert" .46 

Somer begreep dat hier een taak voor B.I. lag. Hij wilde het 
contact niet alleen aanhouden, maar voortaan rechtstreeks via zijn 
dienst laten lopen. Doordat Gerbrands bij de landing op het 
IJsselmeer zijn zendapparatuur was kwijtgeraakt, kwam daarvan 
voorlopig niets terecht. Het tweede deel van zijn missie leverde 
meer resultaat op. De B.1.-agent bezocht een kennis, dr. A. 
Westhof in Amsterdam, die hem begin april 1943 via Lind met 
Luctor et Emergo in contact bracht. Allereerst moest de naam 
worden omgedoopt in Fiat Libertas teneinde misverstanden met de 
organisatie van dezelfde naam in de toekomst te voorkomen.47 

Voorts diende een vluchtroute tot Spanje te worden opgebouwd. 
B.I. zou op haar beurt trachten vanuit Lissabon aansluiting te 
krijgen met de verbindingsweg van Gerbrands. Die taak werd 
toevertrouwd aan mr. H. Maas Geesteranus, een medewerker van 
de Centrale Inlichtingendienst in Lissabon. Gerbrands toog aan 
het werk. Westhof was bereid na te gaan in hoeverre de door Fiat 
Libertas benutte route bonafide en voor Gerbrands' doelstelling 
bruikbaar was. Tot Brussel bleek alles in orde. De grenspassage 
bij Weert-Stramproy verliep soepel. Een in Brussel woonachtige 
nicht van Westhof bleek een waardevolle bijdrage te kunnen 
leveren. Zij kon zowel aan Belgische als Franse identiteitspapie
ren komen en kende een passeur voor de lange weg naar Toulou
se. In Frankrijk zelf was echter nog niets georganiseerd.48 In 
plaats van aansluiting te zoeken bij de Belgische escape-lijnen 
bouwde Gerbrands vanaf Brussel een nieuwe route op. Daartoe 
benaderde hij Brummans. De priesterleraar kende de door Fiat 
Libertas gebruikte weg via Brussel en verklaarde zich bereid op 
het verzoek van Gerbrands in te gaan op voorwaarde dat Radio 
Oranje diens opdracht autoriseerde door het bericht "De soep is 
gaar" te laten omroepen.49 Aan het begin van de zomer werd het 
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codezinnetje inderdaad uitgezonden. Kort daarna, waarschijnlijk 
in juli 1943, vertrok Brummans in gezelschap van twee in de 
omgeving van Weert ondergedoken studenten/oud-militairen uit 
Zuid-Holland, J. La Bree en R.Ph. Esser. Via Budel en Hamont 
reisden ze naar Brussel, waar ze op de trein naar Erquelinnes
Frontière stapten. Vervolgens spoorden ze over Jeumont naar 
Parijs, waar ze overnachtten. De route liep verder over Orléans 
en Vierzon Ville naar Foëcy. Daar verliet men de trein om te voet 
de demarcatielijn - die ondanks het feit dat geheel Frankrijk was 
bezet nog steeds streng werd bewaakt - over te steken naar het 
plaatsje Lury. Vanuit Lury, waar contact werd gelegd met de 
pastoor, reisde het drietal naar een klooster in Issoudun. Vandaar 
ging het rechtstreeks per trein naar Toulouse, waar een tussenper
soon Brummans met de opvolger van J. Testers, A. Aarts, in 
contact bracht. De verbindingsman, Van Dam, kende een passeur 
in St. Paul, nabij de "zone interdit", de grensstreek met Spanje. 
Vervolgens reisden de drie per trein naar Foix om vandaar met 
een groep tabaksmokkelaars naar Andorra te gaan. Voor de 
Spaanse grens haakte Brummans af. Na zestien dagen was hij 
weer terug in Weert. La Bree en Esser reisden verder naar 
Spanje, waar ze hulp kregen van A. Kriens, Nederlands consul in 
Barcelona, een verbindingsman van Aarts in Toulouse.50 

Gerbrands kon tevreden zijn. Brummans was volledig geslaagd. 
Gerbrands belastte zijn broer Arie met de leiding van de nieuwe 
route die "St. John" werd gedoopt. Voor het traject tot Brussel 
stelde hij mejuffrouw H. Roosenburg als koerierster aan; de rest 
van de weg tot Toulouse vertrouwde hij toe aan koerier H. Nijs.51 

Daarmee zat zijn taak er op. Alvorens op 2 september 1943 naar 
Spanje te vertrekken bracht Gerbrands in juli nog een verbinding 
tot stand tussen Fiat Libertas en de agent G.A. van Borssum Buis
man, die uit Engeland was overgekomen om een radioverbinding 
tussen de O.D. en de regeringsinstanties in Londen tot stand te 
brengen. Hierdoor kon de identiteit van piloten in Engeland 
worden gecontroleerd.52 Voorts stelde hij een vragenlijst samen 
waarmee geallieerde vliegeniers op hun betrouwbaarheid konden 
worden getest: het vormde een welkome aanvulling op een lijst 
die de Luctor et Emergo/Fiat Libertas medewerkers in een eerder 
stadium van Van Moorleghem hadden gekregen.53 Gerbrands' reis 
naar Spanje verliep heel wat moeizamer dan die van Brummans 
en zijn metgezellen in juli 1943. Begin december werd hij in 
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Spanje gearresteerd. J.M. Somer verloste hem uit zijn netelige 
situatie en kort daarop kon hij via Gibraltar naar Engeland terug
keren. Op 20 december arriveerde Gerbrands op de eindbestem
ming. 54 

Na zijn vertrek gebeurde iets merkwaardigs met de route "St. 
John" van Gerbrands. Brummans, die van mening was persoonlijk 
een groot aandeel te hebben gehad bij de totstandkoming van de 
vluchtlijn, ging er buiten medeweten van A. Gerbrands gebruik 
van maken en stuurde verscheidene vluchtelingen via die lijn naar 
Zuid-Frankrijk. Nadat de pilotenhelpers in Brussel in augustus 
achter de verradersrol van De Zitter waren gekomen, stagneerde 
de afvoer, 66k over de route "St. John". De priesterleraar uit 
Weert bleef echter onverstoorbaar helpen via deze weg en omzeil
de kennelijk de obstakels. Lind, die daar achter kwam, vroeg hem 
daarmee op te houden.55 Of Brummans er gehoor aan gaf staat 
niet vast. Het werd hem echter bemoeilijkt door de invoering van 
een wachtwoord. Eind september 1943 sloeg de bezetter diepe 
bressen in Fiat Libertas en arresteerde bovendien enkele Belgische 
contactpersonen. Op 25 september viel passeur Nijs in Duitse 
handen en vier dagen later Wannée.56 In Nederland trof de kern 
van Fiat Libertas hetzelfde lot. Brummans bleef vooralsnog buiten 
schot, omdat zijn zelfstandig georganiseerde hulpverlening slechts 
tijdelijk en maar zeer ten dele parallel had gelopen met die van 
Fiat Libertas. In samenwerking met onder anderen J.J.C. Terwis
scha van Scheltinga, een onderduiker uit Dokkum, mejuffrouw 
Van Ekerschot, mejuffrouw G.J.M. Boers, de arts W.H.M.C. 
Venmans, de dames Kneepkens en Esser - in hun woning werden 
zowel joden als gewonde vliegeniers gehuisvest, die door een 
Engelse ziekenverzorgster van het ziekenhuis van Weert werden 
verpleegd - F.G.F. Schneider uit Weert en pater J.A. van Gestel, 
die voor Belgische identiteitspapieren zorgde, kon Brummans tot 
november 1943 zijn hulpverlening aan onderduikers en vluchtelin
gen voortzetten. Om hoeveel personen het ging is niet bekend.57 

Dat geschiedde in samenwerking met de L.O., waarop het restant 
van de pilotentak van Fiat Libertas eveneens was gaan steunen. 

265 



11.4. De regio Sittard en de verbindingen met België 

Veldwachter A. van der Meulen uit Zwaagwesteinde in Friesland 
maakte deel uit van een groep pilotenhelpers waartoe ook R.C. 
Vermeulen uit Drachten hoorde. In het voorjaar van 1943 had 
Van der Meulen zijn medewerker in Drachten gepolst of deze 
misschien een mogelijkheid zag een gestrande vliegenier te laten 
repatriëren. Vermeulen ging op zoek en dank zij tussenpersonen 
kreeg hij verbinding met J.L. Muyres in Sittard, directeur van de 
N.V. Maasgrind- en Zandexploitatie. Met Pasen 1943 begeleidde 
hij de piloot persoonlijk naar Sittard.58 Medewerkers van Muyres 
waren al langer betrokken bij de hulp aan joden, Engelandgan
gers, ontvluchte Franstalige krijgsgevangenen en onderduikers. 
Ter hoogte van Berg aan de Maas zetten sleepbootkapitein H.G. 
van Gulik, J.A. Dirks, E. van Brug, L.H. Lemmens en enkele 
anderen de vluchtelingen met hulp van Belgische illegale werkers 
over de Maas. 59 Veel problemen leverde dat niet op. Het bedrijf 
opereerde immers op de Maas, dus pal op de grens met België . 
Ook politie-inspecteur W.E. Sanders uit Enschede kwam met 
Muyres c.s in contact en bezorgde hen vluchtelingen.60 In Sittard 
zelf trachtten vooraanstaande verzetsmensen als oud-burgemeester 
M.P.J .M. Corbeij, Dom. van den Bergh, chirurg H.L.M. van der 
Hoff, A. Simonis en de franciscaner pater J.C.Th. Pex meer 
structuur in de hulpverlening te brengen; zij legden nieuwe 
verbindingen. 61 Zo ontstond ter hoogte van Berg-Urmond een 
vaste locatie voor clandestiene grenspassage waarvan sedert begin 
1943 ook piloten gebruik maakten. 
Op verzoek van mr. P.J.A. Clavareau uit Haarlem werd in Sittard 
een vervalsingsgroepje opgericht. Fotograaf H. van Binsbergen 
maakte pasfoto's van de vluchtelingen waarna de valse persoons
documenten met medewerking van Belgische illegale werkers in 
orde konden worden gebracht. Voorts waren P.J. Ronden en J.A. 
Dirks, die een valse stempel van de Belgische gemeente Vilvoorde 
vervaardigde, nauw bij het vervalsingswerk betrokken.62 

Voor de pilotenhulp waren met name de Friese verbindingen van 
belang. A. van der Meulen bracht persoonlijk piloten naar Lim
burg en vond ter hoogte van Maaseik aansluiting bij een groep 
pilotenhelpers, waarin A. Gielen, J. Mobers, P. van Dinther en 
H. Huismans een belangrijke rol speelden . Zij werkten samen met 
mevrouw G. Moors uit Dilsen (Komeet) en notaris M. Elens uit 
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Stokkem. 63 Zijn plaatsgenoot en naaste medewerker P.K. Busch
gens was de vaste verbindingsman met de Nederlandse helpers bij 
Sittard. In opdracht van Elens bracht Buschgens hen Belgische 
identiteitspapieren en geld voor Muyres om de gemaakte onkosten 
te bestrijden. Nadat de piloten de Maas waren overgezet, bracht 
Buschgens ze naar Elens of J. Beunen, een hoteleigenaar in 
Lanklaar. Daar werden ze opgehaald door L. Collin die ze naar 
Hasselt begeleidde van waaruit ze naar Brussel vertrokken.64 

Vervolgens repatrieerden ze langs de Komeet-lijn naar Spanje. 
Tot juni 1943 ging het goed. 
In paragraaf 11.2. vermeldden we de verraderlijke activiteiten van 
J. Desoubrie. Als gevolg daarvan vielen onder anderen Moors en 
Collin op 18 juni 1943 in Duitse handen. Vier dagen later trof 
negen pilotenhelpers uit de groep-Gielen in Maaseik hetzelfde lot. 
J. Mobers werd gewaarschuwd, maar meende dat er sprake was 
van vals alarm en nam geen maatregelen. Alleen Huismans en 
Gielen overleefden de oorlog. 
De gevolgen waren ernstig. Niet dat de vluchtelingenhulp als 
zodanig tot stilstand kwam, die liep doorgaans via verschillende 
gescheiden kanalen. Voor de snel in omvang toenemende piloten
hulp was het wel een flinke tegenvaller. In België en Frankrijk 
moest het netwerk grotendeels gereconstrueerd worden en dat nam 
tijd in beslag. De Nederlandse helpers konden moeilijk zo lang 
wachten en gingen op zoek naar alternatieven: een hachelijke 
onderneming want het verhoogde de kwetsbaarheid aanzienlijk. In 
de regio Sittard kwam de pilotenhulp na de gebeurtenissen in juni 
vrijwel tot stilstand. Wellicht is in een incidenteel geval tot aan 
de arrestatie van notaris M. Elens op 23 november 1943, door 
toedoen van de provocateur H. van Oothegem,65 nog wel een 
piloot geholpen, maar het accent verschoof (opnieuw) naar de 
hulp aan joden, krijgsgevangenen en onderduikers. 
Rest ons in dit verband nog de vraag hoeveel piloten door de 
groep-Muyres geholpen zijn. Daarover bestaat geen zekerheid . 
Aangenomen mag worden dat, gelet op de relatief korte periode 
(april-juni 1943) en het prille stadium waarin de pilotenhulp nog 
verkeerde, het aantal gering zal zijn geweest. 
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11.5. Samenwerking 

Alvorens de ontwikkelingen in de tweede helft van 1943 en het 
jaar 1944 te belichten, is het in verband met de overzichtelijkheid 
van belang kort stil te staan bij de samenwerkingsverbanden die 
tot dan toe tussen de in Limburg werkzame pilotenhulporganisa
ties en -groepen waren ontstaan. Door het wegvallen van de 
groepen Dresen en Erkens in 1941 en 1942 zagen Bongaerts en 
zijn medewerkers zich genoodzaakt het aandachtsveld van Zuid
Limburg naar het midden en noorden van de provincie te verleg
gen. Het centrum van de activiteiten kwam mede daardoor in de 
regio Roermond te liggen. Het accent lag daar vooralsnog op de 
hulp aan ontvluchte krijgsgevangenen - dat zou trouwens ook zo 
blijven - maar dank zij de goedlopende verbindingen met België 
openden zich nieuwe wegen. Weldra verschenen de eerste geal
lieerde vliegeniers bij Van Ass in De Weerd en Van de Vin in 
Neeritter. Hoewel ze tamelijk zelfstandig bleven, fuseerden de 
helpers van Bongaerts tot op zekere hoogte met de krijgsgevange
nenhulporganisatie in Midden- en Noord-Limburg, die zich tevens 
op de hulp aan piloten ging toeleggen. 
De medewerkers van de pilotentak van Luctor et Emergo/Fiat 
Libertas overkwam min of meer hetzelfde. Individuele helpers 
kregen al spoedig contact met het krijgsgevangenennetwerk. 
Priesterdocent Ch. Brummans ging, mogelijk door tussenkomst 
van de in oktober 1942 te Weert benoemde kapelaan P. Slots, 
samenwerken met Van Ass en andere illegale werkers in de regio 
Roermond. Daardoor kwam hij in aanraking met de groep-Bon
gaerts. Bovendien maakte Brummans, evenals andere geestelijken 
in Midden- en Noord-Limburg, sedert 1941 gebruik van de door 
P. Timmermans georganiseerde vluchtweg over Nancy naar Zwit
serland. Na de arrestatiegolf in België redde Brummans Van Ass 
uit de brand en nam eind juni 1943 vier piloten van hem over.66 

Niet alleen hij, ook andere medewerkers van Luctor er Emer
go/Fiat Libertas, zoals mejuffrouw Lind en W. Graafhuis uit 
Amersfoort, haalden sinds eind juni 1943 piloten op bij Van Ass. 
Onder druk der omstandigheden in eigen land en tengevolge van 
de toenemende problemen in de verbindingen met België groeiden 
het provinciaal en landelijk (Fiat Libertas) netwerk aan het begin 
van de zomer van 1943 steeds meer naar elkaar toe. 
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IJ/. De groep-Bongaerts verstrikt in het Englandspiel: de affaire 
Vastenhout 

Voor een beter begrip van de ontwikkelingen in de groep-Bon
gaerts en Fiat Libertas is het noodzakelijk een beknopt overzicht 
te geven van de omstandigheden en gebeurtenissen die leidden tot 
het Englandspiel. In essentie was het Englandspiel een twee jaar 
durend kat- en muisspel tussen de Nederlandse sectie van S.O.E. 
aan geallieerde zijde en een voorbeeldige samenwerking tussen de 
Abteilung III F (Abwehr Fremder Dienste) van het Oberkomman
do der Wehrmacht, in Nederland en België geleid door H.J. 
Giskes, en het Referat IV E (Spionage-Abwehr) van de staf van 
de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S.D. (B.d.S.) in 
Nederland, geleid door J. Schreieder, aan Duitse zijde . Giskes en 
Schreieder waren de architecten van het Spie!, waarmee ze, dank 
zij de steun en inzet van provocateurs en infiltranten die hun rol 
vrijwel allemaal zeer professioneel speelden, tussen maart 1942 
en november 1943 een aantal eclatante successen behaalden. 
Zevenenvijftig, hoofdzakelijk door S.O.E. uitgezonden geheime 
agenten en diverse verzetsorganisaties werden er het slachtoffer 
van . 
S.O.E. was op 19 juli 1940 op initiatief van Churchill opgericht 
en had tot taak in grote delen van bezet Europa en zelfs daarbui
ten sabotagegroepen op te richten en te komen tot de vorming van 
gewapende ondergrondse legers, die te zijner tijd de geallieerde 
invasie moesten ondersteunen. De leiding over dit ambitieuze 
programma werd in de Nederlandse sectie van S.O.E. achtereen
volgens toevertrouwd aan R.V. Laming (tot november 1941), 
Ch.C. Blizzard (tot februari 1943), C.H. Seymour Bingham (tot 
begin mei 1944) en tenslotte aan R.I. Dobson. S.O.E.-Dutch 
werkte geruime tijd samen met een in 1941 opgericht Nederlands 
regeringsbureau , Militaire Voorbereiding Terugkeer (M. V. T.) , 
dat onder leiding stond van luitenant-kolonel M.R. de Bruijne. 
Vooralsnog legde S.O.E . het accent op het tot stand brengen van 
radiografisch contact met bezet gebied en het oprichten en bewa
penen van sabotagegroepen. Door de opsplitsing van S.O.E. in 
verschillende landensecties en het feit dat de dienst uit het niets 
was ontstaan, waardoor eerder op tegenwerking dan medewerking 
van de gevestigde organisaties kon worden gerekend, deed zich al 
meteen een ernstig gemis aan ervaring en deskundigheid voor. 
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Het alom heersend dilettantisme gevoegd bij een chronisch gebrek 
aan kennis over de toestand in bezet gebied leidde bij S.O.E.
Dutch tot bizarre rariteiten. Dat kan misschien het best worden 
geïllustreerd aan de hand van de lotgevallen van twee, begin 
november 1941 boven Nederland neergelaten geheime agenten. De 
twee, H.M.G. Lauwers en Th. Taconis, stonden ongewild aan de 
basis van het Englandspiel. Het begon al met hun kleding. Ze 
zagen er volkomen identiek uit: dezelfde regenjassen, dezelfde 
dassen en dezelfde aktentassen. Hun nagemaakte persoonsbewij
zen weken dermate af van het courante exemplaar dat elke contro
le fataal moest aflopen. Lauwers stelde vast dat de afbeelding van 
de Nederlandse Leeuw op zijn persoonsbewijs nog het meest op 
een hobbelpaard leek. Het zilvergeld dat ze bij zich hadden was 
niet meer in omloop. Bovendien bleek na aankomst dat Lauwers' 
zender vanwege een fabricagefout niet functioneerde. Nadat een 
kennis het euvel had verholpen, kon gestart worden met zenden. 
Het signaal was evenwel zo zwak dat Lauwers er zowat mee op 
het strand moest gaan staan om Engeland te bereiken. S.O.E. had 
de twee in feite voor de leeuwen geworpen. Begin januari 1942 
startte Lauwers vanuit een flat in Den Haag met zenden. Al 
spoedig bracht zijn gastheer hem in contact met een medewerker 
van de O.O., C.F. van den Berg, die op zijn beurt in verbinding 
stond met M.A.G. Ridderhof, een kort daarvoor bij de Abteilung 
lil F in dienst getreden informant. De argeloze Van den Berg 
verschafte Ridderhof allerlei informatie, die alles aan Giskes 
rapporteerde. Laatstgenoemde hechtte aanvankelijk weinig geloof 
aan de fantastische verhalen van Ridder hof. Die mening moest hij 
drastisch herzien toen S.O.E.-Dutch eind februari enkele contai
ners met wapens en sabotagemateriaal bij Hooghalen in Drenthe 
liet afwerpen. Ridderhofs verhalen bleken te kloppen. Er bestond 
wel degelijk zendcontact. Giskes beraamde een plan. Via Ridder
hof en Van den Berg ging hij Lauwers met waardeloze inlichtin
gen voeden. Zo zou in Schiedam de Duitse oorlogsbodem "Prinz 
Eugen" voor anker liggen; een mooie gelegenheid om het schip 
te bombarderen. Hiermee overblufte Giskes de argeloze Lauwers 
na diens arrestatie op 6 maart 1942. Het bericht over de "Prinz 
Eugen" lag gecodeerd klaar om verzonden te worden. De Duitsers 
vonden het op Lauwers. Giskes veinsde vervolgens de code te 
hebben gebroken door hem de inhoud van het bericht mee te 
delen. Met de code en de zender van Lauwers - het toestel was 
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weliswaar tijdig uit het raam gegooid, maar tussen de waslijnen 
van een lager gelegen etage blijven hangen - hoopte de geslepen 
chef van Abteilung III F de radioverbinding met Londen te 
kunnen continueren. Daarvoor was de hulp van Lauwers onont
beerlijk. Giskes en zijn codespecialist E.G. May vermoedden 
namelijk, en terecht, dat elke agent een persoonlijk herkenningste
ken in de door hem verzonden berichten vervlechtte. Door Lau
wers enerzijds met fluwelen handschoenen aan te pakken en hem 
er anderzijds van te doordringen dat bij weigering zijn leven en 
dat van Taconis, die op 9 maart gearresteerd was, op het spel 
stonden, lukte het Giskes zijn doel te bereiken. Lauwers verklaar
de zich bereid mee te werken in de wetenschap dat hij naar harte
lust kon manipuleren met zijn persoonlijk herkenningsteken, zijn 
"security check". Slechts één verminkt bericht zou voldoende zijn 
om S.O.E. ervan te overtuigen dat de verbinding niet langer 
bonafide was en verbroken moest worden. Dat was hem geduren
de zijn opleiding bij herhaling ingepeperd. Aangezien er drie 
correct gecodeerde berichten op hem waren gevonden bij zijn 
arrestatie - dus inclusief de "security check" - liet Giskes hem die 
allereerst verzenden. S.O.E. antwoordde met de aankondiging van 
de komst van een nieuwe agent met zender, wapens en spring
stoffen. Kon Lauwers voor een "ontvangstcomité" zorgen, luidde 
de vraag. Voor de zekerheid werd er een wachtwoord aan toe
gevoegd. Lauwers antwoordde bevestigend en voegde er een valse 
"security check" aan toe. De Britse decoderingsdienst merkte het 
manco op en rapporteerde het aan S.O.E.-Dutch. Geen reden tot 
ongerustheid. Onder de omstandigheden waarin de geheime 
agenten moesten opereren kon gemakkelijk een foutje worden 
gemaakt, concludeerde de dienst laconiek. Het Spiel was begon
nen. Op 27 maart arriveerde de nieuwe agent, A. Baatsen. M. 
Ridderhof en twee bij de Sipo gedetacheerde Haagse recher
cheurs, L.A. Poos en M. Slagter, wachtten hem op. Baatsen 
begreep er niets van en raakte volkomen gedemoraliseerd. De 
Duitsers deden er nog een schepje bovenop door te :aten door
schemeren dat de zaak vanuit Engeland verraden was. Daarop liet 
Baatsen alles los. 
De ontwikkelingen verliepen van kwaad tot erger. Lauwers, die 
bleef seinen, trachtte wanhopig de aandacht op de onbetrouw
baarheid van zijn berichten te vestigen. Hij verwerkte zelfs enkele 
keren de lettergroepen "CAU" en "GHT" in zijn telegrammen 
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( caught: gepakt). Men ging eraan voorbij. Het ging immers om 
een gecodeerde letterbrij die na ontcijfering pas iets leesbaars 
opleverde. Niettemin bleef de decoderingsdienst er bij herhaling 
op wijzen dat de "security check" bij Lauwers ontbrak. S.O.E.
Dutch negeerde het simpelweg en beging bovendien de kapitale 
blunder andere agenten via Lauwers' kanaal aan elkaar te koppe
len, zodat nog meer arrestaties volgden. Giskes' zelfvertrouwen 
groeide uiteraard. Met de apparatuur van deze en naderhand 
uitgezonden agenten - sommigen werkten mee - werden nieuwe 
lijnen geopend. Uiteindelijk zou het aantal oplopen tot achttien. 
Daarbij schuwde Giskes geen risico's. In het geval van een 
weigerachtige agent liet hij S.O.E. weten dat er in Nederland een 
nieuwe zenddeskundige was opgeleid. De Britse dienst antwoord
de veelzeggend: "Instruct new operator in use of security check". 
Dat was een koud kunstje. In Engeland werd geen enkele argwaan 
gekoesterd. Men meende in Nederland straks grote successen te 
kunnen behalen en berichtte dat hier altijd alles tot in de puntjes 
was georganiseerd. Intussen liet Giskes sommige opdrachten van 
S.O.E. uitvoeren en, als die te ver gingen, mislukken. Alle 
uitgezonden agenten van S.O.E.-Dutch werden door het vaste 
ontvangstcomité van Poos en Slagter gearresteerd. 
Helaas werd door de naïviteit van de Nederlandse S.O.E.-sectie 
nog meer schade aangericht. Sommige boodschappen en opdrach
ten bevatten namelijk informatie over verzetsorganisaties of mede
werkers daarvan. Die konden vervolgens gepenetreerd of bena
derd worden door vertrouwensmannen van de Sipo (V-mannen), 
zoals A. van der Waals. Vooraf ontvingen deze V-mannen vol
doende informatie om de indruk te wekken dat ze betrouwbaar 
waren. Als dat niet genoeg was konden ze terugvallen op hun 
verbindingen met Engeland. S.O.E.-Dutch zorgde ervoor dat de 
goed te ontvangen B.B.C.-zenders of Radio Oranje elke gewenste 
boodschap uitzond ter verificatie van hun missie of betrouw
baarheid. Aldus waren ze in staat gedurende een groot deel van 
1942, de jaren 1943 en 1944 en zelfs tot in 1945 - dus na afloop 
van het Spiel - een verwoestend spoor te trekken door een groot 
gedeelte van de georganiseerde illegaliteit.67 

Eén van de door A. van der Waals geïnfiltreerde organisaties was 
de Dienst Wim. De ironie wilde dat deze inlichtingendienst was 
opgericht vanwege het chronisch gebrek aan geregeld contact 
tussen Nederland en de eigen regeringsinstanties in Engeland. In 
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tegenstelling tot België was in de zomer van 1942 in Nederland 
nog steeds niets van de grond gekomen. Dat baarde niet alleen de 
Nederlandse afdeling van M.1.-6 (Military Intelligence: de Britse 
geheime militaire inlichtingendienst) maar ook koningin Wilhelmi
na grote zorgen. Besloten werd een beroep te doen op de Belgen. 
Daar bestond al enige tijd een inlichtingendienst, geleid door W. 
U geux (Zéro), die grote hoeveelheden inlichtingen via een zend
post in de Ardennen overseinde en langs een koerierslijn over 
Brussel, Parijs, Toulouse en Perpignan naar Barcelona sluisde 
vanwaar de gegevens werden doorgegeven aan de Belgische sectie 
van S.O.E. 68 Het Belgisch netwerk functioneerde goed en S.O.E.
België gaf gehoor aan het Nederlands verzoek. Ugeux delegeerde 
de opdracht om een inlichtingendienst in Nederland op te bouwen 
aan een van zijn hoofdkoeriers, G.A.J. Vandermeerssche, een stu
dent aan de Rijksuniversiteit te Gent, die het traject tussen Tou
louse en Barcelona bereisde. Voorts schakelde hij een van zijn 
Brusselse relaties, I.J. Cohen, in. Vandermeerssche begon in 
augustus 1942 aan zijn nieuwe opdracht. Via Cohen kwam hij in 
aanraking met W. Stenger ("Wim"), een in Brussel woonachtige 
Nederlander. Het was vooral aan Steng er te danken dat al spoedig 
enige verbindingen met Nederland tot stand kwamen, met name 
in het westen en zuidwesten van het land . Sommigen van de 
nieuw geworven medewerkers hadden in een eerder stadium ge
werkt voor de inmiddels vleugellam geraakte Inlichtingendienst 
(l.D.) van de O.D. of gaven leiding aan bestaande inlichtingen
diensten. Zij waren aangenaam verrast dat hen zo onverwacht een 
nieuwe verbinding met Engeland in de schoot werd geworpen. 
Onafhankelijk van elkaar zochten ze naar verdere uitbreiding van 
het netwerk zodat de jonge Dienst Wim zich weldra over grote 
delen van het land uitstrekte. De voorspoedige ontwikkeling stond 
in schril contrast met de houding van de verantwoordelijke instan
ties in Engeland. Aan de toezegging dat fondsen voor de Dienst 
Wim beschikbaar zouden worden gesteld en dat een marconist zou 
overkomen, werd niet voldaan . Zelfs op het herhaalde verzoek 
van Ugeux om bevestiging van de vraag van de medewerkers van 
de Dienst Wim, zij wensten namelijk een garantie dat ze inder
daad voor de Nederlandse regering werkten, kwam geen ant
woord. 69 

Ir. A.J.L. Juten uit Bergen op Zoom had al eerder voor de (l.D. 
van de) 0. D. gewerkt. Hij bekleedde sedert eind 1942 een voor-
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aanstaande functie in de Dienst Wim. Alle ontvangen rapporten 
en inlichtingen werden namelijk bij hem op microfilm gezet. 
Vervolgens werden de gegevens naar een slagerij in Antwerpen 
gebracht waar Cohen of Vandermeerssche ze in ontvangst na
men. 70 In Engeland gaf de Belgische sectie de rapporten via Britse 
instanties door aan het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer 
(M.V.T.) dat met S.O.E.-Dutch samenwerkte. Kennelijk wenste 
M. V. T. een rechtstreekse verbinding met de Dienst Wim te 
openen, want eind februari 1943 verzond S.O.E.-Dutch een 
telegram, waarin opdracht werd gegeven een bezoek te brengen 
aan Juten in Bergen op Zoom. Daar moesten inlichtingen worden 
opgehaald. De met deze opdracht belaste S.O.E.-agent J.C. Kist 
zou zich met een korte codezin, op te geven door de Dienst Wim, 
bij Juten moeten melden. Bij zijn aankomst in Nederland, op 19 
februari 1943, was Kist echter meteen in hechtenis genomen door 
het ontvangstcomité van Poos en Slagter. Schreieder vertrouwde 
Kists opdracht aan Van der Waals toe. Zijn meesterspion beging 
evenwel een foutje. Hij herhaalde het afgesproken codezinnetje 
niet helemaal correct. Reden voor Juten om Van der Waals te 
verzoeken zich aan de hand van een tweede codezin opnieuw te 
identificeren. Het berichtje liet enige tijd op zich wachten, omdat 
Van der Waals op dat moment zijn handen vol had aan de infiltra
tie van een inlichtingenorganisatie rond de S.D.A.P.-leider 
Vorrink. Op 27 mei 1943 liet Giskes de B.B.C . de afgesproken 
codezin omroepen. Het volgende "Spiel" kon beginnen. Juten, die 
geen enkele twijfel meer koesterde, introduceerde Van der Waals 
bij J.B. Vermeulen, de coördinator van de Dienst Wim. Daarmee 
kwam de zaak in een stroomversnelling. Vermeulen werd met 
aanvullende informatie handig om de tuin geleid. Hij raakte er ten 
stelligste van overtuigd in aanraking te zijn gekomen met een 
geheime agent die over een radioverbinding met Engeland be
schikte. 
Van der Waals had het tij mee. Om onduidelijke redenen - de 
Belgische S.0.E.-sectie liet begin april weten dat de Dienst Wim 
inmiddels over een snellere verbinding met Engeland beschikte; 
bovendien dreigden arrestaties in Nederland - ontving Vander
meerssche eind april 1943 instructie het contact met de Dienst 
Wim te verbreken. Hij begreep er niets van en wilde zo spoedig 
mogelijk naar Engeland reizen voor nadere uitleg. Het kwam er 
niet (meer) van. Begin mei ontving Vandermeerssche een telegram 
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van S.O.E.-België waarin stond dat de berichten van begin april 
op een vergissing berustten. Enkele dagen later werden verschei
dene medewerkers van Ugeux, onder wie Vandermeerssche en 
Cohen, gearresteerd. In Parijs was het misgelopen . Voor de 
Dienst Wim hadden deze gebeurtenissen vooralsnog geen conse
quenties. Sinds de Belgische zusterorganisatie had afgehaakt was 
Vermeulen naarstig op zoek gegaan naar nieuwe aanknopings
punten. Eind mei/begin juni zag hij zijn inspanningen met succes 
bekroond. Er kwam een verbinding tot stand met een organisatie 
die inlichtingen vanuit Delfzijl naar het neutrale Zweden ver
scheepte. 71 De introductie van Van der Waals, kort daarna, kwam 
voor Vermeulen als een geschenk uit de hemel. Dank zij het in 
hem gestelde vertrouwen kon Van der Waals hele echelons van de 
Dienst Wim binnendringen. Zo kwam hij eind juni 1943 in aanra
king met een van de hoofdkoeriers, D.H. Schortinghuis, een 
ambtenaar van het Ministerie van Handel en Nijverheid in Den 
Haag, die begin 1943 was ondergedoken. 
Schortinghuis had tijdens de mobilisatie in Den Haag H. Tobben 
uit Heerlen Ieren kennen . In 1941 reisde Schortinghuis naar 
Heerlen voor een ontmoeting met Tobben. Beide zochten naar 
mogelijkheden om naar Engeland uit te wijken, maar dat was tot 
dusver niet gelukt. Ze spraken af elkaar in te lichten als een van 
beiden een weg had gevonden. Een jaar later troffen ze elkaar bij 
toeval opnieuw in Tilburg. De oude afspraak bleef onverkort van 
kracht. Aangezien Tobben inmiddels was ondergedoken gaf hij 
Schortinghuis het adres van P. Gulikers in Sittard. Via dit adres 
kon hij hem bereiken. 
De medewerker van de Dienst Wim was een verwoed wadloper. 
Al langer speelde hij met de gedachte om twee keer per maand bij 
springtij vluchtelingen en inlichtingen op Simonszand, een door
gaans droog blijvende zandplaat tussen Schiermonnikoog en 
Rottumerplaat, door een Britse duikboot te laten oppikken . Van 
der Waals zag ook wel iets in het plan en zegde toe contact te 
zullen opnemen met zijn superieuren in Engeland. Alvorens 
vluchtelingen naar de zandplaat te sturen leek het raadzaam eerst 
een proeftocht te maken. Schortinghuis dacht meteen aan Tobben 
en nam via Gulikers contact met hem op. Tobben had er wel oren 
naar. Zelf was hij eerder gestrand ter hoogte van de demarcatie
lijn in Frankrijk . Bovendien stagneerde de afvoerlijn naar Brussel, 
terwijl het aantal vluchtelingen bleef toenemen. Eind juni liepen 
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ze naar Simonszand. Er deden zich geen moeilijkheden voor zodat 
besloten werd de vluchtweg zo spoedig mogelijk in gebruik te 
nemen. 72 

Schreieder vond het stilaan welletjes. Hij wist voldoende van de 
Dienst Wim en de groep in Delfzijl. Medio juli viel het doek voor 
tientallen medewerkers van beide organisaties, ook voor Schor
tinghuis. 73 Daarmee was de zaak voor Schreieder afgesloten . Hij 
droeg het dossier over aan zijn assistent, Kriminalkommissar F. 
Frank, chef van een in 1943 opgericht Sonderkommando (bestrij
ding spionage), die er voldoende aanknopingspunten in aantrof om 
nieuwe infiltraties op stapel te zetten. In Schortinghuis' agenda 
stonden een paar notities waardoor dat misschien mogelijk werd. 
De eerste aantekening bevatte enkele vage indicaties over een 
nieuwe afspraak met Tobben op vrijdag 23 juli: "GR. HS. 16.22" 
(Groninger Hoofdstation, aankomst trein 16.22 uur). Desgevraagd 
lichtte Schortinghuis de notitie toe en vertaalde GR met 's-Gra
venhage en HS met Hollands Spoor. Dank zij deze slimme zet 
reisde Tobben weliswaar voor niets naar Groningen, maar bleef 
vooralsnog buiten schot. Aan het contactadres in Sittard kon 
Schortinghuis niets veranderen: Limbrichterweg, het adres van P. 
Gulikers, stond er nu eenmaal. Franks medewerker, A. Affler
bach, die tot begin 1942 was verbonden aan de Sipo-Maastricht, 
herinnerde zich meteen dat het een adres in Sittard was.74 Het 
"Spiel" tegen de groep-Bongaerts kon beginnen. 
De Kriminalkommissar pakte de zaak grondig aan. Naast Affler
bach, die gebroken Nederlands en Limburgs sprak, schakelde hij 
zijn medewerkers N. Johansen en H. Wilfert in. Voorts deed hij 
een beroep op drie V-mannen: H.W. Vastenhout, J.H. van Wese
mael en R.B.R. Jordens . De 22-jarige Vastenhout was in februari 
1940 met zijn ouders van Amsterdam naar Den Haag verhuisd. 
Datzelfde jaar nam hij dienst bij de Waffen S.S. Het liep op een 
mislukking uit en met ingang van 1 februari 1941 kreeg hij een 
kantoorbaan bij de Haagse Sipo. Die positie benutte hij om een 
schoolvriend uit zijn Amsterdamse H.B.S.-jaren, Van Wesemael, 
verdacht van betrokkenheid bij het illegale blad "Vrij Nederland", 
uit de gevangenis te krijgen. Ook Van Wesemael trad in dienst 
van de Sipo. Laatstgenoemde slaagde erin zijn vriend Jordens uit 
Eindhoven erbij te betrekken door hem aanvankelijk in het onge
wisse te laten over zijn verradersrol en hem naderhand voor de 
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keus te stellen om door te gaan of in Duitsland te gaan werken. 
De in het nauw gebrachte Jordens koos voor het eerste.75 

Eind juli 1943 brachten Vastenhouten Afflerbach in opdracht van 
Frank een bezoek aan Gulikers . Ze moesten proberen Tobben op 
te sporen en hem de groeten van "Evert" (schuilnaam van Schor
tinghuis) overbrengen. Mevrouw M.H.E. Gulikers-Jongen stond 
het tweetal te woord. Ze vond het een merkwaardig verhaal en 
stuurde de twee vreemde bezoekers weg. Haar echtgenoot, die 
door Tobben was ingewijd in de plannen voor een nieuwe vlucht
lijn via Simonszand en wist van "Everts" rol, kwam even later 
thuis en hoorde het relaas van zijn vrouw. Gulikers spoedde zich 
naar het station. De twee vreemdelingen waren nog niet vertrok
ken. Ze deelden hem mee een belangrijke boodschap van "Evert" 
voor Tobben te hebben. Een nieuwe afspraak werd gemaakt. 
Gulikers zou een week later een ontmoeting tussen de twee en 
Tobben op het station van Roermond arrangeren. 76 

Inmiddels had zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. Op zijn 
speurtocht naar nieuwe afvoermogelijkheden belandde Tobben in 
Maastricht, waar hij contact kreeg met de deurwaarder der directe 
belastingen D. van Assen. Met leden van de gereformeerde 
gemeente in de Limburgse hoofdstad, zoals A.H. van Mansum en 
J. Vrij, hielp Van Assen joodse onderduikers. Ze werkten zijde
lings samen met leden van de groep-Bongaerts. Van Assen zag 
wellicht kans een nieuwe vluchtlijn voor Tobben te vinden. 
Aangezien de deurwaarder over veel verbindingen beschikte en 
zich met allerlei illegale werkzaamheden bezighield, was de Sipo 
hem van verschillende kanten op het spoor gekomen. Tot woede 
van Nitsch, die Van Assen als lokaas wilde gebruiken om een 
grote slag te kunnen slaan, namen enkele Haagse Sipo-leden hem 
op 24 juli 1943 in hechtenis. Daarmee dreigde tevens een einde 
te komen aan de hooggespannen verwachtingen van Tobben. 
Coûte-que-coûte moest Van Assen uit het Huis van Bewaring in 
Maastricht worden bevrijd. De actie genoot de hoogste prioriteit. 
Ruim tien medewerkers uit Maastricht, Heerlen, Sittard en Broek
huizen werden benaderd om aan de actie deel te nemen.77 

Eind juli/begin augustus 1943 vond de ontmoeting tussen Tobben, 
Gulikers, Vastenhout en Afflerbach plaats in lunchroom "De 
Kroon" in Roermond. Tobben was volkomen overtuigd van de 
goede trouw van het tweetal en nam geen blad voor de mond. Zo 
lichtte hij hen in over het plan Van Assen uit de gevangenis te 
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bevrijden en deelde en passant mee dat een tweede plan, namelijk 
om Van Assen te infecteren zodat hij moest worden opgenomen 
in het ziekenhuis waaruit hij gemakkelijker bevrijd kon worden, 
niet zijn voorkeur genoot. Mogelijk noemde hij in dit verband -
het kan ook na zijn arrestatie zijn geweest - namen van ingewij
den. 78 Voorts vertelde hij dat er nog vijf piloten op hun vertrek 
wachtten. Zelf wilde hij trouwens ook graag naar Engeland. De 
twee infiltranten lieten het oorspronkelijk plan om Tobben en 
Gulikers te arresteren varen. Hier zat veel meer in. Afflerbach 
bood zelfs aan deel te nemen aan de overval op de gevangenis. De 
piloten konden conform de plannen van Schortinghuis naar Si
monszand vertrekken. Daarvoor zouden zij zorgen. Op 6 augustus 
zouden de Limburgse helpers met de vliegeniers naar Apeldoorn 
moeten reizen vanwaar ze naar Hornhuizen in Noord-Groningen 
zouden vertrekken. 79 

Tobben reisde op vrijdag 6 augustus met zijn verloofde H. van 
Ooijen en vier piloten per trein vanuit Tilburg (mevrouw Puls
kens) naar Apeldoorn. In Nijmegen of Arnhem voegde Gulikers 
zich met een Poolse vlieger, die hij bij Van Ass had opgehaald, 
bij het tweetal. Frank c.s. hadden er inmiddels voor gezorgd dat 
de val openstond. Het kwam tot een herhaling van hetgeen mede
werkers van de Dienst Wim enkele weken eerder op hetzelfde 
adres was overkomen. Zoals afgesproken wachtten Vastenhouten 
Van Wesemael de groep op aan het station van Apeldoorn. Of
schoon Van Wesemael een nieuweling voor de Limburgers was, 
wekte zijn aanwezigheid geen argwaan. Vervolgens liepen ze in 
kleine groepjes naar een café op een half uur gaans van het 
station. Daar stelden de infiltranten voor de piloten één voor één 
weg te brengen naar het doorgangshuis. Tobben begeleidde in 
gezelschap van Vastenhout de eerste piloot, Van Wesemael nam 
er even later ook één mee. Na enige tijd keerden Vastenhout en 
Van Wesemael terug en namen opnieuw elk een vliegenier mee. 
Tenslotte was het de beurt aan Gulikers en de laatste piloot. 
Mejuffrouw Van Ooijen kreeg te horen dat ze naar Tilburg moest 
terugkeren. Vastenhout zou haar daar zo spoedig mogelijk opzoe
ken. Tevens zou ze dan de kans krijgen afscheid te nemen van 
haar verloofde, die besloten had mee te reizen naar Engeland. In 
het doorgangshuis, een villa in de bosrijke omgeving van Apel
doorn, werden de piloten en hun helpers door acht Sipo-leden 
overrompeld, geboeid en naar een zijvertrek afgevoerd. Gulikers 
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was stomverbaasd. Toen de deur van de villa werd geopend, 
stonden enkele piloten - althans ze leken op piloten - achter in de 
kamer naar hem te wenken . Een onbekende (A. van der Waals) 
drukte hem de hand, waarna hij van achter werd neergeslagen. 
Tobben en Gulikers werden naar het Haags bureau van de Sipo 
overgebracht. Het verhoor nam ruim vier etmalen in beslag, al die 
tijd zaten ze vastgebonden op een stoel. Vastenhout en Wilfert 
leidden de ondervraging van Gulikers; Afflerbach die van Tob
ben. Aangenomen mag worden dat uit de verhoren nieuwe aanwij
zingen naar voren kwamen. Na Scheveningen, Haaren en Vught 
verdwenen de twee, nadat ze eind juli 1944 ter dood waren 
veroordeeld, naar Duitsland. Ofschoon het vonnis niet werd 
voltrokken, overleefde Tobben de oorlog niet. Hij kwam op 15 
maart 1945 in Hameln om het leven. Gulikers werd in april 1945 
bevrijd. 80 

Door mejuffrouw Van Ooijen niet te arresteren konden Frank en 
zijn V-man Vastenhout het "Spie!" voortzetten: ze beschikten 
over aanknopingspunten in Tilburg en Limburg. Twee dagen na 
de arrestaties in Apeldoorn verscheen Vastenhout bij de woning 
van mevrouw Pulskens. Voor afscheid nemen was het helaas te 
laat, deelde hij Van Ooijen mee. Gulikers en Tobben waren 
tegelijk met de piloten naar Engeland vertrokken. Omtrent hun 
goede aankomst zou Radio Oranje te zijner tijd berichten. Het 
wachten was op een versregel van Vondel: "Waar werd oprechter 
trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden" .81 Met 
dezelfde mededeling vervoegden Vastenhout en Van Wesemael 
zich bij mevrouw Gulikers in Sittard. Voorts hadden ze een 
briefje van P. Gulikers bij zich waarin hij haar vroeg goed voor 
de kinderen, de konijnen en de kanarie te zorgen.82 

Om dieper in de groep-Bongaerts te infiltreren probeerden de 
twee tot andere pilotenhelpers door te dringen. In de tweede helft 
van augustus lukte dat. Mejuffrouw Van Ooijen bracht het tweetal 
in Sittard in contact met S. Vroomen. Ze deden hem het verhaal 
over Tobben en Gulikers uit de doeken en deden het voorkomen 
een brief van Tobben te hebben ontvangen waarin hij Vroomen 
verzocht de werkzaamheden voort te zetten. Helaas hadden ze 
vergeten de brief mee te nemen, maar bij een volgende ontmoe
ting zouden ze het verzuim goedmaken. Vroomen vond het 
vreemd. Tobben had hem en diverse anderen gevraagd deel te 
nemen aan de bevrijding van Van Assen. Nu bleek hij plotseling 
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zonder taal noch teken vertrokken te zijn. Radio Oranje zou 
binnen afzienbare tijd uitsluitsel geven.83 Wat Vroomen kennelijk 
(nog) niet wist was dat de Sipo alle betrokkenen bij de uitvoering 
van het plan om Van Assen met paratyphusbacillen te infecteren, 
tussen 18 en 25 augustus had opgepakt. De inmiddels ernstig 
zieke Van Assen werd op last van de Brigadeführer van de Sipo
Den Haag, K.G.E. Schöngarth, op 14 september 1943 door 
Nitsch, Ströbel en Conrad in de Schadijkse bossen bij Horst 
doodgeschoten. 84 Vroomen kon daarom vooralsnog geen verband 
leggen tussen de gebeurtenissen. Hij besloot op de voorstellen van 
de twee V-mannen in te gaan. Eind augustus ontmoette hij Vas
tenhout, Van Wesemael en Jordens op het station van Roermond. 
De brief van Tobben, zo beweerden ze, hadden ze niet meege
bracht omdat hun baas bang was dat die bewaard zou worden als 
aandenken. Kennelijk had Tobben die niet willen schrijven. 
Vroomen nam er genoegen mee. Het contact zou geïntensiveerd 
worden en J ordens in Eindhoven trad voortaan op als verbindings
man tussen de twee hulpgroepen. Tenslotte wezen ze Vroomen 
erop dat het adres van Gulikers misschien niet meer veilig was 
sinds diens vertrek. Mevrouw Gulikers verwees Vroomen daarop 
naar A. Vestering, een medewerker van haar echtgenoot.85 Ook 
de V-mannen werden op de hoogte gesteld van het nieuwe con
tactadres en Jordens ging er poolshoogte nemen. Hij vertelde 
Vestering over de pilotenhulp. Deze wist er via mevrouw Gulikers 
al het nodige van, maar had zich aanvankelijk, net als Vroomen, 
verbaasd over de plotselinge verdwijning van Tobben en Guli
kers. 86 

Vroomen nam het werk van zijn verdwenen collega's over en 
bezorgde de V-mannen in september in totaal vijf vliegeniers.87 

Die haalde hij op bij Van Ass. Sinds de problemen bij Neeritter 
was ook Van Ass op zoek gegaan naar alternatieven. Zodoende 
kwam hij via Brummans in Weert met medewerkers van Luctor 
et Emergo in aanraking. Vooralsnog koesterde Van Ass weinig 
argwaan, ofschoon hij niet goed begreep waarom Vroomen en de 
V-mannen de plaats hadden ingenomen van Tobben, Gulikers en 
andere helpers van de groep-Bongaerts. Hij beperkte het contact 
met dit onbekende groepje indien mogelijk tot samenkomsten op 
het station van Roermond. Hij gaf de voorkeur aan de lijn over 
Weert en deed met enige tegenzin zaken met Vroomen.88 
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die op het punt stond ontslagen te worden, gevraagd een brief te 
sturen naar Sittard. Langs een omweg bereikte de anonieme brief 
eind september mevrouw Gulikers, die meteen Vestering, een 
medewerker van haar echtgenoot, inlichtte. Tobben en Gulikers 
zaten misschien vast en, belangrijker nog, Vastenhout en zijn 
kornuiten konden infiltranten zijn, concludeerde Vestering. Hij 
bracht de mijnpolitiebeambte W.H. van Keulen en Vroomen op de 
hoogte. Gedrieën spraken ze af alles in het werk te stellen om te 
achterhalen wat met hun twee collega's was gebeurd en de samen
werking met de potentiële infiltranten voorlopig voort te zetten, 
maar hen niets meer te vertellen over de verzetsactiviteiten.94 

Vestering besloot het spel mee te spelen en zocht contact met 
Vastenhout c.s. Hij vertelde hen over de brief die mevrouw 
Gulikers had ontvangen. Er volgde een verbaasde reactie. Vasten
hout stelde voor een nieuwe slagzin te laten omroepen. Dat zou 
toch het beste bewijs zijn van hun betrouwbaarheid. Vestering 
waagde het erop. Aangezien Tobben in de winter van 1942-1943 
aan de elfstedentocht had deelgenomen, werd voor een begrijpelij
ke mededeling gekozen: "Harrie neemt alleen deel aan de elfste
dentocht". Vastenhout had blijkbaar haast, want kort daarop riep 
Radio Oranje het bericht om. Hoe zat het nu met die brief over 
Gulikers? Was die authentiek of niet? Om die vraag te beantwoor
den nam Vestering contact op met een oud-collega, politiebeambte 
Van Hulten in Veghel. Samen gingen ze naar Haaren en bespra
ken de zaak met een politieman die regelmatig in het kamp kwam. 
Hij zou navraag doen. Weldra kregen ze antwoord: Tobben en 
Gulikers zaten inderdaad in Haaren. Vestering dook meteen 
onder. 95 Eindelijk stond onomstotelijk vast dat ze met drie infil
tranten te maken hadden. Vastenhout c .s. moesten uitgeschakeld 
worden. Met Van Keulen, Vroomen en J. Vrij uit Maastricht 
werd een plan beraamd om de drie in een hinderlaag te lokken. 
Voor het zover was raakte G. Bensen uit Heerlen bij de zaak 
betrokken. Hij had vernomen dat de Heerlense politiecomman
dant, G.J.H. Seelen, Vroomen op het spoor was gekomen. Seelen 
had begin oktober opdracht gekregen van een medewerker van 
Giskes, W. Bodens, Vroomen op te sporen. Het onderzoek had 
aan het licht gebracht dat Tobben en Gulikers gearresteerd waren. 
Die kennis kon de politiecommissaris klaarblijkelijk niet voor zich 
houden, zodat een woedende F. Frank op 31 oktober de Sipo
Maastricht opbelde. Seelen dreigde de plannen te doorkruisen en 
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moest terstond tot de orde worden geroepen. Vestering was 
trouwens ook al verdwenen, wist Frank van Jordens, die tever
geefs naar hem toe was gegaan. Hij stelde voor Vroomen als een 
ongevaarlijke dikdoener af te schilderen en hem niets in de weg 
te leggen. Aldus hoopte hij dat Vroomen zijn illegaal werk zou 
hervatten. 96 

Vestering c.s. gingen met het voorstel van Bensen om Seelen te 
liquideren akkoord. Op 1 november pleegde een medewerker van 
Bensen, W.A. Rooyackers, een aanslag op hem. Het liep echter 
op een mislukking uit en Seelen noemde meteen Vroomen als een 
van de mogelijke daders. 97 Die was inmiddels op zoek gegaan 
naar een geschikte locatie om de drie V-mannen in de val te 
lokken. In Grubbenvorst bracht hij pastoor Vullinghs op de hoogte 
van de aanstaande aanslag, evenals enkele medewerkers in Broek
huizen, Roermond en Heerlen. Even ten noorden van Sittard, ter 
hoogte van een spoorwegviaduct bij het Limbrichterveld, vond hij 
een gunstige plaats. De plannen werden tot in de details uitge
werkt ten huize van Van Keulen. Vroomen zou Vastenhout c.s. in 
een schrijven berichten dat op zaterdag 6 november wederom 
enkele vliegeniers in Roermond opgehaald moesten worden. 
Daags tevoren zou hij Jordens in een telegram berichten dat het 
"gezin vermeerderd" was, d.w.z. er zouden nog enkele piloten 
meegaan. Evenwel niet vanuit Roermond maar vanuit Sittard.98 

Het toeval wilde dat Frank met deze laatste pilotenoverdracht het 
"Spiel" wilde afsluiten. Op zaterdag 6 november arriveerden 
Vastenhout, Van Wesemael en Jordens op het station van Roer
mond. Vroomen had alvast kaartjes gekocht voor Sittard, zodat ze 
meteen konden doorreizen. Vastenhout en Van Wesemael wisten 
inmiddels van Jordens van de gewijzigde plannen. Vanaf het 
station in Sittard begaven ze zich te voet naar het viaduct, waar 
Vrij, Vestering en Van Keulen positie hadden gekozen. Op het 
moment dat ze het tunneltje bereikten, om 10.40 uur, verscheen 
een boerenkar. Vroomen liet halt houden om een sigaret te rollen. 
Jordens, die zich sedert de verdwijning van Vestering toch al niet 
op zijn gemak voelde, kreeg argwaan en zette het op een lopen, 
gevolgd door Van Wesemael. Vroomen en Van Keulen zetten de 
achtervolging in. De andere twee zouden Vastenhout voor hun 
rekening nemen. Tot hun ontzetting bemerkten Vrij en Vroomen 
dat hun wapens ketsten, ze konden niets doen. Van Keulen loste 
een aantal schoten op Van Wesemael en Jordens. Beide werden 
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getroffen, maar probeerden te vluchten. Jordens rende de spoor
dijk op, achtervolgd door Vestering. Ook hij vuurde een aantal 
keren op Jordens die struikelde en viel. Op het moment dat 
Vestering bij hem wegliep richtte Jordens zich nog een keer op en 
schoot Vestering in zijn rechterelleboog. Even later bezweek 
Jordens aan zijn verwondingen, hij was door negen kogels getrof
fen. Van Wesemael, die vier schotwonden had opgelopen, slaagde 
erin de Sipo-Maastricht te waarschuwen. Vastenhout was al 
schietend weggerend naar de rijksweg Roermond-Sittard en zette 
met een toevallig passerende marechaussee de achtervolging in. 
Dat liep op niets uit. 99 

Na de aanslag vluchtten de vier op de fiets naar Nieuwstadt. Daar 
gingen ze uit elkaar. Vroomen en Vestering vertrokken naar Born 
en reisden de volgende dag naar Van Ass in Roermond . Daar 
hoorden ze dat de Sipo de vorige middag de woning had omsin
geld en Van Ass en twee onderduikers had opgepakt. Door 
bemiddeling van kapelaan H.L.J. Janssen uit Horn werd Vestering 
dezelfde avond nog opgenomen in het ziekenhuis van Roermond 
waar chirurg W.J. Landman zijn wond verzorgde. De volgende 
dag vertrokken de twee naar Veghel en vandaar naar St. Oedenro
de waar ze tot de bevrijding op 17 september 1944 ondergedoken 
bleven. Vrij en Van Keulen keerden naar hun respectievelijke 
woonplaatsen terug in afwachting van wat er zou gebeuren. Van 
Keulen vernam weldra dat er een opsporingsbevel tegen hem was 
uitgevaardigd. De V-mannen hadden namelijk zijn naam en die 
van Vroomen, J.E.P.R. Theelen en B.H. Winkelmolen genoemd 
als mogelijke daders van de aanslag. Hij dook onder. Vrij hoefde 
dat niet te doen, zijn naam was niet genoemd. 100 

Zoals eerder vermeld sloeg ook de Sipo op zaterdag 6 november 
toe. In Heerlen werden Ch. Bongaerts, L.J. Janssen en J .M. 
Winkelmolen gearresteerd en in Roermond J. van Ass. De volgen
de dag nam de Sipo Brummans' medewerker J.J.C. Terwisscha 
van Scheltinga in Weert in hechtenis. 101 Brummans zelf was niet 
thuis . Hij kon net op tijd worden gewaarschuwd door zijn collega
docent J.P.M.J. Maes en dook onder in Leiden. 
Nu restten alleen nog de medewerkers in Broekhuizen. Op dins
dag 16 november stopte om 11 uur 's morgens een wagen met 
vier Sipo-beambten voor de winkel van de familie Clevis. Me
vrouw Gulikers was daar na de aanslag met haar zoontje onderge
doken. Een Sipo-lid stapte in gezelschap van Vastenhout de 
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winkel binnen. Ze informeerden bij mevrouw J. Clevis-Tournal 
naar haar zoon, F.J.J. Clevis. Het zoontje van Gulikers stond er 
bij en herkende Vastenhout als een van de mannen die, na de ver
dwijning van zijn vader, regelmatig in Sittard was geweest om 
geld aan zijn moeder te geven. Mevrouw Clevis hield de boot af. 
Haar andere zoon, J. Clevis, aarzelde geen moment en ging op 
pad om P.A.J. Peeters en A. Reijnders te waarschuwen. Onder
weg ontmoette hij Peeters, die inmiddels door de echtgenote van 
de veldwachter op de hoogte was gebracht. Samen liepen ze naar 
de molen van Reijnders. Even later arriveerde de Sipo. Reijnders 
trachtte nog te vluchten, maar werd achterhaald door Wilfert. De 
drie verdwenen achter slot en grendel. 102 Dezelfde dag arresteerde 
de Sipo de gemeentesecretaris van Oirsbeek, A.J.G. Fleischeuer, 
en tien joodse onderduikers - afkomstig van A. van Mansum en 
P. Gulikers - die bij hem in huis verbleven. 103 

Met de arrestatiegolf van november kwam een einde aan de acti
viteiten van de groep-Bongaerts. De informatie van de V-mannen, 
gevoegd bij de gegevens verkregen uit de verhoren van eerdere 
arrestanten, was de groep noodlottig geworden. 104 Het mag een 
wonder heten dat niet meer personen in hechtenis zijn genomen, 
gelet op de omvang van de infiltratie, de talrijke verbindingen en 
het langdurig vertrouwen dat de V-mannen bij sommige mede
werkers genoten. Indirect maakte deze infiltratie evenwel nieuwe 
mogelijk, zoals in de groep-Luctor et Emergo (zie paragraaf IV 
en VII) en in Horst. Andere mogelijkheden liet de Sipo (bewust?) 
schieten. De activiteiten in De Weerd waren gedeeltelijk bekend 
en de link met Neeritter had eenvoudig gelegd kunnen worden. 
Van de Vin had echter het geluk dat de door hem gebruikte lijn 
in juni geblokkeerd raakte, maar hij verbrak het contact met de 
regio Roermond niet. Doortastend optreden van de Sipo had 
vermoedelijk veel meer aan het licht kunnen brengen. Misschien 
was de Sipo er wel van op de hoogte en controleerde zij tot op 
zekere hoogte de grensoverschrijdende vluchtelingenhulp. Deze 
mogelijkheid valt niet uit te sluiten en wordt zelfs waarschijnlijker 
als men zich realiseert dat mevrouw Pulskens tot juli 1944 onge
moeid werd gelaten, ondanks het feit dat ze de hulp aan piloten 
na de arrestatiegolf in Limburg nog intensiveerde. 
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IV. Luctor et Emergo/Fiat Libertas, Ch. V.J. Brummans en de 
infiltratie door Annie van Leeuwen 

Gedurende de lente en de zomer van 1943 bracht L. ("Twan ") 
Bergmans tweeëndertig geallieerde vliegeniers naar zijn oom in 
Bree. Van hen waren er twintig afkomstig van mejuffrouw Lind. 
Ook andere Luctor et Emergo medewerkers als W. Graafhuis 
brachten piloten naar Weert. Als gevolg van de stagnatie op de 
vluchtlijn over Neeritter in juni 1943 kwamen verbindingen tot 
stand met Roermond en Tilburg. Ook daar haalden helpers van 
Luctor et Emergo piloten op die allen via Bree naar Brussel 
reisden. Het ging goed tot in augustus 1943 het verraad van De 
Zitter in Brussel en Parijs aan het licht kwam. Vanaf dat tijdstip 
stapelden de problemen zich op. 
Ook Ch. Brummans hielp waar nodig, zonder onderscheid des 
persoons. Daarbij ging hij nogal willekeurig te werk. Hij maakte 
gebruik van alle routes die hij kende of zelf - ten dele - had 
helpen opbouwen en van de organisaties die daarbij betrokken 
waren. Dat waren de bestaande weg over Bree, de door hem en 
Gerbrands geconstrueerde lijn over Parijs en Perpignan en de 
oude route over Neeritter, die hij kende via pater Van Gestel. Hij 
begeleidde zelf ook van tijd tot tijd vluchtelingen naar België. 
Voorts werkte hij samen met P. Timmermans in Nancy. Waar
schijnlijk kwam hij daardoor in aanraking met een vluchtlijn voor 
joden, Engelandgangers en piloten, "Dutch-Paris", geleid door 
J.H. Weidner. 105 Sommigen verweten de priesterleraar roekeloos
heid en maanden hem tot voorzichtigheid. Lind verbood hem de 
door agent Gerbrands opgebouwde piloten- en koeriersroute "St. 
John" voor andere doeleinden te gebruiken. Dat het ondanks de 
talrijke verbindingen van Brummans tot november 1943 goed ging 
was uitsluitend te danken aan een flinke portie geluk. 
Door de hulp aan onderduikers kwam Brummans in aanraking met 
pioniers van de Haagse L.O. zoals A.P.P. Schweigmann en G.H. 
Dentener en met landelijke L.0.-organisatoren als A .J. van 
Schuppen in Veenendaal. Van Schuppen begeleidde in samenwer
king met A. Speelman, die veel in de Achterhoek werkte, allerlei 
vluchtelingen, mogelijk ook enige geallieerde vliegeniers, naar 
Weert. 106 De Haagse L.0.-medewerker ir. C.J.A. Galestin, 
ambtenaar bij het Rijksbureau voor Chemische Producten, wist 
daarvan. Na de arrestatiegolven in de Dienst Wim en in België 
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waren problemen gerezen met de afvoer van piloten. Medewer
kers die buiten schot waren gebleven, zoals R.C. Vermeulen uit 
Drachten (zie paragraaf 11.4.) wisten geen raad. Vermeulen zat 
met circa dertig piloten opgescheept in Friesland. Via mr. J. Ie 
Poole uit Den Haag, een medewerker van de Dienst Wim die niet 
was opgepakt, kreeg Vermeulen verbinding met Galestin. Deze 
deelde hem mee over goede afvoermogelijkheden te beschikken.107 

Galestin gaf namelijk leiding aan een inlichtingendienst die 
berichten via Parijs naar Spanje sluisde. Hij wist evenwel niet dat 
zijn organisatie was geïnfiltreerd door een agent van de Abwehr, 
R.L.G. Christmann, die ervoor zorgde dat de organisatie in feite 
met de Sipo in Parijs samenwerkte. In Nederland drongen in de 
zomer van 1943 twee V-mannen van de Abwehr, G.C. van Bree 
en H.l. Rouwendal, de groep-Galestin binnen. Galestin vertelde 
de twee infiltranten over de problemen in Friesland en maakte hen 
attent op Brummans. Hij maakte voor september een afspraak ten 
huize van mejuffrouw Boers ("Anneke") in Weert. Tijdens deze 
bijeenkomst deed de Sipo een inval in de woning. Hals over kop 
vluchtte Brummans. De andere aanwezigen werden ongemoeid 
gelaten. Klaarblijkelijk was het de Sipo uitsluitend om de priester
leraar te doen. Deze verbrak daarop de verbinding met Galestin. 
Achtentwintig piloten vielen in de daaropvolgende weken door 
toedoen van Van Bree en Rouwendal in handen van de Sipo (F. 
Frank). Gal es tin werd op 13 december 1943 in het Belgische 
Bergen (Mons) gearresteerd. Begin september 1944 werd hij in 
Vught doodgeschoten. 108 

Er dreigde meer gevaar voor Brummans. Sedert april 1943 werkte 
mr. P.J.A. Clavareau voor de Dienst Wim. Na de arrestaties in 
juli kreeg hij verbinding met de Kommando Post Nederland 
(K.P.N.), een inlichtingendienst, voortgekomen uit een niet door 
arrestaties getroffen tak van de Dienst Wim. Kort tevoren was 
Clavareau al in aanraking gekomen met Brummans en pater J.H. 
Everts in Slenaken. In juni was hij namelijk betrokken geraakt bij 
de hulpverlening aan piloten. Wellicht hebben medewerkers van 
de Dienst Wim hem op de clandestiene overgang bij Weert gewe
zen. De Dienst beschikte er namelijk over verbindingspersonen, 
zoals F. Otten. Diens woning was een vast ontmoetingspunt voor 
de koeriers. Vaststaat dat Otten onder anderen samenwerkte met 
A. Juten in Bergen op Zoom, Galestin en Brummans. Een mede
werker van Abwehr-agent M.A.G. Ridderhof, A.C. van Oord, die 
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zelf niet wist dat hij in feite voor de Duitsers werkte, drong de 
K.P.N. binnen en belandde in het najaar van 1943 in Weert. 109 

Kort na de komst van Van Oord probeerde de Sipo Brummans 
opnieuw te arresteren. 110 Dat hing echter niet samen met Van 
Oord, maar met de Vastenhout-infiltratie. V-man Jordens had 
Brummans herhaaldelijk bezocht en wist van zijn verzetswerk. De 
priesterleraar kon tijdig gewaarschuwd worden en dook onder in 
Leiden. 111 Ondanks zijn verdwijning kwam de hulpverlening via 
Weert niet tot stilstand. Medewerkers van de L.O., de Heidemij
groep en de Hollandse Nationale Brigade, een Nederlandse tak 
van het Belgisch Geheim Leger, zetten zijn werkzaamheden voort. 

De infiltratie van Fiat Libertas hing samen met de aanwezigheid 
van Vastenhout c.s. in Limburg. Het toeval hielp de V-mannen 
een handje. Nadat in Brussel alarm was geslagen, vroeg Lind haar 
medewerker W. Graafhuis in augustus naar Roermond te reizen 
om Van Ass te verzoeken zijn vliegeniers voorlopig vast te 
houden totdat nadere informatie uit België was ontvangen.112 

Graafhuis deed wat hem was opgedragen en reisde per trein naar 
Eindhoven. Daar liep hij Vastenhout en Van Wesemael tegen het 
lijf. Hij kende de twee van de H.B.S. in Amsterdam. Veel woor
den werden niet gewisseld, want Graafhuis bewaarde onaangena
me herinneringen aan Van Wesemael uit zijn middelbare schoolja
ren. Hij reisde door naar Roermond. Aangenomen mag worden 
dat de twee hem zijn gevolgd. Een week later troffen ze elkaar bij 
toeval opnieuw in Amsterdam. Op hun vraag waarom hij een 
week eerder in Roermond was uitgestapt antwoordde Graafhuis 
dat hij er een kennis had bezocht. Die kennis was Van Ass, 
vulden de twee V-mannen aan. Hij hoefde daar geen geheim van 
te maken, want ze kwamen er zelf ook wel eens om piloten op te 
halen . Graafhuis wist van Van Ass dat er gedurende de laatste 
weken twee jongemannen bij hem waren geweest voor dat doel. 
Van Wesemael stelde voor het contact aan te houden. Mochten er 
problemen rijzen dan kon Graafhuis ten allen tijde een beroep op 
hen doen. Moeilijkheden waren er volop en Graafhuis besloot 
Lind te informeren. Zij was van mening dat de kennissen van 
Graafhuis misschien een bijdrage konden leveren aan een oplos
sing. Afgesproken werd dat men elkaar op 20 september in hotel 
Americain in Amsterdam zou ontmoeten. Naast Graafhuis en Lind 
waren die dag Van Wesemael en zijn chef, volgens Lind een 
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oudere heer, aanwezig. Aan de omringende tafeltjes zaten maar 
liefst acht Sipo-beambten, onder wie Kriminalkommissar F. 
Frank. Van Wesemael en zijn begeleider vertelden over hun 
vluchtlijn. Bovendien verschafte de onbekende informatie over 
een contactman in Perpignan. Lind wist daarvan omdat P. Ger
brands haar verteld had dat men in Engeland graag wilde weten 
welke personen en organisaties van deze verbinding gebruik 
maakten. Gedurende de voorafgaande maanden had ze al het 
mogelijke gedaan om te achterhalen wie met de lijn over Perpig
nan in verbinding stonden. Die informatie versterkte haar vertrou
wen in de twee. Toch hield ze een slag om de arm. Van Wese
mael stelde namelijk voor een piloot van haar over te nemen om 
te bewijzen dat zijn organisatie bonafide was. Dat ging Lind te 
ver. Zij suggereerde op haar beurt dat Van Wesemael haar het 
R.A.F.-nummer gaf van de laatste, door zijn organisatie geholpen 
piloot. Via een haar ter beschikking staand kanaal, de zender van 
agent G.A. van Borssum Buisman, kon de zaak worden geveri
fieerd. 
Dergelijke complicerende factoren brachten de Sipo in een lastig 
parket. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt. Een week later zou 
Van Wesemael Lind opnieuw treffen in Americain en haar het 
R.A.F.-nummer meedelen. Maandag 27 september was het zover. 
Die ochtend liet de Sipo vals luchtalarm door Amsterdam klinken, 
zodat iedereen moest blijven waar hij of zij op dat moment was. 
Zonder problemen werden Lind en vader en zoon Graafhuis 
gearresteerd. 113 Lind bleek in bezit van veel belastend materiaal. 
Zo werden vijf valse persoonsbewijzen op haar gevonden, ver
vaardigd door het falsificatiebureau van E. Veterman. Ze waren 
bestemd voor agenten van het Bureau Inlichtingen (B.I.). Begin 
februari 1944 werden vier van de vijf agenten, onder wie Van 
Borssum Buisman, opgepakt. Een poging om via twee kanalen een 
"Spie!" met B.I. te beginnen, mislukte. 114 Vier Sipo-beambten, 
onder wie Frank, belastten zich met het verhoor van Lind. Van
wege het overstelpende bewijsmateriaal kon ze niet veel verzwij
gen. Medewerkers in Amersfoort liepen als eerste gevaar. Daar 
woonden Linds zuster en zwager. Men beloofde hen met rust te 
laten als zij bereid was enkele, door de Sipo te dicteren, brieven 
te schrijven. Lind stond voor een dilemma. Als de Sipo haar 
zuster en zwager arresteerde en de woning in Amersfoort bezette, 
liepen veel meer medewerkers in de val. Ze ging op het voorstel 
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van de Sipo in. 115 Met de brieven kreeg Frank een sterk wapen in 
handen. Hij liet die niet bezorgen door Vastenhout c.s. - zij 
hadden hun handen vol aan de infiltratie van de groep-Bongaerts 
- maar door de 22-jarige A. van Leeuwen ("Blonde Annie") uit 
Den Haag. Zij had zich enige tijd verdienstelijk gemaakt als 
helpster van joden, maar was op 31 mei 1943 door het Sipo-lid 
W. Schneider in Maastricht gearresteerd toen ze de grens verken
de om vijf joden naar België te gidsen. In gevangenschap liet ze 
zich van een minder gunstige kant kennen. Ze uitte haar misnoe
gen over het feit dat sommige "helpers" van joden zich verrijkten 
door hoge bedragen voor de hulp te vragen. De kleintjes werden 
opgepakt, terwijl degenen die straf verdienden vrij rondliepen, 
verklaarde ze. In ruil voor haar vrijlating moest ze voor de Sipo 
gaan werken. Een medewerker van Frank, H.K.O. Haubrock, 
stelde voor Van Leeuwen naar Gulikers in Sittard te sturen. Naar 
eigen zeggen weigerde ze dat. Mogelijk werd ze er te licht voor 
bevonden. Na de arrestatie van Lind belastte Frank haar met een 
andere opdracht. Ze viel voor de charmes van de aantrekkelijke 
Kriminalkommissar. Hem kon ze niets weigeren, met alle gevol
gen van dien. 116 

Haar eerste taak behelsde de Fiat Libertas medewerker G. van der 
Born in Amersfoort een bezoek te brengen. Zonder een deugdelij
ke introductie werd ze echter niet tot hem toegelaten. Dan moest 
Lind maar een brief aan haar zuster schrijven, meende Frank. De 
inhoud kwam er, kort samengevat, op neer dat ze in Amsterdam 
was gearresteerd, maar ontsnapt. Momenteel verbleef ze in 
België. Tot dusver had ze geen kans gezien haar medewerkers te 
waarschuwen. Voorts verzocht ze om andere kleren. Lind stemde 
ermee in de brief te schrijven, omdat ze ervan overtuigd was dat 
haar relaas zou worden gecontroleerd . Haar medewerkers wisten 
immers dat ze de grens met België niet overstak. Bij herhaling 
had ze verklaard dat nooit te zullen doen. Het pakte anders uit. 
Van Leeuwens verhaal en de authentieke brief werden zonder 
meer geaccepteerd. Teneinde eventuele twijfels of verdenkingen 
weg te nemen liet Schreieder een foto van Lind opnemen in het 
Buitengewoon Politieblad no. 34 van 16 oktober 1943. De infiltra
tie slaagde: in oktober en november 1943 werd de leiding van Fiat 
Libertas grotendeels in hechtenis genomen. 117 

In Amsterdam probeerde Frank tot E. Veterman door te dringen. 
Op 29 september liet hij Van Leeuwen telefoneren met een zekere 
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"Oscar" (Veterman). Diens naam was waarschijnlijk uit de verho
ren en het bewijsmateriaal naar voren gekomen. Ze vertelde een 
boodschap te hebben van Lind. J. Wannée besloot in plaats van 
Veterman Van Leeuwen op het Leidseplein te ontmoeten. Daar 
werd bij prompt gearresteerd. Begin oktober meldde de infiltrante 
zich opnieuw bij Veterman. Ze had een brief van Lind bij zich. 
Wat kon Veterman doen? Wannée en Lind waren verdwenen en 
Van Leeuwen vertrouwde hij voor geen cent. Na ruggespraak met 
zijn medewerkers besloot hij toch met haar in zee te gaan in de 
hoop iets te kunnen bereiken voor zijn twee verdwenen vrienden. 
De brief bevatte geen enkele indicatie die op onraad wees. Wèl 
schreef Lind dat ze een nieuw persoonsbewijs nodig had. Daar
voor kon Veterman zorgen. Dezelfde dag nog liet hij het PB door 
een koerier bij Van Leeuwen bezorgen. Op 4 oktober nam Van 
Leeuwen weer contact op. Ze had een nietszeggende brief van 
Lind bij zich. Op de vraag waar Wannée was gebleven antwoord
de ze dat die nooit was komen opdagen. En hoe zat het dan met 
Lind? Van Leeuwen wist met deze vraag geen raad en gaf tegen
strijdige verklaringen waarom Veterman haar niet kon ontmoeten. 
Voor Veterman was de maat vol. Hij verbrak het contact. Op 11 
oktober werd hij in hechtenis genomen. Gedurende twee dagen 
vatte de Sipo post in het pand aan de Keizersgracht. Alle bezoe
kers werden gearresteerd. Aangezien Veterman dit risico vooraf 
had ingecalculeerd - belastend materiaal had hij laten verdwijnen 
en de contactpersonen waren tijdig gewaarschuwd - kwamen de 
meesten na enige tijd weer op vrije voeten.118 

Fiat Libertas zat nu zonder leiding. Voor de niet gearresteerde 
medewerkers stond vast dat Van Leeuwen verraad had gepleegd. 
Op verzoek van Van der Born togen twee helpers uit Den Haag 
eind 1943 naar haar woning. Ze belden aan en vuurden enkele 
kogels door de brievenbus. Van Leeuwen raakte gewond en werd 
opgenomen in een ziekenhuis. 119 Haar rol was uitgespeeld. Frank 
vond dat ze inmiddels teveel bekendheid genoot in verzetskrin
gen. 120 Intussen hadden Fiat Libertas-medewerkers, die tot dan toe 
op de achtergrond waren gebleven, de draad weer opgenomen. 
Mejuffrouw J.M. Folmer trad in het voetspoor van Linden zette 
de hulpverlening aan piloten voort. Op 28 april 1944 nam de 
Sipo-Amsterdam haar in hechtenis. Geruime tijd daarvoor, in 
1942, had ze voor Lind vijf piloten gehuisvest. Een notitie met 
een dergelijke strekking was tussen de stukken aangetroffen, die 
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had genoteerd. Waarschijnlijk zijn in de daaropvolgende weken 
en maanden een aantal ontvluchte krijgsgevangenen opnieuw in 
hechtenis genomen en naar Duitsland teruggevoerd. 123 Over het lot 
van de piloten bestaat geen zekerheid. Aangenomen mag worden 
dat vanwege de infiltraties in Nederland, België en Frankrijk 
slechts een gering aantal piloten, die deze vluchtroute gebruikten, 
behouden de thuisbasis in Engeland bereikte. 

Na de arrestaties in het Belgisch-Limburgse vluchtelingennetwerk 
in juni 1943 en de infiltraties in Nederlands Limburg was de pilo
tenhulp via Van de Vin of eigenlijk via zijn pleegkind, mejuf
frouw A.C. Heythuijzen, eind 1943 weer schoorvoetend op gang 
gekomen. Aangenomen mag worden dat de piloten die in het 
najaar van 1943 naar Van de Vin werden gebracht, afkomstig 
waren van helpers van Franstalige krijgsgevangenen. J. Hilven en 
zijn medewerkster G. Hendrikx uit Ophoven hadden in de regio 
Maaseik nieuwe contacten gevonden in de personen van weduwe 
H. Janssen-Schroyen, P. Kooien, H.J. Jonkergouw, mejuffrouw 
A. Phlix en L. Erkens en zijn dochter Anna. De laatste drie 
brachten de piloten, waarschijnlijk in opdracht van Jonkergouw, 
per tram naar Luik, vanwaar ze via Tongeren naar Brussel reis
den. Op 10 januari 1944 moest G. Hendrikx haar werkzaamheden 
stopzetten. Ze was te Maaseik in gezelschap van twee vluchtelin
gen aangehouden. 124 Enkele weken later nam de Sipo-Hasselt de 
echtgenote van Van de Vin en hun pleegzoon G. Heythuijzen in 
hechtenis en kwam een einde aan de hulpverlening via dit adres 
in Neeritter. 
Enige tijd werd tevens gebruik gemaakt van een route via Th. 
Florquin. Hij slaagde erin verbinding te leggen met S. Moors, een 
broer van de in juni 1943 gearresteerde mevrouw G. Moors. 
Moors werkte op het kantoor van notaris M . Elens in Stokkem. 
Door de introductie van provocateur H. van Oothegem kreeg de 
Sipo opnieuw vat op een deel van de Komeet-organisatie in 
Belgisch Limburg. Op 23 november 1943 werden onder anderen 
Elens en Moors gearresteerd. Andere medewerkers losten de 
ontstane problemen echter snel op. 125 Tot april 1944 bleef de 
Komeetlijn in gebruik. Nadien werd op instructie van Engeland 
bij Bastogne in de Ardennen een kamp voor piloten ingericht. Het 
werd geen succes. Bij de bevrijding bleken de vliegeniers over 
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heel België verspreid te zitten. Vooral rn Brussel, Luik en de 
Ardennen doken toen veel piloten op. 126 

Afgezien van de arrestaties in De Weerd en Neeritter liep de 
pilotenhulporganisatie in de regio in het najaar van 1943 en begin 
1944 geen ernstige schade op. In samenwerking met de duikorga
nisatie en het hulpverleningsapparaat namen Roosjen en Verbrug
gen tot eind 1944 de leiding van de pilotenhulp op zich. Daarbij 
steunden ze op tientallen medewerkers in het noorden en midden 
van de provincie en op een groot aantal doorgangshuizen in 
Roermond en directe omgeving. 127 

Verbruggen c.s. beschikten over meer afvoermogelijkheden dan 
Van Ass c.s. Er bestonden lijnen naar Weert (zie paragraaf VII), 
Echt (zie paragraaf VIII) en naar Maastricht (zie paragraaf X). 
Hun voornaamste steunpunt was echter de C.C.D.-ambtenaar J.H. 
de Vries in Ittervoort. De Vries, die sedert eind 1942 samenwerk
te met zijn collega J.S. Mertens uit Thorn, was in 1941 door Van 
de Vin en J.D.A. van Mierlo, een medewerker bij de Roermondse 
politie, bij de hulpverlening aan Franstalige krijgsgevangenen 
betrokken. Rond de jaarwisseling van 1943-1944 bracht Van 
Mierlo hem de eerste geallieerde piloot. P. van der Vorst uit 
Kessenich, een in de regio ondergedoken verbindingsman van H. 
Beunckens, nam de piloot over. 128 Via Beunckens vond De Vries 
aansluiting bij niet gearresteerde medewerkers van de groep-Eva, 
een tak van de organisatie Zéro. Eva-Zéro beschikte in Lanaken 
over een actieve steungroep, geleid door A. Geraerts. Vanuit 
Lanaken reisden de piloten via Genk en Hasselt naar Brussel, 
waar de groep-Eva zich in samenwerking met Komeet over hen 
ontfermde. 129 De Roermondse hulpverleners en passeur De Vries 
droegen tussen december 1943 en april 1944 enkele tientallen 
geallieerde vliegeniers aan hun Belgische collega's over.130 

Zoals gezegd konden Verbruggen en Roosjen steunen op de duik
organisatie en een aantal Roermondse doorgangshuizen. De 
bakkersfamilie Loven-Everts bood dertien piloten tijdelijk onder
dak. Mevrouw A.M.J .H. Teuwen-Boonen huisvestte er tussen de 
tien en twintig. Ze waren hoofdzakelijk afkomstig van de familie 
Simmelink, mejuffrouw Folmer en helpers uit Eindhoven. Een 
groep L.0. -ers rond pater L.A. Bleijs, waartoe onder meer pater 
F.M.J. Helwegen, kapelaan A. Sars, mejuffrouw J.S. Huskens, 
A. Reulen en J.P.H. Frencken behoorden, bracht deze en andere 
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verbindingen tot stand. Voorts namen zij deel aan het vervoer en 
zorgden in samenwerking met fotograaf A.C.M. van Binsbergen 
en drukker M.H. Pollaert voor de benodigde valse papieren en 
pasfoto ' s. 131 Reulen en Frencken waren in 1943 door de Roer
mondse politierechercheur M.H. Schmitz bij mevrouw Teuwen 
geïntroduceerd. De twee werkten zowel in opdracht van pater 
Bleijs als Schmitz. Andere politiemannen van het korps Roermond 
brachten de L.0.-ers in contact met een team van helpers in 
Eindhoven, geleid door politierechercheur H. Aarts en M.G. van 
Bruggen. Aarts gebruikte zijn functie om piloten, die hij onder 
meer van Van der Born uit Amersfoort kreeg, naar Limburg te 
vervoeren. Naderhand vonden Aarts c.s. twee afvoerlijnen in 
Noord-Brabant, zodat ook enige vliegeniers vanuit Roermond naar 
Eindhoven konden vertrekken. m De ene route liep via de mare
chaussee F. van Riel naar Maarheeze-Budel, de andere via Oister
wijk naar mevrouw Pulskens. Al tijdens de eerste transporten naar 
Tilburg liep het fout. Ofschoon nimmer kon worden aangetoond 
dat er verraad in het spel was, rolden de Duitsers deze Brabantse 
groep op 9 juli 1944 onder verdachte omstandigheden op. Vijf 
piloten vielen in Duitse handen. Drie van hen werden in de 
woning van Pulskens doodgeschoten. Mevrouw Pulskens ver
dween naar het kamp Ravensbrück. Daar nam ze in februari 1945 
de plaats in van een moeder van tien kinderen die vergast dreigde 
te worden. Zeker tien medewerkers van de Brabantse vluchtlijn 
werden op 30 juli 1944 ingesloten in Vught. Op 9 augustus 
werden enkele medewerkers uit Oisterwijk en Van Bruggen en 
Aarts doodgeschoten. De overigen kwamen in Duitse kampen 
terecht. 133 

Verbijstering maakte zich meester van de Roermondse L.0.-ers 
toen men van de gebeurtenissen in Noord-Brabant vernam. Som
migen waren er ten stelligste van overtuigd dat rechercheur M. 
Schmitz verraad had gepleegd. Die gevolgtrekking lag tot op 
zekere hoogte voor de hand. In financiële aangelegenheden had hij 
zich al eerder als minder betrouwbaar doen kennen . Bovendien 
was hij herhaaldelijk in gezelschap van onbetrouwbaar te boek 
staande personen gesignaleerd. De meeste argwaan was echter 
gewekt doordat verscheidene illegale werkers die met Schmitz te 
maken hadden gehad, zoals de districtsleider van de L.0.-Roer
mond, J. Delsing, en Reulen en Frencken met korte tussenpozen, 
respectievelijk op 27 april en 22 mei 1944, door de Sipo waren 
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gearresteerd. Schmitz dook op 6 mei in Oisterwijk onder en sloot 
zich daar bij de plaatselijke illegaliteit aan. Twee maanden later 
sloeg de Sipo in Oisterwijk toe. Dat kon geen toeval meer zijn, 
concludeerde men in Roermond. Enkele L.0.-ers stelden een 
onderzoek in waaruit naar voren kwam dat de politierechercheur 
gedurende de Eerste Wereldoorlog voor de Duitsers in België had 
gespioneerd. Een waterdicht bewijs voor de vermeende dubbelrol 
werd evenwel niet gevonden, ook niet na de oorlog. Schmitz had 
de schijn tegen zich, maar zolang er niets onomstotelijk vaststond 
ging hij uiteraard vrijuit. Het naoorlogs onderzoek bevestigde 
nogmaals de verdenkingen, maar werd halverwege stop gezet 
zodat de zaak nimmer tot op de bodem werd uitgezocht. 134 

De route over Eindhoven was door de Roermondenaren slechts 
één keer benut. De gebeurtenissen van 9 juli hadden daarom geen 
gevolgen voor de helpers in Roermond. Men kon meteen terugval
len op beproefde wegen. Meestal waren wel één of meer lijnen 
open: ofwel de weg over Grathem naar Neeritter-Ittervoort (1943-
1944) of van Roosteren naar Maaseik ( 1943 en 1944) dan wel die 
via Maastricht (1944). Voor mevrouw Teuwen-Boonen hadden de 
gebeurtenissen in juli 1944 evenmin nadelige consequenties. Zij 
verbleef medio juni om andere redenen korte tijd in arrest. 
Sindsdien maakten de pilotenhelpers geen gebruik meer van haar 
woning. 135 

Naast de medewerking van L.0.-zijde en het daaraan gekoppeld 
hulpapparaat voor vluchtelingen was de bijdrage van enkele 
Roermondse politiebeambten van belang. J.D.A. van Mierlo, een 
bij de politie gedetacheerde gemeenteambtenaar, G. Verlinden, 
G.H.J. Munten, W.B. Heiligers en Th.J. Bots traden in het 
voetspoor van Bouman c.s. en legden in samenwerking met de 
L.0.-districtsleiding nieuwe verbindingen, onder andere met de 
eerder genoemde pilotenhelpers in Eindhoven. Voor het vervoer 
van de piloten gebruikten Heiligers, Munten en Van Mierlo -
Verlinden en Bots waren daar niet bij betrokken - politieauto's en 
een politiemotor. Aan brandstof kwamen ze door benzine uit een 
Duitse legeropslagplaats te ontvreemden en gefingeerde ritten op 
te geven. De in Noord- en Midden-Limburg en Eindhoven opge
haalde piloten werden overgedragen aan de groep rond Bleijs, 
Van Ass of aan belastingambtenaar F. van Kemenade. Laatst
genoemde werkte hoofdzakelijk samen met Van Mierlo. De enigs-
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zins avontuurlijk aangelegde Van Mierlo verbleef medio 1943 
enige tijd in Duitse gevangenschap, maar slaagde erin te ontsnap
pen. Het leeuwedeel van de werkzaamheden verrichtten Heiligers 
en Munten. Zij vervoerden tussen eind 1942 en eind 1943 tiental
len vliegeniers. Als gevolg van de bekentenissen van één of meer 
medewerkers van de groep-Bongaerts werden Bots, Heiligers en 
Munten op dinsdag 29 februari 1944 door de Sipo-beambten 
Nitsch en W. Meyer in hechtenis genomen. Inspecteur Bots 
overleed kort na zijn vrijlating op 5 mei 1944. Heiligers en 
Munten kwamen bij gebrek aan bewijs op 1 april 1944 weer vrij. 
Zij doken op advies van pater Bleijs op 28 april buiten Roermond 
onder. 136 

Toen in oktober 1944 op de oostelijke Maasoever de fronttijd 
aanbrak, was er voor de meeste piloten geen doorkomen meer 
aan. Sommigen hielden het er niet uit en trachtten toch de Maas 
over te steken. Toen begin februari 1945 de bevolking van Swal
men op bevel van de Duitsers moest evacueren, trachtte een 
Canadese piloot op eigen gelegenheid de Roer bij Roermond over 
te steken. Dat mislukte. Hij werd aangehouden en overgedragen 
aan Sipo-leden in de Duitse grensstreek. De vliegenier sloeg door 
en verklaarde dat hij door J. W.H. Frantzen was geholpen en 
enige tijd ten huize van slager L.J .H. Kluitmans had doorge
bracht. Op 8 februari 1945 nam de Sipo Kluitmans en de echtge
note van Frantzen, mevrouw N. Frantzen-Heymans, gevangen. Ze 
werden voor verhoor overgebracht naar het Duitse grensplaatsje 
Brüggen. Kluitmans kwam met een groep van vijf arrestanten uit 
Steyl en Tegelen in de gevangenis van Mönchen-Gladbach terecht. 
De vijf, onder wie pastoor P.P. Windhausen en assistent-kapelaan 
P.N .A. Peters, waren in de torenkamer van de kerk in Steyl 
ondergedoken en naderhand naar de kelder verhuisd. Daar luister
den ze naar de B.B.C.-uitzendingen, die ze uittypten teneinde ook 
anderen van de ontwikkelingen aan de fronten op de hoogte te 
stellen. De komst van een Duitse wachtpost, die zich in de toren
kamer nestelde, gooide roet in het eten. Hun activiteiten kwamen 
aan het licht. Het vijftal belandde uiteindelijk in Düsseldorf. 
Alvorens op transport te worden gesteld naar Buchenwald werden 
Kluitmans en de Roermondse geestelijken kapelaan A.J.A. Sars 
en dominee H.Ch.J. Hoogendijk aan deze groep toegevoegd. Op 
twee na kwamen ze allemaal om het leven: Windhausen stierf op 
28 maart in Buchenwald, Peters op 6 april en Hoogendijk op 10 
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april. Kluitmans overleed in april in Dachau, Sars op 23 april in 
Passau en H.J.A. Hovens uit Tegelen bezweek op 10 april 1947 
aan de in Buchenwald geleden ontberingen. Mevrouw Frantzen 
werd eind februari met een groep vrouwelijke gevangenen op 
transport gesteld naar Ahaus. Met enkele meisjes ontvluchtte ze 
de gevangenis na een bombardement. Eind maart kwam ze in 
Enschede terecht vanwaar ze via Duitsland naar het inmiddels 
bevrijde Swalmen terugkeerde.137 

Haelen, op de westelijke Maasoever, was een tweede belangrijk 
knooppunt. De piloten die daar arriveerden waren afkomstig van 
E . van Wegberg uit Heythuysen, J. Maassen uit Roggel, H .G. 
Geerdink uit Leveroy, W.L. Houwen c.s. uit Helden, de familie 
van Enckevort uit Sevenum en de familie Simmelink uit Nunhem 
(het gezin verhuisde in 1943 van Roermond naar Nunhem). 
Voorts arriveerden piloten via de bestaande vluchtlijnen voor 
krijgsgevangenen in deze regio. 138 Tot vaste pleisterplaatsen ont
wikkelden zich de "Spikkerhoeve" van de familie Vossen en het 
nabijgelegen landgoed "De Bedelaar" van mevrouw M. Hooijer
Dubois. Er werd nauw samengewerkt met de helpers in Roer
mond. De vliegeniers werden, afbankelijk van welke afvoerlijnen 
openstonden, afwisselend van Roermond naar Haelen en van 
Haelen naar Roermond gebracht. De coördinatie geschiedde door 
G.H. Roumen, politieman P.J. van Hegelsom en H.G. Geerdink. 
Op "De Bedelaar" verbleven vanaf november 1943 in totaal 
tenminste zesenveertig piloten. Over de komst van de eerste 
schreef mevrouw Hooijer op 30 november in haar dagboek: "Net 
na 't eten, we waren aan 't afwasschen, viel er 'n bommenwerper 
juist achter De Bedelaar. Met parachutes waren de piloten eruit 
gesprongen. De wind was naar de kant van Haelen. Wij er direct 
heen, maar we mochten er niet dichtbij komen. Het was één 
geknetter, een kogel vloog nog over ons heen. Overal liepen 
groepjes naar piloten te zoeken, om ze te helpen ontsnappen. We 
hadden telkens verlangd met piloten in aanraking te komen en was 
dit het eerste wat we meemaakten. Naar huis komend zag ik mijn 
zoon met iemand praten en later bleek deze een van de piloten 
gebracht te hebben. Hij werd in de schuilkelder gestopt. Het was 
een jongmensch uit Philadelphia, 20 jaar oud, hij was "gunner". 
's Avonds werden er nog twee gebracht, de eerste kon direct 
vertrekken, maar de anderen moesten blijven tot de volgende 
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avond. Ze sliepen in den toren en waren overdag in de schuil
kelder. Een (Elmer J. Gilcrease, auteur) was uit Sour Lake (South 
Lake, auteur) Texas en de ander uit Chicago, een typisch joodje. 
Schitterend zijn de pilotenpakken. Warm jaeger-ondergoed met 
lange mouwen. Dan een lichtblauwe wollen overall met flanel 
gevoerd en helemaal met electrische draad doortrokken, zoodat ze 
electrisch verhit werden. Twee paar schoenen, de 2e een paar 
ruime overschoenen met schapevacht gevoerd. Ook de hand
schoenen en muts waren met schapevacht gevoerd. In gewone tijd, 
wanneer er geen razzia's zijn, zijn de piloten in 2 x 24 uur weer 
in Engeland. Van hier gaan ze naar België en in Frankrijk worden 
ze door een vliegmachine opgepikt. Nu was de grens wat beter 
bewaakt en ging het niet zo gemakkelijk. De weg ging naar 
Maastricht. Met de jood was het moeilijker, hij kon niet met de 
trein mee. Hij zei wel ''l'am a jew but 1 don't say it", ik dacht, 
je hoeft 't niet te zeggen. Toen de piloten weg waren werd er 
door de organisatie gevraagd of ze van de toren gebruik mochten 
maken voor eventuele piloten of Fransche krijgsgevangenen die 
ontsnapt waren. Dat heb ik toegezegd" .139 

Vanaf maart 1944 steeg het aantal piloten dat tijdelijk onderdak 
vond op "De Bedelaar" en de "Spikkerhoeve" aanzienlijk. Dat 
hing waarschijnlijk samen met een blokkade op de vluchtlijn(en) 
via welke de helpers in oostelijk Noord-Brabant (Deurne-Asten) 
tot dan toe hadden gewerkt. De meesten werden afgehaald door 
H. Geerdink en de vaste begeleiders van Franstalige krijgsgevan
genen. Mevrouw Hooijer verzocht Geerdink begin juli een groep 
van negen vliegeniers en krijgsgevangenen op te Halen. Ze waren 
kort tevoren langs verschillende kanalen in Haelen beland. Aange
zien "De Bedelaar" op hetzelfde tijdstip meer vluchtelingen 
huisvestte en er kort tevoren een gedeelte van de knokploeg uit 
Helden was neergestreken, dreigde de situatie uit de hand te 
lopen. Mevrouw Hooijer zag in juli en augustus helaas geen kans 
haar dagboek bij te houden. Dat het enerverende en drukke 
maanden waren bleek uit haar notitie van 5 september toen ze de 
draad weer opnam: "Er is lang niet meer in dit boek geschreven 
en toch is er veel gebeurd, dingen die ik hier niet in kan schrij
ven. De piloten zijn blijven komen, een dag zelfs 18 stuks, zoodat 
ik in twee groepen moest koken. Tot er plotseling gevaar dreigde; 
onderduikers van de toren hadden hun meisje op bezoek gehad en 
een ervan was door de "Sicherheitsdienst" gepakt. Ik heb een 
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week in de appelkelder geslapen, zoodat ik nu ook weet wat het 
is op stroo slapen met de kleren aan" .140 

De groep van negen vluchtelingen werd op de avond van 2 juli 
omstreeks 22.00 uur door Geerdink opgehaald. Een eerdere 
poging door H. Bouten, H. Evers en enkele andere begeleiders 
om ze weg te brengen was mislukt. Ze waren op een patrouille 
gestuit en naar "De Bedelaar" teruggekeerd. Met horlogemaker 
J. Maas sen uit Roggel begeleidde Geerdink de groep door de 
duisternis naar de Belgische grens. Hij volgde de gebruikelijke 
route. Ten zuiden van het landgoed lag de spoorwegverbinding 
Eindhoven-Roermond. Eerst volgden zij de rails een eindweegs in 
westelijke richting tot Kelpen, daarna bogen ze van de spoorlijn 
af en liepen over landweggetjes pal naar het zuiden. Zo had hij 
het steeds gedaan, maar die avond liep het anders. Ter hoogte van 
Baexem stootten ze op een Duitse patrouille, bijgestaan door een 
in Baexem gelegerde groep landwachters. De piloten en hun 
helpers stoven een korenveld in naast de spoorberm. Het duurde 
enige tijd voordat Geerdink en Maassen de groep weer compleet 
hadden . Pas tegen de ochtend bereikte men Kelpen, te laat om de 
tocht naar de grens voort te zetten. Geerdink besloot de hulp in 
te roepen van P.L. Hendrikx. Die wist raad. De piloten konden 
tijdelijk terecht in twee kippenhokken die hij van A. Mooren had 
gehuurd. Laatstgenoemde had er geen bezwaar tegen en zorgde 
voor voedsel. Dekens kreeg men via F. Verbruggen van het 
sanatorium "Hornerheide" dat niet ver van "De Bedelaar" lag. Zo 
ontstond per toeval een pilotenkamp in de bossen bij Kelpen dat 
tot het aanbreken van de fronttijd in oktober in gebruik bleef. In 
totaal vonden er ruim dertig piloten tijdelijk onderdak. Zij waren 
vrijwel allemaal afkomstig uit het Peelgebied en van "De Bede
laar". Het laatste stuk van het traject over Nederlands grondge
bied vanaf het pilotenkamp werd te voet afgelegd of met de auto 
van de firma Geraats uit Kelpen. P. Hendrikx en H. Geraats 
namen deze taak op zich. 141 

De negen die als eersten van het kamp gebruik maakten werden 
in de nacht van 5 op 6 juli overgedragen aan H. Craeghs uit 
Molenbeersel die ze onderbracht bij de broers H., G. en J. 
Vaneygen. De helpers in Molenbeersel, onder wie J . Meulen, J . 
Keyers en J.H . Voortmans, maakten deel uit van een organisatie 
in Belgisch Limburg waartoe ook H.J. Jonkergouw en mejuffrouw 
A. Phlix uit Maaseik behoorden. Geerdink had al eerder met 
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Jonkergouw samengewerkt en wist dat deze een centrale rol 
vervulde op een vluchtlijn naar Luik. Het was een deugdelijke 
route die tot de bevrijding van Luik op 8 september 1944 intact 
bleef (zie hoofdstuk III, paragraaf 111. 3 .4 .). Eerder, eind 1943, 
was ook enige tijd gebruik gemaakt van een route over Ell-Ham
ont-Overpelt-Antwerpen naar Brussel (zie paragraaf Vll). 142 

Eind augustus 1944 ontstonden er problemen aan de Nederlands
Belgische grens. Door de snelle opmars van de geallieerden 
stagneerde de afvoer. Er bevonden zich op dat moment nog 
ongeveer tien piloten in de kippenhokken van Mooren. Vier van 
hen konden alsnog met veel moeite geholpen worden. Bij de 
nadering van het front, medio oktober, zaten er nog steeds zes 
vliegeniers in de Kelpense bossen. Omdat de opmars vastliep aan 
het kanaal Wessem-Nederweert achtte Geerdink het raadzaam de 
zes onder te brengen op de boerderij van M.H.J.A. Ophey te 
Leveroy waar ze tot de bevrijding op 14 november 1944 ver
bleven. 143 

Het vaste team rond mevrouw Hooijer maakte gebruik van het 
doorgangshuis van J.H. Hohenwald in Kelpen . Diens verbindings
man in België, J. Aandekerk uit Molenbeersel, werkte samen met 
Jonkergouw, zodat de afvoerlijnen van Geerdink en Hohenwald 
in Molenbeersel samenvielen. In Nederland waren ze echter strikt 
gescheiden (zie hoofdstuk 111, paragraaf 111.3.4.). 
De familie Vossen van de "Spikkerhoeve" raakte op vrijwel 
identieke wijze als mevrouw Hooijer bij de hulp betrokken. Door 
de Duitse maatregelen van begin 1943 jegens studenten, voormali
ge militairen en jonge arbeidskrachten kwamen de drie oudste 
zonen van de weduwe A.H. Vossen-Salimans in moeilijkheden. 
Met andere jongeren uit het dorp doken ze onder. Weldra deed de 
duikorganisatie een beroep op de familie Vossen. Evenals "De 
Bedelaar" groeide de "Spikkerhoeve" in de loop van 1943 uit tot 
een opvangcentrum voor onderduikers, Franstalige krijgsgevange
nen en geallieerde vliegeniers. 
Na de arrestatie van de leider van de knokploeg uit Helden W.L. 
Houwen, op 23 april 1944, had de Heldense K.P. onderdak 
gevonden op de "Spikkerhoeve" en "De Bedelaar". In overleg 
met nieuwe knokploegjes, die in de zomer van 1944 als padde
stoelen uit de grond schoten en waarvan diverse leden regelmatig 
in Haelen verbleven, werden allerlei acties beraamd. Sommige 
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K.P.-ers gingen deelnemen aan het vervoer van de vluchtelingen 
vanaf "De Bedelaar" en de "Spikkerhoeve". Door het naderbij 
komen van de geallieerden, de Duitse troepenconcentraties op de 
westelijke Maasoever en de opvallende activiteit van de knokploe
gen in de regio, vond in de herfst de ene na de andere razzia 
plaats . Tijdens de eerste grootscheepse razzia op dinsdag 26 
september bezocht een groep militairen de "Spikkerhoeve". Het 
gezin moest de woning verlaten en werd gedwongen zich met het 
gezicht tegen de muur van de boerderij op te stellen. Er lagen 
negen K.P.-ers op de hooizolder, doch geen van de gezinsleden 
gaf een kik. Na geroofd te hebben wat van hun gading was dropen 
de overvallers af. Ook de K.P.-ers vertrokken. De Duitse aan
dacht bleef echter gevestigd op de geïsoleerd in de bossen gelegen 
hoeve. Men vermoedde dat het een broeinest van verzet was. 
Begin oktober volgden nieuwe razzia's. Na de overval op zondag 
8 oktober werden drie broers Vossen op transport gesteld en bij 
de laatste overval, de volgende dag, werd de 20-jarige P.H. 
Vossen op de vlucht doodgeschoten. 144 

Op dat tijdstip waren er geen piloten meer in Haelen. De laatste 
waren in augustus vertrokken. Bij mevrouw Hooijer waren inmid
dels Duitse militairen ingekwartierd. 

In samenhang met Luctor et Emergo/Fiat Libertas en het door
gangshuis van mevrouw Teuwen-Boonen werd ze al genoemd, de 
pilotenleverancier aan Limburg bij uitstek, mejuffrouw J. M. 
Folmer. Toen een groot deel van Fiat Libertas in het najaar van 
1943 was opgerold, zette Folmer de pilotenhulp voort en breidde 
die zelfs aanzienlijk uit. Wat door Luctor et Emergo was begon
nen en opgebouwd, berustte sinds eind 1943 in feite bij de L.O.: 
de organisatie met vertakkingen tot in alle uithoeken van het land 
en derhalve het meest geschikt om gestrande vliegeniers zo snel 
en doelmatig mogelijk te helpen. Folmer moest er vroeg of laat 
wel mee in aanraking komen. 
Dank zij deze verbindingen kwam zij in contact met de voorman 
van de Limburgse duikorganisatie, J .J. Hendrikx uit Venlo, en 
door hem en pater Bleijs met helpers in Roermond (Roosjen, 
Verbruggen en Teuwen-Boonen), Echt (Tummers) en Maastricht 
(groep-Vrij). Voordien was ze in opdracht van Kloeg wel eens 
naar Limburg gereisd en beschikte ze er over enige aanknopings
punten, maar de drukke werkzaamheden begonnen pas in de 
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tweede helft van 1943. Ze ondervond steun van medewerkers van 
Fiat Libertas die de dans ontsprongen waren zoals Van der Born, 
haar vader in Zeist, J.A. Meewis, werkzaam bij de dactyloscopi
sche dienst van de Amsterdamse politie, de Amsterdamse LO.
leiding en een groep pilotenhelpers in Meppel, die deel uitmaakte 
van de L.0.-K.P.-Drente. Het contact tussen Folmer en de groep 
in Drente was in het najaar van 1943 door Meewis en ds. W.N. 
van N ooten uit Meppel tot stand gebracht. Het bleek een hele 
opluchting voor de Drentse hulpverleners. Eind maart 1943 was 
de eerste vliegenier opgespoord. Men had toen meteen een beroep 
gedaan op P.J. van den Hurk, een C.C.D.-ambtenaar uit Meppel 
die goed Engels sprak. De helpers beschikten echter niet over een 
vluchtroute, zodat de Canadees tot 21 juni moest wachten. Toen 
kon hij via een verbinding met Hilvarenbeek vertrekken. Het 
bleek een slecht lopende lijn. In augustus 1943 sloeg de Sipo in 
Meppel toe. Een groot deel van de plaatselijke ondergrondse werd 
opgerold. 
Van den Hurk en Van Nooten zagen zich geconfronteerd met een 
groeiend aantal gestrande piloten. Na enig speurwerk vond Van 
den Hurk een lijn over Baarle-Nassau, waar de marechaussee C. 
Smit vluchtelingen over de grens hielp. Toen Folmer aan het 
vervoer ging deelnemen verliep de afvoer soepeler. Een aan
zienlijk deel van de ongeveer honderd piloten die in de drie 
noordelijke provincies en de Noordoostpolder door de illegaliteit 
waren opgevangen en doorgegeven aan Van den Hurk, werd door 
haar naar Limburg gebracht. 145 Van den Hurk, een van de weini
gen die door Folmer werd ingewijd, nam zelf eveneens deel aan 
het vervoer en bracht van tijd tot tijd vliegeniers naar Maastricht 
en naderhand naar Roermond. Hij en Meewis zorgden voor valse 
papieren. Folmer controleerde de vliegeniers vooraf aan de hand 
van een vragenlijst van Lind. Het nut van deze werkwijze bleek 
eens te meer toen twee infiltranten door de mand vielen. Zij 
werden na hun ontmaskering aan de Drentse K.P .. overgedragen. 
Vanwege de kleinere pakkans reisde Folmer doorgaans in boemel
treinen zuidwaarts. Het ging steeds goed. Ze had een treinabonne
ment en reisde als gaarkeukeninspectrice door het hele land. 
Doordat ze zo veel met de trein onderweg was namen sommige 
spoorwegbeambten voetstoots aan dat ze illegaal werk deed. Zij 
waarschuwden als er controle was . De ruim honderd piloten die 
ze begeleidde, moesten voorwenden dat ze doofstom waren of 
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"ja" zeggen als één vinger werd opgestoken en "nee" zeggen als 
er twee werden opgeheven. Ze reisden in een andere coupé en 
volgden haar op veilige afstand naar de Limburgse opvangcentra. 
Als alle wegen waren geblokkeerd reisde Folmer ook wel recht
streeks naar Brussel. Daar had ze verbinding met D. Verloop uit 
Zeist die voor de Dutch-Paris-lijn werkte en haar introduceerde 
bij A. Escrinier en Ch. Hoste, die deel uitmaakten van de samen
werkende escape-organisaties Eva en Komeet.146 

Eén van Folmers vaste afleveradressen was Goltziusstraat 41 in 
Venlo, de woning van H.W.J. Jacobs. Hier zat de provinciale 
L.0.-leider J.J. Hendrikx sedert augustus 1943 ondergedoken. Zij 
bracht er in totaal achttien Amerikaanse en twee Britse vliege
niers.147 Ofschoon Hendrikx zijn collega's in de duikorganisatie 
herhaaldelijk op het hart drukte de verschillende werkzaamheden 
gescheiden te houden, hield hij zich zelf evenmin aan dit devies. 
Hij nam de vliegeniers van Folmer over of haalde ze in de Peel 
op en bracht ze naar Roermond (Roosjen, Verbruggen, Teuwen
Boonen) of naar Maastricht (groep-Vrij). Zowel de Venlose O.O. 
als de L.O. waren bij de hulp aan en het vervoer van piloten 
betrokken. De afvoerlijnen waren overigens vrijwel dezelfde.148 

Eind april 1944 werd Folmer plotseling gearresteerd. De Sipo had 
haar moeder enige tijd geschaduwd teneinde haar verblijfplaats te 
achterhalen. Na haar arrestatie nam haar vader het werk enkele 
weken over en bracht piloten van Meppel naar Maastricht. Van 
den Hurk deed hetzelfde. Toen de lijn over Maastricht in mei 
geblokkeerd raakte, bracht hij de vliegeniers naar Roermond. 
Tegen september 1944 viel ook die route weg. De geallieerden 
waren de Nederlandse grens tot op enkele kilometers genaderd. 
De nog in Drente aanwezige piloten werden in afwachting van de 
bevrijding ondergebracht in de bossen bij Diever. Dat lekte uit 
met als gevolg dat Van den Hurk en een van de verzorgsters, M. 
Nip, werden gearresteerd. Beide werden opgesloten in het politie
bureau van Meppel, waar ze met andere verzetsstrijders op 24 
december 1944 door een Drentse knokploeg onder leiding van K. 
Gunnink werden bevrijd. 149 

De medewerkers in Amsterdam kwamen na Folmers arrestatie in 
moeilijkheden. Door bemiddeling van tussenpersonen slaagde 
H.L. van Cleeff er nog in april in een verbinding met H.J.P. 
Otten in het Noordbrabantse Erp tot stand te brengen. Otten had 
al een aanzienlijke staat van dienst op het terrein van hulp aan 
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piloten en richtte zich voor de afvoer onder meer op Sevenum. 
Tot zijn arrestatie op 25 juli 1944 bracht Van Cleeff hem enkele 
tientallen piloten. Nadien werd het contact met Amsterdam niet 
meer hersteld. 150 Waarschijnlijk vertrokken enkele piloten die 
Otten van Van Cleeff kreeg via de Noordlimburgse kanalen ("De 
Bedelaar"?) naar België. De overigen repatrieerden via West
Brabant. 
W.L. Houwen uit Helden was sedert augustus 1939 verbonden aan 
het plaatselijk distributiekantoor, dat in het najaar uitgroeide tot 
kringkantoor. Enkele maanden later, in januari 1940, werd hij 
met de reorganisatie en de leiding van de Luchtbeschermings
dienst (L.B.D.) in zijn woonplaats belast. De Heldense L.B.D. 
telde 300 manschappen. 151 Met twee door de L.B .D. gevorderde 
auto's kon hij een deel van de werkzaamheden van Bouman c.s. 
voor het noorden van de provincie en oostelijk Noord-Brabant 
overnemen. Burgemeester F.P.M. van Cann wist dat en sanctio
neerde het. Door de L.O. en het netwerk voor vluchtelingenhulp 
kreeg Houwen de noodzakelijke verbindingen. In Helden zelf 
steunde hij onder meer op de marechaussees A .J .A. van der 
Mullen, J.J. Grijsbach en G.W.H. van Amerongen, onderwijzer 
M.H.W. Crijns, broer en zuster B. en M. Martens en mejuffrouw 
A.G. Verlaak. De pilotenhelpers maakten allemaal deel uit van de 
plaatselijke L.O. en K.P. 152 

Houwen had al een aantal krijgsgevangenen naar Roermond en 
zuidelijker gelegen plaatsen gebracht toen, na een tip van een 
boer, in augustus 1943 drie piloten in een bos werden aange
troffen. Crijns, die Engels sprak, werd erbij gehaald. Men besloot 
contact op te nemen met R. Roosjen in Roermond. Een gouden 
greep, want de volgende dag al konden de drie naar Roermond 
vertrekken. Voortaan bracht Houwen de piloten naar Van Ass, 
Verbruggen en Roosjen in Roermond of kapelaan Janssen in 
Horn. Een enkele keer deed hij een beroep op Brummans in 
Weert en in de winter van 1943-1944 op J. Vrij in Maastricht, 
J.M. Peters in Roosteren en mevrouw Hooijer in Haelen. Moge
lijk gaf hij ook een piloot door aan de organisatie van H. de Kort 
in Weert (zie paragraaf VII). Met de auto van de L.B.D., voor
zien van een bordje "politie", reed hij kris kras door Noord
Limburg en het aangrenzende oostelijk Noord-Brabant. De vliege
niers in Limburg haalde hij op bij de families Ex en Jacobs en het 
café van J. Cornet in Venlo, de broers P.G. en J. Vermeeren in 
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Sevenum (die piloten ontvingen van H.J.P. Otten uit Erp) en de 
familie Poels op de "Zwarte Plak" in Horst-America. Verder 
werkte hij samen met A.L.J. Mooren die in de streek Vierlings
beek, Oploo en Maashees actief was en de arts J.H. Weegels in 
Meijel. In de Oostbrabantse regio Asten, Deurne, Bakel, Sterksel, 
Heeze, Griendtsveen ondervond hij steun van F.A.F. de Bruijn, 
die onder anderen samenwerkte met P. Hoefnagels, M. van den 
Eijnden en J.A.M. van Doorn. Houwen en zijn naaste medewer
kers hielpen tot eind april 1944 circa tachtig geallieerde vliege
niers. Na de arrestatie van Houwen op 23 april 1944 raakte de 
Heldense K.P. op drift. De meeste K.P.-ers kwamen in Haelen 
terecht. Crijns niet, hij dook onder in Beuningen.153 

Zoals gezegd kreeg Houwen vliegeniers van A.L.J. Mooren uit 
Vierlingsbeek. Mooren werkte op zijn beurt samen met H.Th. 
Schelbergen en P.J.F. van Mil uit Bergen, de echtgenote van de 
burgemeester van Bergen, mevrouw S. Douven-Packbier, en de 
familie Krebbers uit Well. Wachtmeester R. van de Poll uit 
Griendtsveen bracht piloten van Mooren c.s., trouwens ook die 
hij van kapelaan P.R.E.J. Miedema uit Gennep kreeg, naar de 
buurtschap de "Zwarte Plak". Mooren beschikte bovendien over 
contacten in L.0.-kring. Mogelijk bracht hij ook piloten naar 
Venlo. Nadat hij twee inzittenden van een op 22 februari 1944 bij 
Afferden neergehaald toestel had geholpen, kwamen de Duitsers 
hem op het spoor. Op 25 februari bracht de Sipo een bezoek aan 
de ouderlijke woning en nam in plaats van Antoon zijn moeder en 
twee zusters in hechtenis. Zij verbleven drie dagen in Vught 
alvorens ze weer op vrije voeten kwamen. Mooren zelf dook 
onder bij de familie Dael in Venlo. Daar werd hij op 12 mei 1944 
bij toeval alsnog gearresteerd. Een poging om hem uit de gevan
genis van Venlo te bevrijden mislukte. Uiteindelijk belandde de 
pilotenhelper in het kamp Mauthausen, waar hij op 5 maart 1945 
overleed. 154 

Over de rol van P.J. Weijs uit Siebengewald is, voorzover het de 
hulp aan piloten betreft, niet veel bekend. Volgens de burgemees
ter van Gennep, J.P.D. van Banning, hielp Weijs achttien geal
lieerde piloten uit Duitsland ontsnappen door ze in de kofferruim
te van zijn auto te verstoppen. 155 Over controle aan de grens 
hoefde hij zich geen zorgen te maken . Weijs had veel connecties 
onder plaatselijke Duitse douaniers en in de grensstreek, zelfs in 
kringen van de Gestapo. 156 Nog in januari 1945 zette hij een 
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Amerikaanse vliegenier over de Maas naar bevrijd gebied.157 

Aangezien Weijs bekend was in kringen van L.O. en O.D. mag 
worden verondersteld dat medewerkers van deze organisaties zich 
over zijn vliegeniers ontfermden. 

Bij de afsluiting van deze paragraaf willen we nog enige opmer
kingen maken over de grensovergang via de grotendeels op 
Belgisch grondgebied gelegen Trappistenabdij De Achelse Kluis 
onder Borkel en Schaft ten zuiden van Valkenswaard. Het com
plex omvatte 235 hectaren waarvan 125 hectaren, inclusief de 
gebouwen, in België lagen. De abdij ontwikkelde zich al in een 
vroeg stadium tot een doorlaatpost voor Franstalige krijgsge
vangenen. De vluchtelingen bereikten de landerijen via een op 
Nederlands grondgebied gelegen tuinpoort. Aan Belgische zijde 
verlieten ze het terrein weer. In de loop van 1942 volgden de 
eerste piloten en andere vluchtelingen. Een vooraanstaande rol 
speelden pater Nivardus (I.S. Pas; schuilnaam oom Paan) en de 
Belg A.H.G. van Driel uit Leende, die als timmerman aan het 
klooster was verbonden. Zij, mogelijk ook anderen - er waren 
verder geen kloosterlingen bij betrokken - gidsten de vluchte
lingen over de grens in de richting van Hamont, waar zij goed 
bekend waren. Van Driel kwam er oorspronkelijk vandaan. De 
helpers daar stonden in verbinding met Komeet in Brussel. Ver
schillende groepen kregen in de loop van 1941 en 1942 verbinding 
met het klooster, óók Limburgse. Van lange duur was dat niet. 
De Sipo kreeg lucht van de veel gebruikte overgang. In de winter 
van 1942-1943 werd de abdij verbeurd verklaard en op 14 januari 
1943 moesten de monniken De Achelse Kluis ontruimen. De 
oudere kloosterlingen evacueerden naar de Trappistenabdij in 
Tegelen. Ook pater Nivardus kwam daar terecht en zette zijn ille
gale activiteiten - hulp aan onderduikers en geallieerde vluchtelin
gen - voort in samenwerking met onder anderen pater L.A. Bleijs. 
Pas hield zich afzijdig van het georganiseerd verzet en beperkte 
zich tot de connecties - tot in Duitsland toe - die hij eerder vanuit 
De Achelse Kluis had opgebouwd. Hij beschikte er nog steeds 
over zijn steunpilaar A. van Driel, die in Leende was blijven 
wonen. In samenwerking met hem en een medewerker van de 
Belastinggroep Maastricht, P. W.A. Landman, zette de pater de 
hulp aan vluchtelingen nog geruime tijd voort. In maart 1944 
kreeg Van Driel huiszoeking, maar dat leverde niets op. Om-

310 



streeks dezelfde tijd werd Pas gearresteerd en naar eigen zeggen 
ter dood veroordeeld. Hij slaagde erin te ontsnappen. 158 

VI. Horst en de Brabants-Limburgse Pee/streek 

Het zou logisch zijn geweest deze paragraaf bij de voorgaande 
onder te brengen ware het niet dat de hiervoor besproken piloten
hulp overwegend geïntegreerd was in de Limburgse L.O. en K.P. 
Dat was niet of in veel mindere mate het geval met de hulpverle
ningscentra Veulen bij Venray, de Zwarte Plak bij Horst en 
oostelijk Brabant (Deurne, Bakel, Asten en Erp). Medewerkers 
van de L.O. en de O.D. in Horst, Sevenum en Grubbenvorst 
maakten doorgaans gebruik van de bestaande wegen over Haelen
Horn-Neeritter en Budel-De Achelse Kluis voor de afvoer van de 
eerste piloten. Leden van de groep-Bongaerts haalden in deze 
plaatsen van tijd tot tijd piloten en Franstalige krijgsgevangenen 
op. 159 

Vanwege de stagnatie op de lijnen over Neeritter en De Achelse 
Kluis en door infiltratie in Horst door A. Damen verschoof het 
accent in de tweede helft van 1943 geleidelijk naar Venray en de 
buurtschap de Zwarte Plak. 
De 26-jarige scheepswerktuigkundige A. Damen was op 22 
januari 1941 bij Madagascar in Duitse handen gevallen nadat het 
schip waarop hij voer door een vijandige oorlogsbodem tot zinken 
was gebracht. Een jaar later trad Damen in dienst van de afdeling 
contra-spionage van de Abwehr, geleid door H. Giskes. 160 In 
maart 1943 raakte Damen tijdens een treinreis in gesprek met een 
Amsterdamse kunstschilderes, M.L. van Oppenraay. Uit haar 
mededelingen kon hij opmaken dat ze illegaal werk verrichtte. 
Damen wendde voor hetzelfde te doen en gaf haar zijn adres in 
Den Haag. Twee weken na de eerste ontmoeting riep mevrouw 
Van Oppenraay zijn hulp in. Een zekere J. Osterloh uit Eindhoven 
was kort tevoren ondergedoken en had haar te kennen gegeven 
zich verdienstelijk te willen maken voor de illegaliteit. De Ab
wehr-agent nam contact op met zijn chef, majoor E. Kiesewetter, 
die hem opdroeg Osterloh pilotenhelpers of een hulporganisatie in 
de regio Eindhoven te laten opsporen. Daar waren onlangs enkele 
geallieerde bommenwerpers neergehaald, een aantal van de 
inzittenden had men niet kunnen opsporen. Damen moest zich 
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Kaart 36. De Brabants-Limburgse Peelstreek en Roermond e.o. 
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uitgeven voor een medewerker van een organisatie die over een 
vluchtlijn beschjkte. De nietsvermoedende Osterloh deed zijn 
uiterste best aansluiting te vinden bij de Eindhovense illegaliteit, 
maar zag zijn pogingen stranden. Kiesewetter wilde vooralsnog 
niet opgeven en droeg Damen op Osterloh te laten speuren naar 
personen die in verbinding stonden met Engeland. Dat leverde 
meer resultaat op, want het stelde Damen in staat te infiltreren in 
een Limburgs groepje dat zich op de hulp aan joden toelegde. 
Kiesewetter had echter geen belangstelling voor dergelijke infor
matie. De vervolging van joden en hun helpers lag buiten het 
werkterrein van de Abwehr. 
In juni 1943 bood zich een nieuwe kans . Mevrouw Van Oppen
raay introduceerde Damen bij pater J.H. Schreurs M.S.C. in 
Horst. Zij was met Schreurs in verbinding gekomen via haar 
tante, zuster Ancilla uit het Ursulinenklooster "Jerusalem" in 
Venray. Schreurs zat met een lastig probleem. Kapelaan A.H. 
Adams, eveneens uit Horst, had hem onlangs geïnformeerd over 
een onderduiker uit Arnhem, Th.J.W.A. Buket, die in Sevenum 
was neergestreken. Buket had enig illegaal werk verricht en was 
door een van zijn vroegere leraren gevraagd een weg naar Enge
land te zoeken waarlangs inlichtingen konden worden verstuurd. 
Het oorspronkelijk plan van de Sevenumse helpers, om Buket via 
Neeritter te laten vertrekken, had geen doorgang kunnen vinden, 
omdat die weg onverwacht in het ongerede was geraakt. Schreurs 
besloot de aangelegenheid met Damen te bespreken. Die zag een 
mogelijkheid om Buket alsnog te laten vertrekken. Met een 
introduktieschrijven van pater Schreurs begaf Damen zich naar 
kapelaan Adams die geen enkele argwaan koesterde en hem 
volledig in vertrouwen nam. Het kostte enige moeite, maar met 
hulp van kapelaan E.M. Gommans uit Sevenum lukte het Buket 
op te sporen. Damen zou Buket begeleiden. De Abwehr-agent 
speelde het spel bekwaam. Aangezien er enige twijfels rond de 
persoon van Buket waren gerezen, vroeg hij kapelaan Adams een 
revolver. Daarmee versterkte hij het vertrouwen in zijn 
"oprechte" bedoelingen: het was immers een logische en volko
men begrijpelijke wens. Bovendien kwam hij zo meer aan de 
weet. Een tussenpersoon bezorgde hem een revolver van mare
chaussee J. M. Starren uit Horst. Op 27 juli 1943 reisden Damen 
en Buket via Eindhoven naar Den Haag, waar Buket prompt werd 
ingerekend. De Abwehr-agent bleef Horst herhaaldelijk bezoeken. 
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Hij genoot er inmiddels veel vertrouwen. Kapelaan Adams intro
duceerde hem bij A.A.W. Steeghs die hem een defecte mitrailleur 
uit een neergehaalde bommenwerper overhandigde om te repare
ren. Langzaam maar zeker kreeg Damen enig zicht op de plaatse
lijke organisatie. Pater Schreurs, kapelaan Adams, A. Steeghs en 
J. Starren gaven leiding aan een groepje dat naast onderduikers 
uit de regio ook studenten en vliegeniers huisvestte in twee 
kampen in de Schadijkse bossen onder Horst-Meterik. De vliege
niers werden opgehaald door de Roermondse politiemedewerker 
J.D.A. van Mierlo en door P. Gulikers en H. Tobben. Het is 
mogelijk dat Damen ook enkele van hen "hielp". Begin augustus 
werden namelijk twee piloten, afkomstig uit het kamp bij Horst, 
in Rijswijk gearresteerd. Diezelfde maand kwamen besprekingen 
op gang tussen de pilotenhelpers in Horst en een groep uit Deurne 
om tot samenwerking te komen. Terwijl het overleg nog aan de 
gang was, lichtte Damen - die daar overigens niet bij betrokken 
was - Kiesewetter in over zijn bevindingen. De Abwehr-majoor 
verwees hem naar de Sipo-Maastricht. R. Nitsch wist van eigen 
informanten al het een en ander van wat er in de Schadijkse 
bossen gaande was. Op grond van Damens mededelingen achtte 
hij de tijd rijp om tot actie over te gaan. Op donderdag 19 augus
tus, 's morgens om 5.30 uur zette de voltallige Sipo, bijgestaan 
door leden van de Grüne Polizei, het omvangrijke boscomplex af 
en kamde het hele perceel uit. Ofschoon de kampen niet werden 
gevonden, werden toch ongeveer vijftien personen aangehouden. 
In Horst lichtte de Sipo pater Schreurs en J. Starren van hun bed. 
Kapelaan Adams was enkele dagen tevoren met vakantie naar 
Beek in Zuid-Limburg vertrokken. Daar bleef hij tot de bevrij
ding. Ook A. Steeghs ontsprong de dans. In zijn plaats arres
teerden de Duitsers een broer en zuster. Ze werden na drie dagen 
weer op vrije voeten gesteld. Op 14 september 1943 arresteerde 
de Sipo landbouwer P.J. Ambrosius . Men verdacht hem ervan de 
onderduikers in de twee kampen te hebben verzorgd. Hetzelfde lot 
trof pastoor A. M .J.J. van Haeff die een mis had opgedragen in de 
boerderij van Ambrosius . Op 24 februari 1944 kwam Van Haeff 
weer vrij. Ambrosius werd op 28 april 1944 uit het kamp Amers
foort ontslagen. 
Alle overige arrestanten werden na verhoor door Nitsch en 
Ströbel - de twee Sipo-leden gingen als wilden tekeer en mishan
delden sommige arrestanten zwaar - over verschillende kampen en 
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gevangenissen in Nederland verspreid. In de tweede helft van 
1944 werden de meesten op transport gesteld naar Duitsland. J.M . 
Starren overleefde de Duitse kampen niet. Hij bezweek in april 
mei 1945 in Bergen-Belsen. Voorzover is na te gaan keerden de 
overigen na de oorlog huiswaarts. 
Voor pater Schreurs zag het er somber uit. Zijn naam was ook al 
genoemd in verband met de groep-Bongaerts . Via Haaren beland
de hij in de gevangenis van Scheveningen waaruit hij op 11 febru
ari 1944 plotseling en zonder opgave van redenen werd ontslagen. 
Pas na de oorlog bleek waaraan hij die generositeit te danken had. 
Een broer van de Abwehr-medewerker W.J. Bodens zocht 
Schreurs toen in Limburg op met het verzoek een goed woordje 
te willen doen voor zijn in moeilijkheden verkerende broer. 
Bodens had er destijds namelijk voor gezorgd dat het bewijsmate
riaal tegen Schreurs was verdwenen. Hij had zich persoonlijk 
ingezet voor de vrijlating van de geestelijke. Voor de oorlog was 
Bodens namelijk verbonden geweest aan bet Rheinländisches 
Museum für Heimat- und Sibbekunde. In die functie had hij 
regelmatig bezoekjes aan Limburg afgelegd en kennis gemaakt 
met een aantal op cultureel terrein actieve Limburgers. Tot die 
kennissen behoorde ook de schrijver-dichter van het Dagboek van 
een Herdershond, J .H . Schreurs. 
Voor de Horster organisatie was het niet moeilijk te achterhalen 
wie het verraad had gepleegd. Tot twee keer toe werd een ver
geefse poging gedaan Damen te liquideren. 161 Ook Nitsch vergat 
de gebeurtenissen in Horst niet. In de ochtend van 14 september 
1943 schoot hij in dezelfde Schadijkse bossen D. van Assen uit 
Maastricht dood. 162 

De bewoners van de Zwarte Plak, een buurtschap van Horst
America, hadden in 1941 voor het eerst te maken gekregen met 
onderduikers. Het waren joden uit het westen van het land die er 
door de journalist P.M. Smedts - hij kwam er oorspronkelijk 
vandaan - naar toe waren gebracht. Er zouden nog vele volgen. 
Onder anderen pastoor H. Vullinghs uit Grubbenvorst was bij 
deze hulpverlening betrokken. De joden vonden allen onderdak in 
de dunbevolkte en tamelijk onherbergzame Peelstreek. Voor de 
veiligheid werden in en nabij de boerderij van de familie Smedts 
enkele schuilplaatsen aangelegd. Weldra zond Vullinghs de eerste 
Franstalige krijgsgevangenen naar de Zwarte Plak. 163 Men had dus 
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al enige ervaring opgedaan toen in het voorjaar van 1943 het 
aantal onderduikers aanzienlijk toenam. J.G. Poels, woonachtig 
op de Antoniushoeve, had geen bezwaar tegen de komst van de 
jeugdige onderduikers. Aanvankelijk was het een komen en gaan. 
In navolging van de familie Smedts werden enkele schuilplaatsen 
aangelegd in de omgeving van de boerderij. 164 Gezamenlijk 
poogden de families Smedts, Poels en Geurts de zich snel wijzi
gende toestand het hoofd te bieden. 
Begin april 1943 belandde de eerste geallieerde vliegenier op de 
boerderij van de familie Poels. Vier maanden later waren er 
vanuit het kamp in de Schadijkse bossen nog eens twee naar de 
Zwarte Plak gebracht. Pastoor Vullinghs zorgde ervoor dat ze via 
het netwerk voor krijgsgevangenen naar het zuiden konden ver
trekken. 165 R. van de Poll uit Griendtsveen bracht er in november 
1943 weer een. Na overleg met Vullinghs werd deze vliegenier 
door H. Hendrix uit Haelen opgehaald. Van de Poll, die over een 
netwerk aan verbindingen in de regio beschikte, bracht van tijd tot 
tijd nieuwe vliegeniers naar de Antoniushoeve. Ze werden door
gaans afgehaald door Hendrix en een keer, in februari 1944, door 
W.L. Houwen uit Helden. 166 

Door de hulp aan piloten raakten de bewoners van de Zwarte Plak 
gedurende de winter van 1943-1944 steeds nauwer betrokken bij 
de activiteiten van een R. V. V.-groep uit Deurne. Regelmatig 
streken een of meer R.V.V.-ers op de Antoniushoeve neer. De 
kern van de groep bestond uit C.K. Noordermeer, N.C. van 
Oosterhout, K. van Zutfen, A.H.P. Remery, J.H. Vosmeer, L.A. 
Lansdorp, W. en G.W. Ahout en F.A.F. de Bruijn: onderduikers 
uit de regio en andere delen van het land. Hun commandant was 
baron Th. de Smeth van Deurne (zie hoofdstuk IX, paragraaf Il). 
Veel hadden ze niet te doen. Dat zinde de R.V.V.-ers niet. 
Daarom gingen ze zich toeleggen op de hulp aan vluchtelingen en 
aan geallieerde vliegeniers die boven de Peel waren neerge
haald. 167 De groep kreeg contact met pilotenhelpers in Deurne 
(J.P.G. Goossens, M.A. van den Eijnden en H. van der Putten), 
Venray-Veulen (C . van Staveren), Asten (P. Hoefnagels), Bakel 
(A.P. Nelemans en het echtpaar B. Manders en W. Manders-Beij
ers) en Erp (H.J.P. Otten). De helpers in de genoemde plaatsen 
beschikten op hun beurt weer over contacten met verbindings
netwerken . Dat konden plaatselijke connecties zijn, soms helpers 
van ver buiten de streek. 168 Tot april 1944 liep de afvoer via 
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Noord-Brabant (Eindhoven, De Achelse Kluis en lijnen die meer 
naar het westen lagen) en Limburg (Houwen in Helden en Hen
drix in Haelen). Door arrestaties en stagnatie op sommige lij nen 
kwam men in april 1944 in moeilijkheden. De gevolgen lieten niet 
lang op zich wachten. Er dreigde een opeenhoping van piloten te 
ontstaan. 
Omstreeks dezelfde tijd werd na een bespreking in St. Oedenrode 
besloten tot de oprichting van een knokploeg, de K.P.-Bakel. 
Naast de arts Nelemans uit Bakel en M. van den Eijnden trad een 
aantal R.V.V.-ers tot de nieuwe formatie toe. Zij waren ontevre
den over het door baron De Smeth van Deurne gevoerde beleid. 169 

Het opgaan van de meeste pilotenhelpers in K.P.-verband leidde 
tot een betere coördinatie van de hulpverlening. De R. V. V.-ers 
namen piloten mee naar de boerderij van Poels om de andere 
doorgangshuizen enigszins te ontlasten. Vanwege de stagnatie in 
de afvoer arriveerden op 9 april 1944 vanuit Deurne achttien 
vliegeniers op de Antoniushoeve. Het gezinshoofd J . Poels, die de 
verantwoordelijkheid droeg voor een groot gezin en wiens zoons 
nauw bij de hulpverlening waren betrokken, vond dit te gortig 
worden . De piloten moesten zo snel mogelijk weg. In afwachting 
van hun vertrek werden ze op 23 april opgehaald door Van 
Staveren en ondergebracht op Eikenhof waar ze tot 29 april 
verbleven. Vervolgens vertrokken ze opnieuw naar Deurne.170 

Er moest snel worden gehandeld. F. Smulders uit Horst bood zijn 
diensten aan en opperde de piloten in groepjes van drie door 
N .J.P. Dohmen, een onderduiker die zich met de verzorging van 
joden bezighield, te laten wegbrengen. Waarheen en naar wie, 
wilde L.A. Poels weten. Dat wilde Smulders niet prijsgeven 
waarop het overleg werd stopgezet. 171 Uiteindelijk bracht H.H. 
Driessen, een student uit Horst, uitkomst. Hij was belast met de 
verspreiding van "Vrij Nederland" in de regio. Dat deed hij in 
opdracht van J.H.J. Sangen uit Hoensbroek, hoofdverspreider van 
het blad in de provincie Limburg. Sangen en zijn medewerker 
P.J. Ronden uit Sittard verklaarden zich bereid de helpende hand 
toe te steken. Eind mei/begin juni 1944 konden de eerste piloten 
naar Zuid-Limburg vertrekken. Ze werden door K.P.-ers van de 
ploeg-Bakel naar het station Venray-Oostrum gereden. Vandaar 
reisden ze per trein naar Roermond, waar Ronden ze overnam, en 
daarvandaan naar Hoensbroek. 172 Eind juni stagneerde de afvoer 
via Zuid-Limburg. Opnieuw werd aansluiting gezocht bij het 
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netwerk voor Franstalige krijgsgevangenen in het noorden en 
midden van de provincie. Via allerlei omwegen belandden in de 
zomer enkele piloten op "De Bedelaar" in Haelen. In de loop van 
juli kon de route over Hoensbroek-Maastricht weer gebruikt 
worden en reisden alsnog enkele vliegeniers naar Zuid-Lim
burg. 173 
In juli 1944 vonden op de Zwarte Plak enkele ingrijpende gebeur
tenissen plaats. Op 10 juli werden twee afpersers van hulpverle
ners aan joden, C.J.W.A. Ververs en F. Ruyters, geliquideerd. 
Een week later trof de afperser G. L. Ortha hetzelfde lot. De 
terechtstellingen waren vooraf gesanctioneerd door een geeste
lijke.174 Naast de chantagekwestie speelde de affaire Peerbooms. 
J. Peerbooms, een R.V.V.-er uit Deurne, had zich met veel 
vertoon en wapengekletter in de organisatie weten binnen te 
dringen. Hij afficheerde zich als een geboren leider en liet door
schemeren een uitmuntende vluchtweg voor piloten te kennen. 
Zijn fantastische verhalen neigden naar grootheidswaanzin. Hij 
wilde zelfs een landingsbaan in de Peel aanleggen, zodat een 
geallieerd toestel de gestrande vliegeniers kon oppikken. Het bleef 
bij plannen. Twijfels omtrent zijn betrouwbaarheid staken de kop 
op toen bekend werd dat C. N oordermeer en N. van Oosterhout 
op 13 mei 1944 op het station van Utrecht waren aangehouden. 
De twee werden op 11 augustus in Vught doodgeschoten. Het feit 
dat Noordermeer en Oosterhout in opdracht van Peerbooms naar 
Utrecht waren gereisd, zette de K.P.-ers aan het denken. Men 
besloot hem niet meer uit het oog te verliezen. Toch verdween 
Peerbooms van tijd tot tijd en liet hij niets van zich horen. Dan 
weer dook hij plotseling op en probeerde de touwtjes in handen 
te nemen. De helpers voelden zich onzeker en gehandicapt. 
Ofschoon er geen doorslaggevend bewijs voor zijn schuld werd 
gevonden, besloten de K.P.-ers Peerbooms onschadelijk te maken. 
Op 13 juli 1944 werd hij geliquideerd. 175 

De gebeurtenissen volgden elkaar in hoog tempo op. Op 29 juli 
viel H. G. Dries sen bij toeval in handen van leden van de Arbeits
kontrolldienst (A.K.D.) uit Venlo. 176 Twee dagen later brachten 
vier leden van de A.K .D. een bezoek aan de boerderij van Poels. 
Ze waren op zoek naar L.A. ("Bert") Poels die werd verdacht van 
betrokkenheid bij "de ondergrondse actie". Dat had een kort 
tevoren gearresteerde onderduiker verklaard. Drie A.K.D.-ers 
trapten de deur van de Antoniushoeve in en betraden de woning 
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met getrokken pistool. Poels sr., zijn dochter en twee zoons, 
Gerard en Antoon, waren thuis, maar Bert niet. Ze doorzochten 
de woning. Bert Poels die even later kwam aanfietsen, kreeg 
tijdig in de gaten dat er iets niet in orde was. Hij sprong van zijn 
fiets en trachtte een nabijgelegen bos te bereiken. De A.K.D.-er 
J. Sabbé, die buiten op wacht stond, loste enkele schoten in zijn 
richting. In plaats van Bert namen de A.K.D.-ers twee van zijn 
broers en een onderduiker, A. Jacobs, mee. Ook doorzochten ze 
een nabijgelegen boerderij, omdat ze vermoedden dat de voort
vluchtige zich daar schuilhield. Ze namen er enkele goederen in 
beslag en vertrokken naar Venlo. Enkele dagen later, op 4 augus
tus, werd Poels sr. gewaarschuwd dat de A.K.D.-ers opnieuw 
onderweg waren naar de Antoniushoeve. Hij vluchtte een tarwe
veld in. Daar bezweek hij aan een hartinfarct. De beide broers 
Poels kwamen kort daarop vrij, omdat ze onmisbaar waren bij het 
binnenhalen van de oogst. Jacobs was al eerder vrijgelaten.177 

Aan de hulp aan geallieerde vliegeniers was inmiddels een einde 
gekomen en de K.P.-ers bereidden zich voor op sabotage. Op 
dinsdag 5 september 1944 begaven F. de Bruijn en M. van den 
Eijnden zich op pad om de spoorweg Eindhoven-Venlo ter hoogte 
van Griendtsveen onklaar te maken. Het baanvak was kort tevoren 
geblokkeerd geraakt, nadat een geallieerd toestel een goederen
trein onder vuur had genomen. Militairen bewaakten het baanvak. 
De twee K.P.-ers kwamen niet toe aan de realisering van hun 
plan. Ze werden op heterdaad betrapt bij het opbreken van de 
rails. De militairen kenden geen pardon en sloegen de twee ter 
plaatse dood. 178 Op de Zwarte Plak werd diezelfde dag (of op 6 
september) een verrader uit Sevenum, W. Engels, geliquideerd 
door een helper van de K.P. 179 Enkele weken later brak de front
tijd aan. Eind september moesten de bewoners de Zwarte Plak op 
last van Duitse militairen ontruimen. Ze vonden onderdak in de 
omgeving. Daar wachtten ze de loop der gebeurtenissen af. Kort 
na de bevrijding, eind november, konden ze naar hun zwaar geha
vende boerderijen terugkeren .180 

Omdat J.H.J. Sangen uit Hoensbroek in de zomer van 1944 be
moeienis kreeg met de hulpverlening aan piloten in de regio Horst 
willen we op deze plaats op zijn bijdrage ingaan. Sangen is 
illustratief voor de voetangels en klemmen waarmee een waar
heidsgetrouwe reconstructie van de pilotenhulp in Limburg ge-
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paard gaat. Met name op het kwantitatieve vlak - vergelijk de 
hulpverlening aan krijgsgevangenen - spreken de naoorlogse 
verklaringen elkaar tegen. Wat Sangen betreft is er bovendien 
sprake van een extra complicatie. Al tijdens de bezetting was zijn 
rol in de illegaliteit omstreden. Sommigen in L. 0. -kring verdach
ten hem van collaboratie en overwogen zelfs liquidatie . Hij was 
herhaaldelijk in gezelschap van Sipo-leden gesignaleerd en zou 
verscheidene vliegeniers in Duitse handen hebben gespeeld. 
Bovendien viel het op dat arrestaties en huiszoekingen plaats
vonden in kringen van illegale werkers waarmee Sangen contact 
onderhield. 181 Enig verband is echter nooit aangetoond, evenmin 
dat Sangen collaboreerde. Andere illegale werkers, onder wie de 
provinciale K.P.-leider J.R.P. Crasborn, wantrouwden Sangen 
weliswaar en verdachten hem van een dubbelrol, maar gunden 
hem desondanks het voordeel van de twijfel en werkten met 
inachtneming van de nodige voorzichtigheid met hem samen. 
Crasborn verklaarde kort na de oorlog: "Ik heb ook piloten 
ontvangen van Sangen. Die werkte samen met de Witte van 
Sittard (P.J. Ronden), die wilden altijd bij elkaar. (" .) Maar wij 
deden niet veel zaken met Sangen, omdat wij hem niet vertrouw
den. Maar hij heeft nooit iemand verraden en hij heeft ook nooit 
piloten verdonkeremaand (wat wij ook gedacht hebben) . Maar hij 
heeft volgens mij ontzettend veel geld verdiend aan de Rijks 
Verkeers Inspectie. Hij vorderde wagens voor veel te weinig geld, 
maar in werkelijkheid kreeg hij er meer voor. Je zag hem de hele 
tijd met moffen in de wagen zonder dat hij ooit aangehouden werd 
en dat doet in zo'n tijd vreemd aan". 182 

In plaats van schoon schip te maken, voedde Sangen de twijfel 
omtrent zijn persoon na de oorlog nog meer. Hij afficheerde zich 
als leider van één van de grootste pilotenhulporganisaties in 
Nederland. Hij en zijn helpers zouden maar liefst 286 vliegeniers 
hebben geholpen. Nader onderzoek in opdracht van Amerikaanse 
en Britse militaire autoriteiten wees uit dat het er maximaal 45 
waren geweest. 183 Het bestuurslid van "The Escape" voor de regio 
Noord-Limburg, een naoorlogse organisatie van voormalige 
pilotenhelpers, W.J .M. Willemsen uit Venray - hij schatte het 
aantal door Sangen geholpen vliegeniers op vijfendertig - nam in 
september 1987 een namenlijst met 97 door Sangen geholpen 
vliegeniers onder de loep. Willemsen berichtte het volgende: "Het 
is een lijst waar je U tegen zegt en dan te bedenken dat de lijst 
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nog maar een gedeelte van de geholpen "piloten" betreft. (".) 
Zijn lijst met 97 namen berust echter niet op waarheid. Om te 
beginnen zijn dubbel vermeld (er volgen tien namen, waarvan er 
twee zelfs drie keer op de lijst voorkomen; voorts staan er vier 
vliegeniers op die in Duitsland zijn gearresteerd). (".) Charles 
Box is geen vlieger geweest. Het is een postadres van iemand. Na 
zorgvuldige bestudering kan ik U berichten dat de "lijst Sangen" 
een samenraapsel is van de lijsten Sangen, Poels, Manders 
(Bakel), Van Staveren (Venray), Mulders (Echt) en gegevens uit 
Deurne (vermoedelijk H. van der Putten). U vindt al de namen 
van de lijst Sangen terug in het boek van L. Poels: "Vriend en 
Vijand" en wel compleet met de fouten uit de lijst Sangen. (".) 
Al deze ongerechtigheden zijn ontstaan doordat men van een 
aantal lijsten één lijst ging maken. Om volledig te zijn moet ik 
nog berichten dat Poels aan de samengevoegde lijst Sangen nog 
die van de Belastinggroep Maastricht heeft toegevoegd. Niette
min, Sangen heeft geallieerde vliegers geholpen" .184 

Het Sangen-virus tastte eveneens Bert Poels aan. Hij deed het na 
de oorlog voorkomen of de pilotenhulp in de Brabants-Limburgse 
Peelstreek voor een belangrijk deel op de Antoniushoeve van zijn 
ouders had plaatsgevonden. Deze voorstelling van zaken shoc
keerde talrijke pilotenhelpers (en hun nabestaanden), wier aandeel 
in de hulp als sneeuw voor de zon verdween. Poels liet zijn 
fantasierijke herinneringen vastleggen in een boek, getiteld 
"Vriend en Vijand" .185 De memoires brachten veel commotie 
teweeg. De journalist P.M. Smedts diende Poels in zijn boek 
"Waarheid en leugen in het verzet" op een tamelijk persoonlijke 
en niet mis te verstane wijze van repliek.186 Zulke onverkwik
kelijke gebeurtenissen wierpen uiteraard een smet op deze moeilij
ke en uiterst gevaarlijke verzetsactiviteit. 
Teneinde dit mijnenveld van onbetrouwbare gegevens te omzeilen 
lijkt het ons beter te volstaan met een beknopte weergave van de 
pilotenhulp door de organisatie Sang en. Vóór juni 1944 is slechts 
een bescheiden aantal, maar niettemin toch enkele tientallen 
piloten door Sangen en de zijnen geholpen. Dat ligt ook voor de 
hand. Waarom zouden de pilotenhelpers gebruik maken van een 
omweg via de oostelijke Mijnstreek als er verbindingen bestonden 
met groepen in Echt, Geulle en Maastricht? Af en toe, als er 
bijvoorbeeld stagnatie in de afvoer optrad of de aanvoer plotseling 
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Brummans, kapelaan P.A.H. Hannen, en die met Budel door een 
in Weert woonachtige broer van marechaussee F.M. van Riel. 190 

In februari 1941 werd Van Riel overgeplaatst van Budel naar 
Maarheeze, waar hij al spoedig deel uitmaakte van een groep 
vluchtelingenhelpers waartoe onder anderen de arts H. W. Raeven 
en H. Semler behoorden. 191 In dezelfde groep zaten ook de Eind
hovense helpers H. Aarts en M.G. van Bruggen die, zoals we 
eerder zagen, samenwerkten met een team van helpers in Roer
mond. Bewoners van een plaatselijk woonwagenkamp hielpen 
eveneens vliegeniers. 
Het belang van de overgang Budel nam aanzienlijk toe, nadat A. 
Bergmans eind augustus 1943 uit Bree had moeten vluchten 
vanwege de infiltratie in België en Frankrijk door De Zitter. 
Marechaussees als A.J. Grefelman, J. Zandvliet, H. te Pas en J. 
van den Ouden in Budel verrichtten toen al in samenwerking met 
de douaniers N.J. Schallenberg en C.H. Kappers enige tijd 
passeursdiensten in opdracht van Brummans, Fiat Libertas en het 
netwerk Eindhoven-Maarheeze (Van Riel c.s.). Van Riel bekom
merde zich doorgaans persoonlijk om de koeriers van Fiat Liber
tas. Een ander steunpunt van Fiat Libertas in Budel was mr. P.C. 
Verheyen, die door Brummans was ingeschakeld (Verheyen dook 
eind april 1944 bij de arts J.H. Weegels in Meijel onder na de 
arrestatie van de Fiat Libertas-koerierster H .J. Roosenburg). Het 
klooster van de zusters van St. Vincentius, gevestigd in een deel 
van het complex van de zinkfabriek, deed dienst als doorgangs
huis. 192 

Het eerste aanknopingspunt in België was Hamont. Daar woonden 
F. Wijnen, een Nederlander, en H. Peeters, een Belg die bij een 
drankengroothandel in Maarheeze werkte. De twee maakten deel 
uit van een groep vluchtelingenhelpers in de grensstreek bij 
Hamont waartoe de in Budel woonachtige Belg F.A. Scheepers, 
P. Moors, A. Tips, J. Kerkhofs, de grenswachters/douaniers L. 
Vrolix en M. Vanderfeesten, M. Royers en M. Spelters hoorden. 
Royers was bovendien sectoroverste van het Geheim Leger in 
Neerpelt-Overpelt. Aanvankelijk werkte de groep uit Hamont via 
dezelfde route als Bergmans uit Bree. Nadat die lijn was verbro
ken, vonden de helpers uit Hamont een nieuwe verbindingsman in 
de persoon van C. Willekens die bij Achel woonde. Willekens had 
gedurende de Eerste Wereldoorlog voor de geallieerden gespio
neerd en pakte na de nieuwe Duitse inval in mei 1940 de draad 
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weer op. Hij smokkelde al geruime tijd inlichtingen en Uoodse) 
vluchtelingen over de grens en werkte via Antwerpen. Daar 
ontfermde een gids zich over de vluchtelingen waarna ze over 
Brussel naar de grensplaats Virton in de provincie Luxemburg 
reisden. Al spoedig bleek dat het traject van Virton naar Toulouse 
niet (meer) deugde. Korte tijd werd uitgeweken naar een weg via 
Nancy naar Zwitserland, maar ook die bleek niet aan de ver
wachtingen te beantwoorden. Vanuit Brussel werd in oktober 1943 
aansluiting gevonden bij een route die van Roubaix in Noord
Frankrijk, over Rijssel, Parijs, Bordeaux, Dax, Bayonne, Urdax 
in Spanje, Irun, Madrid naar Gibraltar liep. Diezelfde maand 
kwam de pilotenstroom vanuit Budel naar Hamont goed op gang. 
Rond de jaarwisseling van 1943-1944 raakte de vluchtweg door 
infiltratie geblokkeerd. In Brussel wachtten weldra zeventig 
piloten. Meteen na de arrestatie van Spelters in Brussel dook 
Royers op 7 februari 1944 onder, gevolgd door andere helpers. 
M. Vanderfeesten en H. Bergs uit Overpelt, een medewerker van 
Royers, namen zijn werk over. Bergs' woning werd voortaan een 
vast doorgangshuis voor piloten. Omstreeks mei 1944 trad op
nieuw stagnatie op doordat het in Antwerpen misliep. In juli sloeg 
de bezetter toe in de streek Hamont-Neerpelt-Overpelt en arres
teerde onder andere Royers en Bergs. Daarmee kwam een einde 
aan de pilotenhulp in deze regio. 193 

Ondanks enkele blokkades op zuidelijker gelegen delen van het 
ontsnappingstraject konden de genoemde Nederlandse pilotenhulp
groepen dus tussen september 1943 (en zelfs daarvóór nog) en juli 
1944 hun vluchtelingen kwijt via Budel-Hamont. Zo ook De Kort 
en zijn medewerkers. Zij kregen de piloten uit de regio en uit 
Roermond, de Betuwe en Zuid-Holland. De woning van De Kort 
en hotel-restaurant "Jan van Weert" aan de Stationsstraat in 
Weert waren de tijdelijke opvangcentra. Vandaar vertrokken de 
vliegeniers naar Budel of rechtstreeks naar Hamont. Degenen die 
via Maarheeze Budel bereikten, werden door een bos gegidst dat 
De Kort beheerde in verband met de houtproduktie voor de 
steenkoolmijn Laura in Eygelshoven. Omtrent het aantal door de 
Heidemij-groep geholpen vliegeniers lopen de schattingen uiteen 
van enkele tientallen tot zestig.194 

In paragraaf IV werd vermeld dat een medewerker van de Abweh
ragent M.A.G. Ridderhof, A.C. van Oord uit Doorn, in het 
najaar van 1943 zijn licht kwam opsteken in Weert. Brummans 
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kon hij weinig schade meer berokkenen. Die werd al op de hielen 
gezeten vanwege de infiltratie in de groep-Bongaerts en was 
daarom in Leiden ondergedoken. Van Oord onderhield contact 
met enkele medewerkers van Fiat Libertas die niet waren opge
pakt. Eind 1943 vroeg Ridderhof Van Oord naar Brussel te 
komen. De Abwehr-agent moest in opdracht van H. Giskes een 
doorgangshuis voor piloten en geheime agenten in Brussel openen. 
Hij was er inmiddels in geslaagd verbinding te leggen met enkele 
illegale werkers in de Belgische hoofdstad. Als het Van Oord 
lukte een lijn tot Brussel op te bouwen, kon Ridderhof voor een 
aansluiting op Frankrijk en Spanje zorgen. Zijn opzet slaagde ten 
dele. Een medewerker van Fiat Libertas bracht Van Oord in 
contact met De Kort die hem bij mr. P.C. Verheyen in Budel 
introduceerde. Laatstgenoemde liet Van Oord door douanier 
Schallenberg naar A. Tips in Hamont brengen. Vandaar reisde de 
medewerker van Ridderhof per trein via Antwerpen naar Brussel, 
waar hij verslag uitbracht aan zijn opdrachtgever. Om zeker te 
zijn van de deugdelijkheid van de vluchtlijn - zo stelde Ridderhof 
het voor - liet hij Van Oord het traject tot Parijs "inspecteren". 
Zoals gezegd grepen de Duitsers omstreeks de jaarwisseling van 
1943-1944 ten zuiden van Brussel in. Aangenomen mag worden 
dat zij (mede) door Ridderhof waren geïnformeerd, die op zijn 
beurt de informatie van de nietsvermoedende Van Oord had 
gekregen. Het noordelijk deel van het traject werd vooralsnog 
intact gelaten. Mogelijk had men er nog onvoldoende greep op. 
De betrokken Fiat Libertas-medewerkers lieten het contact met 
Van Oord in januari 1944 los. Op 31 januari 1944 werd deze 
merkwaardige infiltrant in Amsterdam door de Duitsers opge
pakt. 19s 

Een half jaar later, in juni 1944, ontving De Kort het advies van 
kapelaan Hannen zo spoedig mogelijk te verdwijnen, omdat de 
Duitsers hem op het spoor waren gekomen. Hannen had dat 
vernomen van de broers F. en R. Hausmann, afkomstig uit het 
door de Duitsers geannexeerde Eupen-Malmédy. Zij waren 
gedwongen in Duitse politiedienst getreden. Hannen was hun 
biechtvader. De Kort werd overgeplaatst naar Tholen en belandde 
tenslotte in Friesland. Zijn naaste medewerkers L. Schenk en K. 
Molenaar zetten de werkzaamheden tot de bevrijding in september 
1944 voort. 196 
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In samenwerking met de Belgische collega's verlegde de groep in 
Budel het accent in de tweede helft van de zomer naar sabotage. 
Zo werd in de nacht van 25 op 26 augustus in opdracht van A.P. 
Sols, de opvolger van M. Royers als sectoroverste van het Ge
heim Leger, een sluis in de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van 
Weert opgeblazen. 197 Aan Nederlandse zijde had zich inmiddels 
een afzonderlijke tak van deze Belgische organisatie gevormd: de 
Hollandse Nationale Brigade (H.N .B.). Na de oproep van Radio 
Oranje op 4 september om over te gaan tot treinsabotage liet de 
afdeling Budel-Dorplein van de H.N.B. het oog vallen op de 
goederenspoorlijn tussen Hamont en Weert. Het was namelijk 
uitgelekt, dat een militair transport langs dit traject zou plaatsvin
den. Verscheidene H.N.B.-ers, onder wie J. Zandvliet, N.J. 
Schallenberg en A.E. van der Putten, schroefden dezelfde avond 
nog de rails los. De gevolgen waren desastreus. De volgende och
tend omstreeks 11 uur ontspoorde niet de verwachte trein, maar 
een trein met door S.S.-ers bewaakte krijgsgevangenen en gewon
de militairen. Het baanvak raakte volkomen geblokkeerd. Er 
vielen tientallen slachtoffers en vele gewonden. In Budel zelf 
raakten kort na de treinontsporing verscheidene gewapende 
H .N.B.-ers in gevecht met vluchtende N.S.B.-ers, van wie er 
enkele werden gevangen genomen. Een van de N .S.B.-ers ont
snapte en vertelde de woedende S.S.-ers bij het treinwrak dat er 
op hem en andere N.S.B.-ers was geschoten door gewapende 
burgers. Het zouden dezelfde zijn als degenen die aansprakelijk 
waren voor de ontsporing van de trein. Op grond van deze mede
deling omsingelden de S.S.-ers het dorp. De H.N .B.-ers, J. 
Zandvliet, C. Kappers, J.Th. Stevens, A.E. van der Putten en de 
broers L.L. en M.H. Looymans vluchtten met hun arrestanten 
naar een bij het dorp gelegen ven. Het hulpgeroep van de N.S.B.
ers lokte de S.S.-ers naar het ven. Daar werden de zes H.N.B.
leden op beestachtige wijze vermoord.198 

VIII. De vluchtroutes vanuit Echt 

In paragraaf IIl.5. van hoofdstuk 111 werd beschreven via welke 
kanalen zowel krijgsgevangenen als geallieerde vliegeniers Echt 
bereikten en wie er bij de hulpverlening waren betrokken. Daar
om zal in deze paragraaf uitsluitend worden nagegaan welke 
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verbindingen de organisatie in Echt gebruikte om de ruim honderd 
piloten, die er tussen september 1943 en mei 1944 arriveerden, 
over te dragen aan de Belgische zusterorganisatie(s) en verder te 
leiden naar de eindbestemming. 
De oudste verbinding liep via Roermond en Horn naar Neeritter; 
daarna volgde de route via Roermond en Weert naar Budel. Langs 
laatstgenoemd traject vertrokken ongeveer tien piloten naar 
België. Aangenomen mag worden dat H. Tummers, een van de 
belangrijkste hulpverleners in Echt, door zijn contacten in kringen 
van de geestelijkheid (Goossens, Bleijs) en de L.O. in staat werd 
gesteld deze lijnen te gebruiken. Het waren routes die intensief 
door andere groepen werden gebruikt, zodat onvoldoende capaci
teit overbleef om de groeiende stroom vluchtelingen in Echt snel 
en doelmatig te verwerken, wat uiteraard een eerste vereiste was. 
Een langdurig oponthoud was niet nodig, omdat de vliegeniers uit 
Twente en de Achterhoek van tevoren op hun antecedenten waren 
onderzocht, en vergrootte slechts de risico's voor alle betrokke
nen. 
Het accent verschoof in de tweede helft van 1943 van Midden
naar Zuid-Limburg. A.H. Peeters uit Echt, die zijn piloten tevens 
ontving van J. Hobbel, werkte samen met J.M. Peters c.s. in 
Roosteren, die vluchtelingen doorgaven aan Jonkergouw in 
Maaseik. Na overleg met Peters besloot Tummers eind 1943 met 
hem in zee te gaan en begeleidde circa tien piloten naar Rooste
ren. Daarna hield hij het om veiligheidsredenen voor gezien en 
verbrak het contact. 
Een andere mogelijkheid werd Tummers geboden door medewer
kers van het provinciaal verspreidingsapparaat van het illegale 
blad "Trouw". E. Bakker, hoofdverspreider van "Trouw" in 
Limburg, bracht hem in de zomer van 1943 in contact met zijn 
medewerker K. Koers in Geulle. Koers was in maart 1943 overge
plaatst van Beek naar Geulle, waar hij de functie van opperwacht
meester bij de rijkspolitie bekleedde. Hij maakte daar al spoedig 
kennis met A.J. Bollen uit het Belgische Uikhoven, een timmer
man die in Meerssen werkte. Bollen en zijn medewerker J.A.F. 
Houben verrichtten allerlei illegale werkzaamheden in opdracht 
van J. Schoenmaeckers uit Rekem, een vluchtelingenhelper van 
het eerste uur. Koers lichtte Bakker in over dit contact en er 
volgde een bespreking over samenwerking tussen Bakker, zijn 
medewerkster M. Bruynen en onderwijzer J.A.F. Kortleven in 
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Uikhoven. Kort daarop stak Schoenmaeckers de Maas over en 
vervoegde zich bij Koers, woonachtig in het patronaatsgebouw. 
Het bleek mogelijk om voortaan geallieerde vliegeniers, die door 
medewerkers van het landelijk verspreidingsapparaat van 
"Trouw" waren opgespoord, via Bakker en Koers naar Uikhoven 
te laten brengen door Bollen en Houben. Vanaf Uikhoven zou 
Schoenmaeckers voor aansluiting op een lijn naar Brussel zorgen. 
De eerste piloten van "Trouw" arriveerden in september 1943 in 
Geulle. Zij waren in tegenstelling tot de vliegeniers uit Oost
N ederland nog niet op hun antecedenten onderzocht. Vooraf 
moesten deze piloten talrijke persoonsgegevens verstrekken en 
werden ze ondervraagd over het vliegveld van vertrek en het doel 
van de vlucht. Vervolgens werden de Belgische relaties ingelicht 
waarna enkele dagen op antwoord uit Engeland moest worden 
gewacht. Die tijd werd onder meer benut voor het maken van 
foto's voor het Belgisch identiteitsbewijs. Dat deed E . Penders uit 
Geulle. Drie keer per week, op een vooraf bepaald tijdstip, 
verschenen Bollen en Houben aan de Maas om te vernemen of er 
vluchtelingen overgeroeid moesten worden. Zo ja, dan roeiden 
Bollen en Hou ben de piloten over de Maas. De riemen hadden ze 
met lompen omwikkeld om zo min mogelijk geluid te maken.199 

Eenmaal in België werden de vliegeniers doorgaans overgenomen 
door mejuffrouw C.M.A. Spierings en/of gravin M. de Bissy uit 
Rekem. Zij werkten onder meer samen met A. Bidelot in Lank
laar, de dames Eyben en Salden in Maasmechelen en F. Bierneaux 
in Hasselt: allemaal contactpersonen van Komeet in Belgisch 
Limburg. Ofschoon J. Schoenmaeckers en zijn jongste zoon 
Michel op 23 november 1943 ten gevolge van infiltratie door H. 
van Oothegem in Duitse handen vielen (beiden overleefden de 
oorlog niet), bleef het netwerk tot mei 1944 intact. Een andere 
zoon van J. Schoenmaeckers, Paul, die ontsnapt was, legde zelfs 
nieuwe verbindingen. 200 

De "Trouw" -groep beschikte dus over een bonafide verbinding 
met België waarop Tummers c.s. in de zomer van 1943 aanhaak
ten. Tussen oktober 1943 en mei 1944 brachten zij Koers tien
tallen vliegeniers. Via kapelaan E. Goossens uit Echt en aalmoe
zenier L.J. Roumen uit Maastricht kreeg Echt in december ver
binding met de pilotenhulpgroep-"Blok", een tak van de Belas
tinggroep Maastricht (B.G.M.), geleid door P.J. Sijmons (zie 
paragraafIX). Aangezien mejuffrouw Spieringstevens piloten van 
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Sijmons c.s. overnam, repatrieerde een gedeelte van de circa 
tachtig vliegeniers die door de groep-"Blok" werden geholpen via 
dezelfde vluchtroute als degenen die via Koers in Geulle vertrok
ken. 201 

Naast de lijnen over Geulle en Maastricht maakten Tummers c.s. 
af en toe gebruik van de diensten van de K.P.-Heerlen. Dat 
gebeurde als Echt de toeloop niet kon verwerken. Verscheidene 
K.P.-ers in spe, zoals G.H. Bensen, wisten van de werkzaamhe
den van de groep-Bongaerts en droegen van tijd tot tijd hun 
steentje bij. Daardoor ontstonden verbindingen met de kapelaans 
Miedema in Gennep en Janssen in Horn en H.J.P. Otten in Erp. 
Sinds eind 1943, na het wegvallen van de groep-Bongaerts, nam 
de K.P.-Heerlen de pilotenhulp in de Oostelijke Mijnstreek 
grotendeels voor haar rekening. Het begon met een telefoontje 
van A. Paulen, die meedeelde dat hij een piloot had. Weldra 
volgden er meer. Zij waren afkomstig van Tummers en Sangen. 
Bensen, P.F. Driessen, J.R.P. Crasborn en M.J.H. Edelhausen 
belastten zich met de opvang en het vervoer. Naderhand kwam 
J.A.L. Lemmens de gelederen versterken . De K.P.-ers beschikten 
over enkele doorgangshuizen waaronder de woningen van H. Put
ters, eigenaar van een schoenenzaak, P.H. Kardurk in het Royal
theater te Heerlen, een bioscoop van M. van Bergen en de familie 
De Graaf. Edelhausen, een zwager van Kardurk, was na zijn 
vertrek uit Roermond bij hem ondergedoken.202 

In totaal hielp de K.P.-Heerlen ruim tien geallieerde vliegeniers . 
De heer Achterberg fotografeerde de piloten waarna hun valse 
papieren in orde werden gemaakt. Dank zij de medewerking van 
de heer Kiesouw, beheerder van het autopark van de Oranje
Nassaumijn 1, stond de K.P. steeds een vervoermiddel ter be
schikking. Een geestelijke zorgde voor aansluiting bij de groep
"Blok" uit Maastricht. Tot in de zomer van 1944 verliep de hulp
verlening vlekkeloos. Op maandag 10 juli 1944 arresteerde de 
Sipo-Maastricht Kardurk en Edelhausen toen ze terugkeerden van 
een wapentransport. Kardurk werd opgesloten in de gevangenis 
van Maastricht; Edelhausen belandde via Amersfoort in Bruns
wijk, waar hij op 14 mei 1945 werd bevrijd.203 

Ondersteunende werkzaamheden, zoals verricht door Achterberg 
en Kiesouw, waren onontbeerlijk om de pilotenhulp naar behoren 
te laten functioneren. Een vergelijkbare rol speelde K.C. van 
Berckel, sedert 1930 als chirurg verbonden aan het St. Jozefzie-
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kenhuis in Heerlen. Al vroeg in de oorlog sprak de diep gelovige 
Van Berckel zijn afschuw uit over de sterilisatie van joden en 
verzette hij zich tegen de medische keuring van arbeiders die voor 
tewerkstelling in Duitsland in aanmerking kwamen. Hij nam 
enkele joodse onderduikers in huis. In samenwerking met de 
groep-Bongaerts hielp en verzorgde hij piloten. Voorts raakte hij 
betrokken bij de verspreiding van enkele landelijke illegale bladen 
en trad hij in Zuid-Limburg op als vertegenwoordiger van 
"Medisch Contact", een illegale organisatie van artsen die zich 
teweer stelde tegen pogingen van de bezetter greep en invloed te 
krijgen op de medische praktijk en ethiek. Zijn dochter Charlotte, 
die in Nijmegen rechten studeerde, liet zich evenmin onbetuigd. 
Zij was betrokken bij het studentenverzet, hielp joodse kinderen 
en andere vervolgden, verrichtte koeriersdiensten en begeleidde 
vluchtelingen naar Perpignan. Vader en dochter werkten nauw 
samen. Voor de grensoversteek met België maakte Charlotte 
gebruik van de diensten van de franciscaner pater J .H. Everts uit 
het klooster te Hoogcruts-Slenaken. Everts koerierde zelf op een 
lijn naar Zwitserland. Het staat niet vast in wiens opdracht hij dat 
deed. Dank zij zijn verbindingen met de Belgische illegaliteit in 
de Voerstreek kon hij mejuffrouw Van Berckel de benodigde valse 
papieren verstrekken. In december 1943 kreeg ze opdracht de 
route naar Perpignan te herstellen, omdat die door infiltratie was 
verbroken. Vanuit Schin op Geul reisde ze in gezelschap van 
enkele vluchtelingen via Visé, Luik en Brussel naar Comines 
(Komen), nabij de Franse grens ten zuidoosten van Ieper. In St. 
Omer ontvingen ze Franse identiteitspapieren van een Gaullis
tische verzetsgroep waarna het verder ging naar Parijs. Daar 
namen ze op tweede Kerstdag de trein naar Perpignan. De lijn 
was inderdaad kapot, want Charlotte van Berckel en haar metge
zellen werden nog vóór Perpignan aan een nauwkeurige controle 
onderworpen en bij aankomst gearresteerd. Na een langdurig 
verhoor werd ze overgebracht naar de Citadel van Perpignan, een 
middeleeuwse vesting in Moorse bouwstijl op een heuvel bij de 
stad. Uiteindelijk kwam ze in mei 1944 in Ravensbrück terecht, 
waar ze op 28 april 1945 werd bevrijd. 
Haar vader was aan de arrestatiegolf in de groep-Bongaerts 
ontsnapt en zette de illegale werkzaamheden in samenwerking met 
de Heerlense K.P. voort. Op vrijdag 25 augustus om 6 uur 's 
morgens arresteerde de Sipo-beambte H. Conrad Van Berckel. 
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Kaart 38. Echt-K.P. Heerlen en Belastinggroep Maastricht 
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Het was mevrouw E.C. Van Berckel-Laarman opgevallen dat hun 
woning aan de Welterlaan al enige tijd in de gaten werd gehou
den, maar ze wist niet waarom. Wellicht had het iets te maken 
met de arrestatie van haar dochter en de vluchtelingen in Perpig
nan of met de onderduikers die van tijd tot tijd in huis verbleven. 
Van Berckel was bovendien betrokken geweest bij een poging een 
gewonde illegale werker uit het ziekenhuis te bevrijden in april 
1944. Er waren kortom voldoende indicaties die in zijn richting 
wezen, maar de ware oorzaak van zijn arrestatie kon niet worden 
achterhaald. De chirurg kwam in Vught terecht, waar hij op 5 
september 1944 werd doodgeschoten. 204 

Omtrent het illegale werk van C. van der Ham uit Heerlen is 
weinig bekend. Zijn neef, J. Buitenhuis uit Apeldoorn, zou 
gedurende enkele jaren op zondagen geallieerde vliegeniers per 
trein naar Heerlen hebben begeleid. Van der Ham zou ze vervol
gens naar een geestelijke hebben gebracht die over een aansluiten
de verbinding beschikte. Nadat Buitenhuis in aanraking was 
gekomen met de illegaliteit in de regio Apeldoorn, liet hij de 
verbinding met Heerlen los. De K.P.-Heerlen was op de hoogte 
van Van der Hams illegale activiteiten, maar van samenwerking 
was geen sprake. 205 Hoeveel vliegeniers Van der Ham hielp is niet 
bekend, maar het aantal zal zeer beperkt zijn geweest. 

IX. De Belastinggroep Maastricht: de groep-Blok 

De kern van de Belastinggroep Maastricht (B.G.M .) werd ge
vormd door P.J. Sijmons, M.C.M.H. Bartels en S.W. Hovens . In 
feite was de B. G. M. een voortzetting van de in november 1941 
opgerolde groep-Dresen. Ambtenaren van de belastingdienst, 
zoals de genoemde drie, zetten in samenwerking met douaniers en 
anderen de werkzaamheden van de groep voort. De verzetsacti
viteiten die Bartels c.s. vanuit het gebouw der Rijksbelastingen 
aan de Kapoenstraat ontplooiden, waren nogal uiteenlopend. 
Afgezien van de L.O. en de L.K.P. was de B.G.M. - wat Lim
burg betreft - zonder twijfel de organisatie met de meeste verbin
dingen, zowel in het binnen- als het buitenland. De B.G.M.
leiding voerde een zekere taakverdeling door, hoewel die werk
verdeling niet scherp was af gebakend. De leiders formeerden 
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kleine groepjes die elk een specifiek terrein bestreken, zodat 
verscheidene B.G.M.-leden niet van elkaar wisten dat ze voor 
dezelfde organisatie werkten. Evenmin waren ze op de hoogte van 
wat de diverse takken deden. Het kwam de veiligheid ten goede 
als de onderlinge banden los bleven, zo redeneerde het leidingge
vend kader. 
De verstandhouding met de L.O. was niet optimaal. Beide organi
saties werkten gedeeltelijk op hetzelfde terrein. Dat veroorzaakte 
van tijd tot tijd wrijvingen. Bovendien noemden de L.0.-ers de 
groep gemakshalve Belastinggroep. Daarmee maakten ze het de 
Sipo volgens de B.G.M.-medewerkers wel erg gemakkelijk, de 
naam verwees immers rechtstreeks naar het gebouw in de Kapoen
straat. Hun angst bleek overigens pas na de oorlog ongegrond. De 
belastingambtenaren zelf noemden hun organisatie de groep
"Versleijen", maar die naam kwam eigenlijk nimmer in zwang. 
Hetzelfde gold voor de pilotenorganisatie van de B.G.M., de 
groep-"Blok". Waarschijnlijk beschikte de B.G.M. al in december 
1943 - toen aalmoezenier L.J. Roumen uit Maastricht de belas
tingambtenaar P.F. van Leur meedeelde dat vanuit Echt werd 
gezocht naar een goede aansluiting op een Belgisch netwerk -
door de hulpverlening aan joden en Engelandgangers over een 
verbinding met België. Van Leur bracht het bericht over aan P. 
Sijmons. Gezamenlijk begaven ze zich naar Echt voor een bespre
king met kapelaan Goossens en Tummers. Sijmons zegde mede
werking toe en polste zijn collega Hovens of deze een geschikte 
verbinding met België wist. Laatstgenoemde informeerde bij 
verzetsrelaties in Ulestraten, maar dat leverde niets op. Voorts 
riep hij de hulp in van mejuffrouw C.M.A. Spierings, een zuster 
van L.F.R. Spierings die voor de groep-Dresen had gewerkt. Zij 
had de contacten van haar broer aangehouden en was in opdracht 
van M. Bartels in België op zoek gegaan naar nieuwe contactpun
ten. Sijmons had haar de naam van J . Hanecourt in Ukkel ge
noemd, die verwanten had in Maastricht. Haar inspanningen 
waren met succes bekroond. Na enkele dagen konden kapelaan 
Goossens en Hovens de eerste etappes van de toekomstige vlucht
lijn definitief vaststellen.206 

In december 1943 en januari 1944 arriveerden tussen de tien en 
twintig geallieerde vliegeniers op het station van Maastricht. Daar 
namen Bartels, Sijmons, Hovens en naaste medewerkers als P. 
Van Leur, J. Braun en C. Peussens ze van Tummers c.s. over. 
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De vliegeniers werden gehuisvest bij Sijmons, de arts F.R. van 
der Ley, diens huishoudster mejuffrouw M.H.Th. Stossberg en 
G.H. Lemson. Voor valse papieren zorgde de Belgische zusteror
ganisatie, de Belgisch-Limburgse tak van Komeet. Bij de grens
post Maastricht-Caberg werden de vliegeniers overgedragen aan 
mejuffrouw Spierings. Zij bracht ze rechtstreeks naar Hanecourt 
in Ukkel of naar A. Bidelot in Lanklaar waarna ze via Hasselt 
naar Brussel reisden.207 

Rond de jaarwisseling van 1943-1944 onderbrak Spierings haar 
werkzaamheden voor de groep-"Blok". De verbinding vanaf Brus
sel stagneerde. Ze moest op zoek naar nieuwe contactpunten en 
vond die tot diep in Frankrijk.208 De groep-"Blok" ging intussen 
op zoek naar alternatieve routes en vond er twee: via Eijsden en 
via de St. Pietersberg. Douanier P. W.A. Landman in Eijsden 
verleende al geruime tijd hulp aan allerlei vluchtelingen. Soms 
waren daar ook vliegeniers bij. Die waren afkomstig van pater 
I.S . Pas en zijn zwager, Putters, in Hilvarenbeek.209 Landman 
werkte samen met zijn collega's J. Wiersma, F. Kroeze en A. 
Huynen en in België met douanier A. van Her(c)k en caféhouder 
Th. van Dormael in Moelingen, veldwachter P. Peerboom en 
mevrouw M.J. Wolfs uit 's Gravenvoeren, Haus in Groot-Ter
naaien, A. Coenen en M.E. Beckers in Luik en Mully in Visé. Zij 
zorgden voor aansluiting bij een hulporganisatie in de Voerstreek. 
In tegenstelling tot de Komeet-lijn moesten de vliegeniers die over 
Eijsden en door de St. Pietersberg naar België werden geleid 
vooraf op hun antecedenten worden gecontroleerd en van identi
teitsbewijzen worden voorzien. In verband hiermee verschafte 
Tummers de groep-"Blok" een gedetailleerde vragenlijst. Alvo
rens ze door te zenden ondervroeg Sijmons de piloten op het 
belastingkantoor. Fotograaf G. Braun uit Maastricht nam pasfo
to's waarna de papieren met medewerking van de groep uit de 
Voerstreek in orde werden gemaakt. In het Ursulinenklooster ont
vingen ze kleding, waarna ze te voet, op de fiets of per auto naar 
Eijsden vertrokken. Meestal stak men 's avonds de grens bij 
Moelingen over waarna Van Dormael de piloten overnam.210 In 
april 1944 maakten Sijmons c.s. voor het eerst gebruik van een 
route die was opgezet door L.E. Backerra uit Maastricht en F. 
Dumoulin uit Luik. Dumoulin was oorspronkelijk afkomstig uit 
Maastricht. Hij beschikte over een vrachtwagen waarmee hij dank 
zij valse papieren van Sijmons de grens kon passeren. Achter de 

335 



cabine had Dumoulin een dubbele wand geplaatst, waarachter vier 
personen konden staan. Hij verstopte de piloten of andere vluchte
lingen in Maastricht achter deze wand en vulde de rest van de 
vrachtauto met eierkisten. Daarna reed hij terug naar Luik. Deze 
manier van mensensmokkel verliep vlekkeloos. Een gedeelte van 
de vliegeniers, die via Horst en Hoensbroek naar Maastricht 
werden gebracht, vertrok zo naar België.211 De reden waarom dit 
grensverkeer in de loop van het voorjaar tot stilstand kwam hing 
vermoedelijk samen met enkele arrestaties onder pilotenhelpers in 
Maastricht (zie paragraaf X). 
De tweede of eigenlijk derde route naar België liep dwars door 
het uitgestrekte gangenstelsel van de St. Pietersberg. J. Eleveld, 
een medewerker van de groep-"Blok", was evenals de districts
commandant van de O.D.-Maastricht, W.E.H. Janssen, ingescha
keld bij de bewaking van de nationale kunstschatten in de berg.212 

Net als W.C.L. van Schaik die vluchtelingen voor de groep
Dresen door de berg had geloodst, wist Eleveld uitstekend de weg 
in het labyrint. 213 Hij en zijn helper H. Veens tra gidsten zeventien 
vliegeniers en andere vluchtelingen dwars door het gangenstelsel 
naar België. Deze gevaarlijke en moeilijke onderneming nam 
telkens minimaal zes uur in beslag. Er bestonden weinig toegangs
mogelijkheden tot het gangenstelsel. Eén of twee lagen zo goed 
verscholen dat ze geschikt waren voor de afvoer van de vluchte
lingen. Eenmaal binnen, hoefde men zich geen zorgen te maken 
over Duitsers, die waagden zich niet in dit doolhof. Wanneer 
ongeveer tweederde van de onderaardse tocht erop zat, liep de 
gang dood. Enkele meters hoger was een gat in de muur: het 
zogeheten smokkelaarsgat. Het was de enige mogelijkheid om 
toegang te krijgen tot het aansluitend stelsel dat naar België 
leidde. Aangekomen in Klein-Ternaaien werden de vluchtelingen 
overgedragen aan medewerkers van de Belgische Nationale 
Brigade, sector Tongeren, die over een hechte organisatie in 
Kanne, Ternaaien en Eben-Emael beschikte. Plaatselijk leider was 
M. Jacobs uit Kanne, een veerman die talrijke vluchtelingen over 
het Albertkanaal zette. De route door de St. Pietersberg kon al 
spoedig niet meer worden gebruikt; de Duitsers sloten de toegang 
tot de berg in de loop van april 1944 hermetisch af. Toch slaag
den Eleveld en dokter Van der Ley er dank zij J.W. Salm in een 
vluchtlijntje langs de berg in stand te houden. Salm, een levens-
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middelen- en haringventer, woonde op een boot in de buurt en 
voer op en af tussen Nederland en België. 214 

Nadat mejuffrouw C. Spierings haar werkzaamheden begin 1944 
had hervat, werkte de groep-"Blok" zowel via Eijsden als Ca
berg/Smeermaas. De organisatie had inmiddels versterking gekre
gen van P.R.A. Jungschleger, P. Philipse, M.A. Erasmus, me
vrouw J. Rademakers-Tuinstra en A. Nij st. Zij stelden hun 
woning als doorgangshuis beschikbaar of hielpen actief mee bij 
het transport. 215 

Tot in de zomer van 1944 kon de groep-" Blok" de hulpverlening 
ongestoord voortzetten. Als gevolg van de gebeurtenissen in 
Nunhem (arrestatie kapelaan Goossens) en Echt (onderduiken 
Tummers) liep het aantal piloten eind juni drastisch terug. In juli 
arriveerden er misschien nog enkele via Hoensbroek, maar daarna 
was het definitief voorbij. In totaal hielp de groep-"Blok" onge
veer tachtig vliegeniers. Ruim de helft vertrok over Eijsden, een 
kwart via Caberg en Smeermaas, een vijfde deel door de St. 
Pietersberg, een tiende deel in de vrachtwagen van Dumoulin en 
één via Geulle. 216 

X. De organisatie van J. Vrij (de groep- "Van den Brink") 

Evenals J. H .J. Sangen was J. Vrij uit Maastricht verbonden aan 
de Rijksverkeersinspectie (R.V.I.). In samenwerking met andere 
R.V.1.-ambtenaren maakte hij brandstof vrij voor illegale doel
einden zoals het transport van vluchtelingen. Vrij maakte deel uit 
van de gereformeerde gemeente, die zich opvallend principieel en 
strijdbaar opstelde. Tot zijn naaste vrienden en kennissen behoor
den verzetspioniers als A.H. van Mansum, D. van Assen, A. 
Wittebol en de sociaal-democraat J .S.H. Lokerman. Zij waren 
allen van gereformeerde huize. Hun vroegste verzetsdaden lagen 
op het terrein van hulpverlening aan joden en de verspreiding van 
"Vrij Nederland". Dat leverde met name Van Mansum en Van 
Assen talrijke verbindingen op.217 

Door de benzineleveranties aan de illegaliteit en de hulp aan joden 
kwam Vrij in aanraking met medewerkers van de groep-Bongaerts 
en nam hij deel aan de aanslag op drie infiltranten in Sittard (zie 
paragraaf III) . Kort tevoren, in oktober 1943, had Vrij de eerste 
geallieerde vliegeniers geholpen. De hulp stond los van de groep-
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Bongaerts. De piloten waren hem gezonden door een in juni 1943 
gedropte agent van de Britse Militaire Geheime Dienst (afdeling 
M.I.-9), D. Kragt. Omdat Kragts missie los van S.O.E.-Dutch 
stond, raakte hij niet verstrikt in het Englandspiel. Vanuit Emst 
op de Veluwe begon hij met het organiseren van een vluchtlijn 
voor geallieerde vliegeniers. Hij had geluk, want dank zij de 
verbindingen van zijn gastheer, J.J. van den Boogert, kwam hij 
in aanraking met H. van Dijk, een van de voormannen van de 
L. 0. 218 Van die kant ontving hij vliegeniers. Bovendien kreeg hij 
daardoor verbinding met Vrij in Maastricht, die evenals Kragt in 
belangrijke mate steunde op de hulp en medewerking van de L.O. 
Het kostte Vrij niet veel moeite een kleine kern van pilotenbege
leiders en gastgevers om zich heen te verzamelen. De eerste 
vliegenier werd ondergebracht bij mejuffrouw J. Pinkas, die 
betrokken was bij de hulp aan joden.219 Naderhand kwamen er, 
mede dank zij Lokerman, een aantal doorgangshuizen bij zoals de 
woningen van slager J.W. Ummels, H. Nijs, notaris H.J.H. 
Hoenen, politiebeambte E. van der Noordaa, mejuffrouw A. 
Musters, mevrouw J. Rademakers-Tuinstra, leraar J . Lamberts en 
E.R. von Geldern, vertegenwoordiger van de Joodsche Raad in 
Limburg. 220 Het aantal piloten steeg na oktober 1943 namelijk 
aanzienlijk. Ze waren echter niet meer afkomstig van Kragt. Hij 
had kennelijk een andere route gevonden. De circa tachtig piloten 
die door Vrij's organisatie, de groep-"Van den Brink", naar 
België werden geloodst waren bijna allemaal afkomstig van 
F. W.G.H. Verbruggen en R. Roosjen uit Roermond met wie 
contact was gelegd door kapelaan J.J. Naus, een van de leiders 
van de provinciale duikorganisatie; voorts van mejuffrouw Folmer 
(L.0.-Fiat Libertas), J .J. Hendrikx en H. W.J. Jacobs uit Venlo 
(L.O.) en J .H.J. Sangen uit Hoensbroek. 22 1 Doorgaans brachten 
zij de vliegeniers per auto of trein naar Maastricht. Soms verble
ven de vliegeniers en hun begeleiders korte tijd ten huize van 
Vrij's naaste medewerker A. Wittebol. Deze maakte zich vooral 
verdienstelijk door het vervalsen van (Belgische) identiteitspapie
ren . Als de vluchtelingen nog niet op hun antecedenten waren 
gecontroleerd, geschiedde zulks alsnog aan de hand van een 
vragenlijst die men van de Belgische zusterorganisatie had gekre
gen. Een koerier bracht de lij sten naar Brussel, waar de gegevens 
radiografisch werden doorgezonden naar Engeland. Tot het 
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ogenblik waarop antwoord uit Engeland binnenkwam moesten de 
piloten in Maastricht wachten. 
De onontbeerlijke hulp van de Belgen was verkregen dank zij D. 
van Assen en door de inspanningen van Vrij, Sijmons en twee 
Maastrichtse koeriers, A.H. Gielens en E. Smits . Gielens verbleef 
na een mislukte poging om naar Engeland uit te wijken sedert juli 
1943 in Brussel. Daar kwam hij in aanraking met D. Verloop en 
P. van Cleeff, medewerkers van "Dutch-Paris", een ontsnappings
organisatie voor joden, vliegeniers en Engelandgangers. Gielens 
kreeg tot taak contact te onderhouden met de illegaliteit in Neder
land. De Maastrichtenaar bezorgde de groep-Vrij aansluiting bij 
"Dutch-Paris" .222 Ook Smits, die in Leuven studeerde, legde 
enkele uiterst waardevolle contacten, vooral in de Belgische 
grensstreek. 
De passeurs en begeleiders in het grensgebied waren allen Neder
landers, die voor Belgische organisaties werkten . H. Beckers uit 
Lanaken stond in verbinding met de lijn Zéro. P. Souren uit 
Smeermaas was een voormalig verbindingsman van D. van Assen 
en onderhield contact met J. Schoenmaeckers uit Rekem. Mejuf
frouw C.M.A. Spierings werkte in Maastricht en woonde in 
Rekem. Zij moest dus dagelijks de grens over en beschikte, zoals 
we zagen, over diverse verbindingen in België. Mogelijk vanwege 
haar werkzaamheden voor de groep-"Blok" werd ze begin 1944 
door de leiding van de hulporganisatie in Brussel aan J. Vrij 
voorgesteld, voor wie ze sindsdien piloten naar Brussel bracht. 
Als vierde en laatste grenscontact moet G. Eikeboom uit Neerha
ren worden genoemd. 223 Bij Caberg en Itteren lagen de vaste 
grensovergangen van de groep-"Van den Brink". Vervolgens 
reisden de vliegeniers in gezelschap van hun Nederlandse of 
Belgische begeleiders naar Brussel. 
In februari 1944 voltrok zich een drama in "Dutch-Paris". Een 
joodse vluchtelinge, die koeriersdiensten voor de vluchtelingen
organisatie verrichtte, werd in Parijs aangehouden en overgele
verd aan de Sicherheitspolizei. Als gevolg van een op haar gevon
den adressenboekje vielen tussen eind februari en begin maart 
1944 ongeveer 150 medewerkers van "Dutch-Paris" in Duitse 
handen. Dat lot trof ook Verloop en Van Cleeff. Verloop pleegde 
na zijn eerste verhoor zelfmoord.224 In Maastricht wist men 
aanvankelijk niets van de gebeurtenissen in België en Frankrijk. 
Pas nadat Vrij de geheim agent W .J. Schreinemachers in opdracht 
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van de L.O. had toevertrouwd aan zijn koerier Smits werd duide
lijk dat vrijwel alle contactpersonen in Brussel waren opgepakt. 
Ondanks hardnekkige pogingen van Smits en Schreinemachers een 
alternatieve lijn vanaf Brussel te vinden, moesten de twee onver
richterzake naar Nederland terugkeren. Daar wachtte Schreinema
chers op een nieuwe mogelijkheid naar Spanje te vertrekken.225 

Passeur P. Souren reisde op 2 maart 1944 in gezelschap van F. 
Jordens, een medewerker van Vrij uit Arnhem die in Brussel 
wilde onderduiken, naar de Belgische hoofdstad. In Hasselt misten 
ze de aansluitende trein. Aan de uitgang van het station werden 
Jordens' papieren gecontroleerd. Zowel hij als Souren werden 
gearresteerd. Jordens zou naderhand tijdens een vluchtpoging zijn 
doodgeschoten. Souren moest zich voor een Duitse rechtbank 
verantwoorden. Hoewel hij de doodstraf kreeg, werd het vonnis 
niet voltrokken. Souren verdween naar Duitsland, waar hij op 23 
april 1945 werd bevrijd. Hij was er zich geen moment van bewust 
geweest dat op het tijdstip van zijn aanhouding Eikeboom zich 
met twee geallieerde vliegeniers in hetzelfde station bevond. In de 
commotie rond de arrestatie hadden de drie ongemerkt naar buiten 
kunnen glippen. 226 

Na de arrestaties in België en Frankrijk trokken Gielens en 
Beckers zich terug. Het lukte Vrij een nieuwe verbindingsman te 
vinden in de persoon van J. Masseing uit Eben-Emael. Deze 
kende een route over Luik, waar een zekere Drion als tussen
persoon optrad. De alternatieve vluchtweg was evenwel niet vrij 
van stagnaties, zodat er slechts enkele vliegeniers gebruik van 
maakten.227 Mejuffrouw Spierings liet zich evenmin onbetuigd. Ze 
reisde naar Frankrijk om een nieuwe weg op te bouwen. Ze kwam 
tot de Pyreneeën. Zowel de groep-"Van den Brink" als de groep
"Blok" konden van haar diensten gebruik blijven maken.228 

Op 23 mei 1944 nam de Sipo-Maastricht Vrij en Wittebol in 
hechtenis . De arrestatie was wellicht het gevolg van de arresta
tiegolf in de plaatselijke L.O., enkele weken eerder. Op 8 juni 
werden de twee overgebracht naar Vught. In de nacht van 17 op 
18 augustus 1944 wist Vrij samen met een lid van de K.P.-Hel
den, P.R. Raedts, en een medewerker van de L.0.-Maastricht, P. 
Dolmans, uit het kamp te ontsnappen. Hij dook onder bij de 
ouders van een vriend in Den Bosch. Wittebol werd naar Duits
land gedeporteerd en verbleef tot zijn bevrijding in het voorjaar 
van 1945 in het kamp Sachsenhausen/Oranienburg. 229 
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Na de arrestatie van Vrij en Wittebol kwamen de activiteiten van 
de groep-"Van den Brink" nagenoeg tot stilstand. Smits gaf 
Spierings na de aanhouding van Vrij nog vier piloten. Het waren 
de laatsten die ze bij Smeermaas over de grens gidste.23° Kort 
daarop deed een Oostenrijkse deserteur een beroep op haar en 
gravin M. de Bissy uit Rekem. De clandestiene oversteek mislukte 
echter. De Oostenrijker werd gearresteerd en biechtte op wat hij 
wist. De Bissy werd aangehouden en opgesloten in de gevangenis 
van Maastricht. Begin september werd zij met alle overige gedeti
neerden uit het Huis van Bewaring bevrijd. Spierings ontkwam 
aan arrestatie en dook onder bij een tante in Boxtel. Het nietsdoen 
beviel haar echter niet. Gedurende de laatste oorlogsmaanden was 
ze werkzaam in sanatorium "Zonnestraal" in Hilversum.23 1 

XI. Nabeschouwing 

De kennis en ervaring die de Belgen in de Eerste Wereldoorlog 
op illegaal gebied hadden opgedaan gaf hen, zeker aanvankelijk, 
een behoorlijke voorsprong. Dat bleek onder meer uit de vroege 
totstandkoming van verbindingen met Engeland en de opbouw van 
vlucht- en koerierslijnen. Terwijl de ontluikende illegaliteit in 
Nederland nog in een stadium van zoeken en aftasten verkeerde, 
beschikten diverse Belgische verzetsgroepen in diezelfde periode 
reeds over contacten met een of meer (internationale) vluchtwegen 
waarvan de Komeet-lijn de belangrijkste was. In Nederland 
daarentegen moesten de noodzakelijke fundamenten nog worden 
gelegd: een handicap waarvan men geruime tijd hinder onder
vond. 
Hoewel er geen organisaties bestonden die zich uitsluitend met de 
hulp aan geallieerd vliegpersoneel bezighielden, gingen sommige 
groepen of takken van grotere organisaties zich er gaandeweg 
toch op toeleggen. Die ontwikkeling lag voor de hand. Tot 1943 
maakte slechts een naar verhouding gering aantal piloten aan
spraak op hulp. Willekeurige, lokale verzetskernen kregen er 
toevallig mee te maken. De geografische omstandigheden dwon
gen de helpers op zoek te gaan naar contactpersonen in de drie 
zuidelijke provincies. Dáár bereikte de pilotenhulp dan ook de 
hoogste ontwikkelingsgraad. Omdat het aantal geallieerde vliege
niers bovendien ver achter bleef bij het aanbod van andere vluch-
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telingen zoals Engelandgangers, joden en Franstalige krijgsgevan
genen, combineerden de meeste hulpverleningsorganisaties, 66k 
de Limburgse, de hulp aan al deze categorieën. Pas in de loop van 
1943 werd een tendens tot ordening, scheiding en specialisatie 
zichtbaar. Dit proces werd vergemakkelijkt en bespoedigd doordat 
landelijke netwerken als de L.O., met medewerkers tot in de 
kleinste uithoeken van het land, zich over de vliegeniers ontferm
den en ze met gebruikmaking van de eigen verbindingskanalen 
verder hielpen of ze overdroegen aan organisaties met internatio
nale verbindingen. Aldus werden de landelijke netwerken in veel 
gevallen de wegbereiders van een aansluiting van locale, al dan 
niet specifieke hulpverleningsorganisaties op de grensoverschrij
dende netwerken in de drie zuidelijke provincies. Naast de struc
turerende rol die de landelijke verbanden in dit opzicht speelden 
moet voorts worden gewezen op de verdiensten van geheime 
agenten, van wie sommigen opvallende resultaten bereikten, en 
een reeks van langzaam gegroeide, individuele en toevallige 
contacten. 
Tot ver in 1943 waren de Limburgse netwerken voor hulp aan 
vluchtelingen nogal broos en hingen ze als los zand aan elkaar. 
Van heuse organisatiestructuren kon nauwelijks worden gesproken 
ondanks de inspanningen die de meest actieve helpers - zij be
schikten uiteraard over de meeste verbindingen - zich getroostten. 
Aan de grens met België - dat was bekend - stonden passeurs 
klaar om de vluchtelingen over te nemen en aan hun Belgische 
collega's over te dragen. De werkzaamheden geschiedden voorna
melijk op basis van improvisatie. Vanwege het naar verhouding 
groot aantal betrokkenen en het groeiend vluchtelingenaanbod 
kwamen telkens nieuwe lijnen tot stand en werden steeds nieuwe 
clandestiene grensovergangen gevonden. Het kwam regelmatig 
voor dat helpers die in feite deel uitmaakten van hetzelfde net
werk, zonder dat ze dat van elkaar wisten, gebruik maakten van 
verschillende verbindingskanalen. Deze bijzonderheid maakte de 
netwerken enerzijds minder kwetsbaar voor de gevolgen van 
infiltratie en verraad, maar het stond anderzijds de coördinatie en 
de interne samenhang in de weg. Doelmatigheid kwam in rangor
de pas na de bescherming van het netwerk en de "veiligheid" van 
de betrokkenen. Het was een logische consequentie van de vol
strekte afwezigheid van hiërarchische structuren en de geïmprovi
seerde en spontane achtergrond van de hulpverlening. 
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Hoewel de eerste vliegeniers al in 1941 en 1942 door Limburg 
trokken en ze steun ondervonden van de vroegste netwerken die 
al spoedig (zijdelings) met elkaar in aanraking kwamen - een 
reden om in dit hoofdstuk ook aandacht te schenken aan andere 
categorieën van vluchtelingen - kwam de echte toeloop pas in 
1943. Dat was tevens het tijdstip waarop de provinciale Lim
burgse duikorganisatie gestalte kreeg en de uiteenlopende verzets
activiteiten gaandeweg werden geïntegreerd en ondergebracht in 
overkoepelende structuren. Die evolutie kon nauwelijks uitblijven, 
temeer omdat oudere netwerken als Luctor et Emergo en de 
groep-Bongaerts steeds meer verstrikt raakten in het Englandspiel. 
Eind 1943 maakte de Sipo ze definitief vleugellam. Niet gear
resteerde medewerkers haakten af of trachtten de werkzaamheden 
voort te zetten. Zij probeerden nieuwe helpers aan te trekken of 
zochten aansluiting bij andere verbanden. Soms kwamen geheel 
nieuwe netwerken tot stand. Degenen die er deel van uitmaakten 
hadden doorgaans al enige ervaring opgedaan in het illegale werk. 
In sommige gevallen behoorden zij tot organisaties met een heel 
scala aan aanknopingspunten. Dat kon bijvoorbeeld de versprei
dersorganisatie van een illegaal blad als "Trouw" of "Vrij Neder
land" zijn of de L.O., de K.P., de O.D. en de R.V.V. Deze 
landelijke organisaties gingen de diverse, al dan niet gespeciali
seerde hulpverleningsnetwerken in Limburg fourageren of namen 
er zelf een actief aandeel in. Laatstgenoemde ontwikkeling maakte 
de hulpverlening weliswaar doelmatiger, maar het betekende niet 
dat de oorspronkelijke Limburgse netwerken volkomen integreer
den met de landelijke; zij behielden tot de bevrijding een relatieve 
zelfstandigheid. 

Tussen 1941 en de zomer van 1944 trokken 360 bemanningsleden 
van geallieerde oorlogsvliegtuigen door de Belgische provincie 
Limburg: 190 Amerikanen, 126 Britten, 29 Canadezen en 15 
Australiërs en Nieuw-Zeelanders. De meesten kwamen uit Neder
lands Limburg. 232 Van de in Limburg geholpen piloten staken er 
ongeveer tien bij Slenaken en Noorbeek de grens met België over; 
bij Eijsden werd een even groot aantal door de organisatie van 
Erkens-De Liedekerke geholpen; in de regio Maastricht circa 180 
(Eijsden, Caberg-Smeermaas, Itteren en Geulle); bij Roosteren 
ongeveer 15; bij Neeritter ongeveer 25 en in de omgeving van 
Stramproy circa 80. De grensovergangen bij Budel, dat in Noord-
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Brabant ligt, maar waar tientallen van Limburgse helpers afkom
stige vliegeniers de grens passeerden, en Sittard, waarvan ons 
geen betrouwbare cijfers ter beschikking staan, zijn in de becijfe
ringen buiten beschouwing gelaten. Individueel, buiten georgani
seerd verband, werden naar schatting 25 piloten geholpen. Voor 
de provincie Limburg levert dat een totaal van tenminste 345 
piloten op. Een gedeelte van hen repatrieerde via de Franstalige 
provincie Luik (Slenaken/N oorbeek-Eijsden-Eben-Emael), zodat 
niet precies kan worden aangegeven hoeveel vliegeniers van 
Nederlands Limburg naar Belgisch Limburg reisden. Ter vergelij
king geven we de schattingen voor Noord-Brabant, circa 225 
vliegeniers (waarbij de overgang Budel is meegeteld), en Zeeland, 
circa 35 vliegeniers. Het totaal van de drie provincies van 605 
strookt vrij aardig met Britse schattingen die uitkomen op een 
totaal dat ligt tussen de 500 en 600. Slechts ongeveer 300 - voor 
Limburg ligt dat cijfer tussen 125 en 150 - bereikten behouden de 
thuisbasis. De overigen vielen om uiteenlopende redenen in Duitse 
handen. Het rendement van de hulpverlening viel dus nogal tegen. 
Vanzelfsprekend kwamen er aanzienlijk meer piloten in Nederland 
terecht. Velen werden meteen gevangen genomen (circa 200) als 
ze het er althans levend vanaf brachten en na de geallieerde 
luchtlandingen bij Arnhem bleef een groot aantal vliegeniers in 
bezet gebied achter (circa 350), in afwachting van de bevrij
ding. 233 

Er zijn meer redenen aan te wijzen waarom het rendement relatief 
laag was. Uiteraard was de bezetter erop gebrand een gestrande 
piloot in te rekenen. Als hij erin slaagde te ontkomen ontwikkelde 
hij zich in feite tot een geheime agent. De georganiseerde illegali
teit kon gebruik maken van zijn diensten door hem inlichtingen 
mee te geven naar Engeland. Wanneer dat niet het geval was 
maakte de vliegenier in elk geval kennis met de omstandigheden 
in bezet gebied en werd hij daardoor een politieke informant. 
Bovendien raakte hij bekend met de internationale verbindingen 
van de organisatie die hem had geholpen. 
Het bleek niet moeilijk de pilotenhulporganisaties te infiltreren. 
Ze waren uiterst kwetsbaar vanwege de lange verbindingslijnen en 
de geringe controlemogelijkheden. In Nederland werd de hulpver
lening extra bemoeilijkt door het Englandspiel dat vooral in 1943 
talrijke slachtoffers eiste en als een virus om zich heen greep. Pas 
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tegen het einde van 1943 verliep de hulpverlening beter: het 
Englandspiel werd stilaan doorzien en de vliegeniers moesten, 
alvorens te worden geholpen, een groot aantal vragen beantwoor
den. Na de invasie in Normandië, begin juni 1944, verdween de 
noodzaak om de piloten via de lange verbindingskanalen zuid
waarts te zenden. In Noord-Frankrijk en de Ardennen werden 
kampen voor onder anderen vliegeniers ingericht waar ze de 
bevrijding konden afwachten. In Nederland was dat niet het geval; 
de vliegeniers bleven er bij particulieren achter. Aldus werden in 
Limburg tussen september 1944 en maart 1945 nog enkele tiental
len geallieerde vliegeniers bevrijd. 
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Bijlage VI. Lijst medewerkers pilotenorganisaties en groepen 

LUCTOR ET EMERGO 

Nederland 
Alkmaar: 
Amsterdam: 
Den Haag: 

Rotterdam: 
Amersfoort: 

Zeist: 
Deil: 

P.R Gerbrands 
H. Roosenburg 
H. Nijs 

N.E. Lind 
E. Veterman 
J.C. Wannée 
J.A. Kwak 
R.D. Kloeg 
W. Graafhuis 
G. van der Born 
J.M. Folmer 
W.M . Kolff 

G.A. van Borssum-Buisman 
A. Gerbrands 

Roermond: 
Regio Weert: 

België 
Bree: 

Rotem: 

Kessenich : 
Brussel: 

I.A.A. van Ass 
J.J.C. Terwisscha 
van Scheltinga 
Ch .V.J. Brummans 
P.J. Slots 
M.H.L . Beelen 
H.A.J. Bergmans 
P.H.J. Vanderfees
ten 
Mevrouw Schee
pers 
R. Vanderfeesten 
J . Vanderfeesten 
B.L.J. Bergmans 
L.F.J. Bergmans 
P.H .H. Verkennis 
M.G. Verkennis 

A.J.J.A. Bergmans 
M. van Esser 
L. Vallé 
H. Meisen 
A. Peeters 
G. Béazar 
Van Caillie 
E.F. Chabot 

Frankrijk: 

Spanje: 

E.C.L. Ambach 
E. Cleeren 
E. Vandervelde 
E. van Moorleg
hem 
M. Merjay 

J.W. Kolkman 
J .C.A.M. Testers 
A . Aarts 

A. Kriens 

HEIDEMAATSCHAPPIJ WEERT 

Nederland 
Eindhoven: 

Maarheeze: 

Budel: 

Weert: 

~ 
Achel: 
Hamont: 

H. Aarts 
M.G. van Bruggen 
F.M. van Riel 
H.W. Raeven 
H. Semler 
A .J . Grefelman 
J . Zandvliet 
H . te Pas 
J. van den Ouden 
N. J. Schallenberg 
C .H. Kappers 
P.C. Verheyen 
F.A. Scheepers 
H.I. de Kort 
K.S. Molenaar 
L. Schenk 
Ch . V.J. Brummans 
P.A .H. Bannen 

C . Willekens 
F. Wijnen 
H. Peeters 
P. Moors 
A. Tips 
J. Kerkhofs 
L. Vrolix 
M. Vanderfeesten 
M. Royers 
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M. Spellers en Luik: A. Coenen 
A.F. Sols F. Dumoulin 

M.E. Beckers 
BELASTINGGRQEP MAASTRICHT; 
"BLQK" SITTARD 

N!:derlang Nederland 
Echt: H. Tummers c.s. Zwaagwesteinde: A. van der Meulen 
Hoensbroek: J.H.J. Sangen c .s. Drachten: R.C. Vermeulen 
Heerlen : G.H. Bensen en Enschede: W.E. Sanders 

J.R.P. Crasborn Haarlem: P .J.A. Clavareau 
c.s. Sittard: J.L. Muyres 

Maastricht: mevrouw J. Rade- H .G. van Gulik 
makers-Tuinstra J .A. Dirks 
A. Nijst E . van Brug 
P.J. Sijmons L.H. Lemmens 
M.C.M.H. Bartels M .P.J.M . Corbeij 
S.W. Havens D. van den Bergh 
P.F. van Leur H.L.M. van der 
J. Braun Hoff 
M.A. Erasmus A. Simonis 
C. Peussens J.C.Th. Pex 
F.R. van der Ley H. van Binsbergen 
M.H.Th. Stossberg P. Ronden 
G.H. Lemson 
L.E. Backerra België 
J. Eleveld Maaseik: A. Gielen 
H. Veenstra J . Mobers 
J .W. Salm P. van Dinther 
P.R.A . Jungschle- H. Huismans 
ger Dilsen: G. Moors 
P. Philipse Stokkem: M. Elens 

Eijsden: P .W.A. Landman P.K. Buschgens 
J. Wiersma Lanklaar: J. Beunen 
F. Kroeze Neerharen : L. Collin 
A. Huynen 

DE QRGANISATIE VRII (VAN DEN 
België BRINK) 
Lanklaar: A. Bidelot 
Rekem: C.M.A. Spierings Nederland 
Ukkel : J . Hanecourt Veluwe/Emst: D. Kragt 
Kanne: M. Jacobs Noord- en West-
Groot Ternaaien: Haus Nederland: J.M. Folmer 
Moelingen: Th. van Dor ma el P.J. van den Hurk 

A. van Her(c)k Venlo: J .J. Hendrikx 
's-Gravenvoeren : P. Peerboom H. W.J. Jacobs 

M.J. Wolfs Roermond: R. Roosjen en F. 
Visé: Mully Verbruggen c. s. 
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Hoensbroek: J .H .J. Sangen H.H.A. Wekking 
Maastricht: J . Vrij J. Ligterink 

J .S.H. Lokerman A.M. Wouters 
A. Wittebol M . Dekema 
J. Pinkas Erp: H.J.P. Otten 
J.W. Ummels Gennep: P.R.E.J. Miedema 
H. Nijs Horn: H.L.J. Janssen 
H.J.H. Hoenen Roermond: R. Roosjen en F. 
E. van der Noor- Verbruggen c .s. 
daa Echt: H. Tummers 
A. Musters A. H. Peeters 
J . Rademakers- Kapelaan E .A.F. 
Tuinstra Goossens 
J . Lamberts Kapelaan P .A.H. 
E .R. von Geldern Römkens 
A. Gielens (contact A. Baars 
met Brussel) J.H. Jeurissen 
E. Smits (contact J .W.H. Turlings 
met Leuven) J .H .M. Turlings 

R .J. Smeets 
België W.P. Beulen 
Smeermaas: P. Souren C. Ruikers 
Rekem: J . Schoenmaeckers Mej . M.H.C. 

P. Schoenmaeckers Housmans 
C.M.A. Spierings Mej. C. van Loon 
M. de Bissy Mevr. M. Ruikers-

Eben-Emael: J. Masseing Tummers 
Lanaken: H . Beckers Pater Bertrand Da-
Neerharen: G. Eikeboom men (Maria Hoop) 
Lanklaar: A. Bidelot Kapelaan L.H. 
Hasselt: F. Bierneaux Verdonschot 
Brussel: D. Verloop (Koningsbosch) 

P. van Cleeff Sittard: E. Bakker 
Ukkel: J. Hanecourt Geulle: K. Koers 

E . Penders 
EÇHT EN KP-HEERLEN Hoensbroek: J.H.J. Sangen c.s. 

Heerlen: G.H. Bensen 

N~d~rland P.F. Driessen 
Achterhoek/- J.R.P. Crasborn 
Twente: J . Haeck M .J.H. Edelhausen 

P. Marang J.A.L. Lemmens 
H.A. Gerard H . Putters 
J .B. ter Haar P.H. Kardurk 
I.M . Kroeze Achterberg 
C. Ruizendaal Kiesouw 
H.A. Kooiker K.C. van Berckel 
G. Rietberg Maastricht: Groep-" Blok" 
P. Leemreise Hoogcruts: J .H. Everts 
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België Maastricht: Groep-D resen 
Rekem: J . Schoenmaeckers A.H. van Mansum 

P. Schoenmaeckers J. Vrij 
C.M.A. Spierings D. van Assen 
M. de Bissy Eijsden: Erkens/De Liede-

Maasmechelen: Salden kerke 
Eyben Tilburg: J.M. Pulskens 

Uikhoven: A.J. Bollen 
J.A.F. Houben NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG 
J.A.F. Kortleven EN OOST-BRABANT 

Lanklaar: A. Bidelot 
Hasselt: F. Bierneaux Nederland 

Noord- en West-
GRQEP-BQNGAERTS Nederland: J.M. Folmer/P.J. 

van den Hurk 
Horst: J. Schreurs Eindhoven: H . Aarts 
Broekhuizenvorst: F.J.J. Clevis M.G. van Bruggen 

P.A.J. Peeters Borkel en Schaft: A.H.G. van Driel 
A. Reijnders Oost-Brabant: H.J.P. Otten 
J.H. van Megen F .A.F. de Bruijn 

Venlo: L .P.C. Meyers P. Hoefnagels 
Weert: Ch . V.J. Brummans M.A. van den 
Baexem: L.H. Winkelmolen Eijnden 

B.H. Winkelmolen J.A.M van Doorn 
J.E.P.R. Theelen J.P.G. Goossens 
J .J.E.P. Theelen H . van der Putten 
E.W.J.R. Theelen C. van Staveren 
W.H.J. Slots A.P. Nelemans 

Roermond: I.A.A. van Ass B. Manders 
Sittard: P.G. Gulikers W. Manders-Beij-

A. Vestering ers 
D. van den Bergh R.V.V. -Deurne 
A. Clevis Griendtsveen: R. van de Poll 

Heerlen: Ch. Bongaerts Gennep: P.R.E.J. Miedema 
L.J. Janssen Siebengewald: P.J. Weijs 
J.M. Winkelmolen Bergen: H. Th . Schel bergen 
H. Janssen P.J .F . van Mil 
M.G. de Kruijff S. Douven-Pack-
A. Jeninga bier 
G.L. Couwenbergh Familie Krebbers 
W.H. van Keulen Vierlingsbeek: A.L.J . Mooren 
H.H. Tobben Horst: Familie Poels 
S. Vroomen J. Schreurs 
H. Jongen J.M. Starren 
J . Outjers A.A.W. Steeghs 
K.C. van Berckel A.H. Adams 
H.J. van Ooijen Sevenum: Familie van Encke-

Oirsbeek: G. Fleischeuer vort 
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P.G. Vermeeren A. Reulen 
J. Vermeeren J.P.H. Frencken 

Venlo: J.J. Hendrikx J.S. Huskens 
H.W.J. Jacobs A.M.J.H. Teuwen-
J. Cornet Boon en 

Tegelen: I.S . Pas A.C.M. van Bins-
Helden: W.L. Houwen bergen 

M.H.W. Crijns F. van Kemenade 
A.G. Verlaak A. Sars 
A.J.A. van der F .M.J. Helwegen 
Mullen J.D.A. van Mierlo 
J.J. Grijsbach Familie Loven 
G.W.H. van Arne- Familie Simmelink 
rongen (later Nunhem) 
B. Martens M .H. Pollaert 
M. Martens M.H. Schmitz 

Meyel: J.H. Weegels G. Verlinden 
Roggel: J. Maassen Th.J. Bots 

H. Evers M.P. Pijpers 
Heythuysen: E. van Wegberg Roosteren: I.M . Peters 
Haelen e.o.: Familie Vossen Echt: Zie Echt en K.P. -

H. Hendrix Heerlen en 
M. Hooijer-Dubois Belastinggroep 
G.H. Roumen Maastricht: "Blok" 
P.J. van Hegelsom Hoensbroek: J .H.J. Sangen 
H.J.H. Bouten P. Ronden (Sittard) 
(Velden) Maastricht: Zie organisatie 

Horn: H.L.J. Janssen Van den Brink en 
Leveroy: H.G. Geerdink Belastinggroep 

M.H.J.A. Ophey Maastricht: "Blok" 
Kelpen: P.L. Hendrikx 

A. Mooren België 
H. Geraats Hamont: Zie Heidemaat-
J.H. Hohenwald schappij Weert 

Thorn : J.S. Mertens Molenbeersel : H. Craeghs 
Ittervoort: J.H. de Vries H. Vaneygen 
Neeritter: R.H. van de Vin G. Vaneygen 
Weert: Zie Heidemaat- J. Vaneygen 

schappij en J . Meuten 
Luctor et Emergo J. Keyers 

Swalmen: J. W. H . Frantzen J.H . Voortmans 
L.J.H. Kluitmans J. Aandekerk 

Roermond: I .A .A . van Ass Kessenich: P. van der Vorst 
F.W.H.H. Ver- Geistingen: Th. Florquin 
bruggen Ophoven : J. Hilven 
R. Roosjen G. Hendrikx 
G.H.J. Munten Stokkem: S. Moors 
W.B. Heiligers Lanaken: A. Gemerts 
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Maaseik e.o.: 

352 

H. Janssen-Schro
yen 
P. Kooien 
H.J. Jonkergouw 
A. Phlix 
L. Erkens 
A. Erkens 
H. Beunckens 



Noten 

Rijnhout, In dienst van hun naaste .. " p. 28. Uit bezet Europa teruggekeerd Brits 
luchtmachtpersoneel werd slechts bij uitzondering opnieuw ingezet bij bombarde
mentsvluchten. Bij Poolse squadrons kwam het vaker voor dat men opnieuw ging 
vliegen boven bezet gebied . De Amerikanen daarentegen zetten hen, maar dat was in 
een later stadium, niet meer in. Het grote gebod, II, pp. 57, 382. 
2 De Jong, Het Koninkrijk, VII, p. 956. De auteur citeert in dit verband een 
officier van M.1.-9 , A. Neave. 

Het grote gebod, Il , p. 385. Stichting '40-'45, Eindhoven. Brief J. Willemsen aan 
auteur, Venray, 7-12-1989. 
4 Stichting '40-'45, Eindhoven. 

Ibidem . Brief B.H. Winkelmolen aan auteur, Heerlen, 16-1-1989. 
M.v.D.-C.A.D. Doe. O.D., A. 144, provocateurs: verklaring H.W. Vastenhout. 
Stichting '40-'45, Eindhoven. 
Ibidem. 
Ibidem. R.v.O. Coli. Erelijst: J . van Megen. Collectie P. Kempkens, Sittard: 

vraaggesprek P. Kempkens met A. Reijnders, Broekhuizenvorst, 31-1-1976. C.A.B.R. 
Dossier A. Damen: verklaring W.J. Bodens en P.J. van Lierop. 
1° Collectie M. Bartels, Maastricht: stukken ontvangen van W.J.M. Willemsen, 
Venray. Rapport L. Janssen en J. Winkelmolen, 9-2-1947. 
11 C.A.B.R. Dossier A. van der Waals, P.R.A.-Amsterdam, 19-12-1946: verklaring 
E . Westerhof. Visser, De zaak Antonius van der Waals, pp. 336-337. 
12 C.A.B.R. Dossier G.H.W. Vroomen: brief P. Gulikers, 23-10-1946. Stichting 
'40-'45, Eindhoven. 
13 Brieven B.H. Winkelmolen aan auteur, Heerlen, 16 en 23-1-1989. C.A.B.R. 
DossierW.A. Hetterscheid. R.v.O. Coll. 35, l S.G. 12/44: verklaring H.W. Stichting 
'40-'45, Eindhoven . Over de aanslag op Hetterscheid tastte men zowel in als geruime 
tijd na de oorlog in het duister. Allerlei namen van mogelijke betrokkenen werden 
genoemd; sommigen claimden na de oorlog ten onrechte de liquidatie te hebben 
uitgevoerd en stichtten met hun onjuiste verklaringen slechts verwarring. We kunnen 
echter niet uitsluiten dat meer personen van de liquidatieplannen wisten en er 
zijdelings bij betrokken waren. 
14 Stichting '40-'45, Eindhoven. 
15 G.A.R. , inv. nr. 2.07.531 (851). 
16 Rémy, Réseau Comète, pp. 220-223. Guldenboek der Belgische Weerstand, pp. 
211-216. Bernard, La Résistance, pp. 55-56. Bussels, De doodstraf als risico, pp. 10-
11, 55-62. 
17 Bussels, De doodstraf als risico, pp. 74-102. R.v.0. Coli. Doe. II , 4, Abwehr 
(Prosper de Zitter). Collectie G.v.A . Roermond. Rapport politieke recherche Roer
mond inzake verraad op pilotenlijnen in Nederland en België. The Escape. Nieuwsbul
letin nr. 45, juni 1985: artikel W.J.M. Willemsen. 
18 Smedts, Den Vaderland getrouwe, pp. 102-103. Rondom het Leudal, jrg. 9, nr. 
36. 
19 M.v.D.-C.A.D. Doe. B.S . , nr. 1336/2: onderscheiding 17-2-1951; idem, Doe. 
B.S., nr. 1294/2: verklaring J.M. Peters, 5-6-1950; idem, Doe. B.S., nr. 1294/2: 
verklaring H.M. Peek, 15-5-1950; idem, Doe. B.S. 1294/2: verklaring A.J.H. 
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Wijnen, 15-5-1950. R. v. 0 . Coli. L. O./L. K. P., map BF-3 : L.0.-Limburg. Vraagge
sprek auteur met L. Frantzen, Maastricht, 22-3-1985 . Stichting '40-'45, Eindhoven. 
20 Stichting '40-'45, Eindhoven. M.v.D.-C.A.D. Doe. B.S" nr. 1294/2: verklaring 
A.J.H. Wijnen, 15-5-1950. 
21 M .v.D.-C.A.D. Doe. B.S" nr. 1294/2: verklaring G.A.M. Smeets, 15-5-1950 . 
R.v.O. Coli. Doe. 1, 2048 . Verslag Enquêtecommissie 1940-1945, IV C II, pp. 1503-
1504: verklaring J.H. Weidner. 
22 M.v.D .-C.A.D. Doe . B.S" nr. 1294/2: verklaring H.M. Peek, 15-5-1950. 
23 M.v.D.-C.A.D. Doe . B.S" nr. 1336/2: onderscheiding 17-2-1951. Smedts, Den 
Vaderland getrouwe, p. 105 . 
24 M.v.D.-C.A.D . Doe. B.S., nr. 1336/2: onderscheiding 17-2-1951. Rondom het 
Leudal, jrg. 9, nr. 36. 
25 Vraaggesprek auteur met M.H.L. Beelen, Tungelroy, 18-10-1985, 4-11-1985, 14-
3-1986, 3-11-1987. B.R.1.0.P. B.S.-dossier R.D. Kloeg. 
26 Vraaggesprek auteur met M.H .L. Beelen, Tungelroy, 18-10-1985, 4-11-1985, 14-
3-1986, 3-11-1987. Stichting '40-'45, Eindhoven . Collectie M.H.L. Beelen, Tungel
roy: "Verhaal van pap", opgetekend door zijn dochter, 1990-1991. 
27 Vraaggesprek auteur met M.H.L. Beelen, Tungelroy, 18-10-1985, 4-11-1985, 14-
3-1986, 3-11-1987. Collectie M.H.L. Beelen, Tungelroy : "Verhaal van pap", opgete
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Hoofdstuk V 

Hulpverlening aan joden 

/. De jaren dertig 

1. 1. Inleiding 

Op 30 januari 1933 werd Hitler tot rijkskanselier benoemd. Twee 
maanden daarna organiseerden de nazi's in Duitsland de eerste 
massale boycot van joodse winkels en bedrijven. Wat Hitler c.s. 
steeds in woord en geschrift hadden beleden, werd werkelijkheid. 
Er volgde een reeks maatregelen om de joden volledig uit het 
maatschappelijk leven te verwijderen. Om deze kruistocht maat
schappelijk aanvaardbaar te maken, bestookte met name minister 
Goebbels de Duitse bevolking op effectieve en professionele wijze 
met intensieve, massale propaganda. Aanvankelijk beperkten de 
acties van de nazi's tegen de joden zich vanwege de nog te 
consolideren machtspositie tot openbare geweldpleging, hetzes in 
tijdschriften, dagbladen en pamfletten, en het brodeloos maken 
van hele beroepscategorieën. Op 15 september 1935 werden de 
zogeheten Neurenberger wetten van kracht op grond waarvan de 
in Duitsland levende joden hun Duits staatsburgerschap verloren. 
Hiermee verschaften de nazi's zich de wettelijke basis om een 
openlijke anti-joodse politiek te bedrijven. De ene verbodsbepa
ling volgde op de andere waardoor de joden nagenoeg alle rechten 
verloren en in feite vogelvrij werden verklaard. 
De geleidelijke maar stelselmatige verbanning van de joden uit het 
openbare leven bracht een groeiende vluchtelingenstroom op 
gang. Meteen na Hitlers "Machtübernahme" zochten de eerste, 
overwegend bemiddelde joden een veilig heenkomen in omrin
gende landen of emigreerden naar de Verenigde Staten van 
Amerika of Palestina. Doorgaans wachtte hen in de omringende 
landen een weinig gastvrij onthaal. Anti-semitische tradities en 
sentimenten bestonden vrijwel overal: in de Westeuropese landen 
weliswaar in gematigde vorm, maar in landen als Polen, 
Roemenië, de Sovjetunie en Oostenrijk bestond al ruim voor 1933 
een gewelddadiger anti-semitisme. Daar heerste een situatie die 
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niet eens zoveel van de Duitse afweek, zij het dat de Oosteurope
se anti-semitische variant in tegenstelling tot de Duitse, die 
politiek was georganiseerd en door de nationaal-socialistische 
overheid werd aangewakkerd, kenmerken vertoonde van een niet 
politiek geïnspireerde volksbeweging. Dat leidde ertoe dat zich 
ook Poolse en Oostenrijkse joden onder de vluchtelingen naar 
West-Europa bevonden. 
In antwoord op de aanslag op een medewerker van de Duitse 
ambassade in Parijs door een zeventienjarige gevluchte Poolse 
jood ontketenden de nazi's in de nacht van 9 op 10 november 
1938 een groots opgezette en goed georganiseerde golf van terreur 
tegen joodse winkels, woningen, synagogen en gemeenschaps
ruimten. Talrijke joden werden gemolesteerd en mishandeld . 
Ongeveer dertigduizend joden verdwenen naar kampen als Bu
chenwald, Dachau en Sachsenhausen. Deze tot dusver omvang
rijkste geweldsexplosie, bekend geworden als de "Kristallnacht" 
vanwege de glasschade die ontstond door het kapotslaan van 
winkelruiten, bracht een massale exodus van joden uit Duitsland 
op gang. Het enige wat de joden overbleef was proberen te 
overleven of te vluchten, wat in 1938 nog mogelijk was , zij het 
met achterlating van have en goed . 

1.2. Het Nederlands vluchtelingenbeleid en de ontwikkelingen in 
Limburg tussen 1933 en november 1938 

Al in 1933 zag de Nederlandse regering zich geconfronteerd met 
de komst van aanzienlijke aantallen joodse v 1 uchtelingen uit Polen 
en Duitsland. Hoewel Nederland de reputatie had een soepel 
asielbeleid te voeren, ontstond door de omvang van de vluchte
lingenstroom verwarring over de interpretatie van de toelatings
criteria: de wetgeving was nogal ondoorzichtig en moeilijk te 
hanteren. Dat leidde er onder meer toe, dat het beleid in Lim
burg, grenzend aan het dichtbevolkte Noordrijn-Westfalen, van 
gemeente tot gemeente verschilde . Sommige gezagsdragers, zoals 
de commissaris van politie te Heerlen, stoorden zich daaraan. 
Begin april werden in Heerlen veertig Poolse joden aangetroffen 
die niet de status van politieke vluchteling hadden, terwijl er op 
dat tijdstip al circa tweehonderd joodse families verbleven waar
van slechts veertig officieel in Nederland waren toegelaten. 
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Aangenomen mag worden dat de gemeente al deze illegale vluch
telingen kort daarop het verblijf in Heerlen heeft ontzegd. In een 
brief van 24 augustus 1933 aan de procureur-generaal van het 
gerechtshof in Den Bosch, mr. Th .W.F.A. Mathon, wees de 
Heerlense commissaris van politie erop dat de Nederlandse 
middenstand niet gebaat was bij het exclusief weren van joodse 
vluchtelingen uit Heerlen, want dat gaf slechts aanleiding tot 
vestiging van deze joden in kleinere gemeenten. Op grond van dit 
economisch argument drong de commissaris er bij de procureur
generaal op aan de burgemeesters van kleinere plaatsen ervan te 
doordringen ook daar geen joden toe te laten. 1 Nog geen week 
later liet de Bossche magistraat de commissaris van de koningin 
in Limburg weten dat alle, niet uit Duitsland afkomstige vluch
telingen teruggestuurd moesten worden naar het land van her
komst of, indien zij dat wensten, door moesten reizen naar een 
land van eigen keuze. Bovendien, zo merkte hij op, was bij de 
toelating van vele, vooral Poolse joden, in Limburg niet of 
nauwelijks acht geslagen op de geldende vestigingsvoorwaarden 
en op de deugdelijkheid van hun papieren. Inderdaad hanteerden 
sommige gemeenten zoals Gennep, Venlo, Maastricht, Heer en 
Amby zeer soepele toelatingscriteria voor joodse vluchtelingen. 
In het kleine Amby vestigden zich tot augustus 1933 maar liefst 
117 uit Duitsland en Oost-Europa gevluchte joodse families. Tot 
dusver had hun komst overigens nog niet tot klachten geleid.2 

Door de aandacht te vestigen op het economisch motief raakte de 
Heerlense politiecommissaris, in een periode dat de mondiale 
economische crisis zich verdiepte, een gevoelige snaar. In tegen
stelling tot de meeste naar Nederland uitgeweken Duitse joden 
beschikten de Oosteuropese joden nauwelijks over enige financiële 
middelen. Gevreesd werd dat hun komst tot een verdere ontwrich
ting van de economie zou leiden. Vooralsnog leek de regering bij 
monde van de minister van justitie, de R.K.S.P.-er mr. J.R.H. 
van Schaik, te kiezen voor een tamelijk coulante opstelling. Op 27 
december 1933 ontving de commissaris van de koningin in Lim
burg een schrijven van Van Schaik waarin hij zijn houding ten 
aanzien van het vluchtelingenprobleem toelichtte. Joodse vluchte
lingen mocht niets in de weg worden gelegd, behalve als de 
openbare orde, zedelijkheid, volksgezondheid of de staatsveilig
heid in het geding kwamen. Toch hield hij een slag om de arm: 
de toelating in Nederland was van voorlopige aard. De regering 
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moest, aldus de minister, haar standpunt zonodig kunnen herzien. 
Dezelfde houding gold voor het aannemen van werk. Binnen 
bepaalde grenzen was dat toegestaan. Als armlastige vluchtelingen 
ten laste van de overheid dreigden te komen, zou een nader 
standpunt bepaald moeten worden. Tot zover liet de notitie van de 
bewindsman aan duidelijkheid niets te wensen over. De passage 
dat niet-Duitse vluchtelingen naar het land van herkomst moesten 
worden teruggestuurd of moesten doorreizen naar een land van 
eigen keuze schiep echter nieuwe onduidelijkheid .3 De Bossche 
procureur-generaal had enkele maanden tevoren een gelijkluidende 
formulering gebruikt. Welke houding diende te worden aangeno
men jegens joodse vluchtelingen uit Oosteuropese landen? Door 
te kiezen voor een vage formulering creëerde de minister enige 
speelruimte voor de lagere overheden. Wellicht verkeerde hij in 
de veronderstelling dat Hitler de joden weldra weer met rust zou 
laten en het vluchtelingenvraagstuk zich zonder veel overheidsbe
moeienis vanzelf zou oplossen. 
Door de ontwikkelingen in Duitsland nam het aantal vluchtelingen 
juist toe. In het voorjaar van 1934 besloot Van Schaik om econo
mische redenen de vluchtelingenstroom in te dammen. Elk geval 
werd voortaan aan een ambtelijke procedure onderworpen en pas 
na zorgvuldig wikken en wegen werd de vluchteling al dan niet 
toegelaten. Op 30 mei 1934 ontvingen de politie en de douane een 
officiële instructie: vluchtelingen moesten aan de grens tegen
gehouden worden, tenzij aannemelijk gemaakt kon worden dat 
terugkeer naar Duitsland "onmiddellijk lijfsgevaar voor de betrok
kenen zal medebrengen". Voorts beperkte de overheid de moge
lijkheden voor vluchtelingen een arbeidsvergunning te krijgen 
teneinde het verblijf in Nederland te bemoeilijken en druk uit te 
oefenen om te vertrekken. De nieuwe maatregelen werden steeds 
strenger toegepast. 
Ofschoon het overheidsbeleid officieel op economische argumen
ten was gebaseerd, speelden ongetwijfeld ook andere motieven en 
elementen een rol. Voor de meeste, beleidsbepalende personen en 
instanties betrof het toch vooral een Duits-joods dan wel een 
internationaal probleem waar men de vingers liever niet (alleen) 
aan wenste te branden. Zo'n houding leidde tot een tamelijk alge
meen indifferentisme dat incidenteel, afhankelijk van de ontwik
kelingen in Duitsland, kon omslaan in een door medelijden 
gevoede, welwillender opstelling. Dit indifferentisme werd 
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eveneens geschraagd door voorzichtigheid en terughoudendheid 
vanwege een zekere angst voor de machtige buurstaat en een 
gebrek aan inzicht in de gebeurtenissen in Duitsland. De nazi's 
bestreden het communisme met hand en tand en ze gingen de 
economische crisis energiek te lijf, wat door grote delen van de 
Nederlandse bevolking als positief werd ervaren. Bovendien kende 
Nederland een latent, gematigd anti-semitisme, waaraan weliswaar 
niet teveel gewicht moet worden toegekend, maar wat er wel toe 
leidde dat velen ertoe neigden de ogen te sluiten voor de schrij
nende gebeurtenissen in Duitsland.4 Deze desinteresse of dit 
indifferentisme werd tevens in stand gehouden door de houding 
van de meeste dagbladen, die tot 1938 weinig oog hadden voor de 
vervolgingen in Duitsland en het daarmee samenhangende vluchte
lingenprobleem. De regionale pers in Limburg week hier niet 
noemenswaardig van af. Aanvankelijk schonk men nog incidenteel 
aandacht aan het anti-semitisme in Duitsland zoals het "Lim
burgsch Dagblad" op 30 maart 1933: "Er heerst, het valt helaas 
niet te ontkennen, bij een groot deel van het Duitse volk een fel 
anti-semitische geest. Maar mag men alle joden over een kam 
scheren? Mag men het anti-semitisme zijn gang laten gaan omdat 
de joden in kunst en wetenschap, publiek leven, handel en nijver
heid een grote rol spelen? Wanneer joden zich misdragen dan 
dient het recht zijn loop te hebben, maar men make geen opge
zweepte massa rechter en stootte niet alle joden uit de gemeen
schap. De nationaal-socialistische leiding in Duitsland bedenke 
zich". Naar aanleiding van de eerste massale boycotactie eind 
maart 1933 schreef dezelfde krant op 7 april 1933: "De Limburg
se en Akense pers hebben 5 april jl. te Aken een bijeenkomst 
gehad. Ook het stadsbestuur was vertegenwoordigd en een joodse 
advocaat was er om te getuigen dat de joden in Aken geen haar 
gekrenkt was. Na zaterdag 1 april had men kunnen verwachten 
dat er zoiets als een stille boycot van joodse zaken was. Maar 
daarvan was niets te merken in de grote joodse zaken waar het 
druk was.". 5 Los van de vraag of men zich een rad voor ogen liet 
draaien was de teneur van de verslaggeving duidelijk: het viel 
mee met de anti-joodse boycot, in elk geval in de Duits-Limburg
se grensstreek. Naar aanleiding van het in werking treden van de 
Neurenberger wetten berichtte het "Limburgsch Dagblad" in 
september 1935 voor het eerst weer over de gevolgen van de 
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gen toegelaten, maar op 7 mei 1938 gingen de grenzen helemaal 
dicht. "Een vluchteling zal voortaan als een ongewenst element 
voor de Nederlandse maatschappij en derhalve als een ongewenste 
vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens 
geweerd en, binnenslands aangetroffen, over de grens gebracht 
zal moeten worden", schreef Goseling. Slechts bij uitzondering 
was nog toelating mogelijk. Hij motiveerde zijn besluit met 
economische argumenten. 15 

De regionale katholieke pers in Limburg steunde de R.K.S.P.
minister. Er bestonden evenwel nuanceverschillen in de bericht
geving tussen het in de Mijnstreek verschijnende "Limburgsch 
Dagblad" (L.D.) en de in Midden-Limburg en het westelijk deel 
van Zuid-Limburg veelgelezen "Limburger Koerier" (L.K.). 
Terwijl het L.D. een toenemende betrokkenheid met het lot van 
de Duitse joden aan de dag legde, beperkte de L.K . zich tot een 
overwegend zakelijke, neutrale berichtgeving. Vanaf de zomer 
van 1938 kwam dit verschil steeds duidelijker aan het licht, omdat 
beide kranten voordien slechts sporadisch aandacht schonken aan 
de joodse kwestie. Op 18 juli 1936 had de L.K. nog gemeld dat 
zesentwintig Poolse joden, die door de Duitse politie bij Kerkrade 
over de grens waren gezet, meteen weer waren teruggestuurd. 16 

Daar bleef het bij . In de loop van 193 8 kwamen de vervolgingen 
en het vluchtelingenvraagstuk opnieuw in het middelpunt van de 
belangstelling te staan. Begin augustus nam het L.D. een bericht 
uit de Britse pers over met schokkende onthullingen over het lot 
van de joden in Duitsland. Zo zouden in het kamp Buchenwald 
tachtig joden zijn doodgemarteld. De "Limburger Koerier" had 
heel andere zorgen. Op 8 september 1938 publiceerde de krant 
een brief van een lezer uit Vaals die zich beklaagde over de 
honderden joodse vluchtelingen in zijn woonplaats . Zij zouden 
vooral de plaatselijke middenstand oneerlijke concurrentie aan
doen . Teneinde zijn argument kracht bij te zetten voegde de 
anonieme briefschrijver eraan toe, dat in Vaals een zedelijk verval 
te constateren viel als gevolg van de komst der joden. 17 Deze brief 
sloot goed aan op het regeringsstandpunt, zodat hier wellicht 
sprake was van een redactioneel schrijven teneinde de publieke 
opinie op de hand van de regering te houden. 
De Limburgers waren inmiddels vertrouwd geraakt met het 
vluchtelingenvraagstuk en brachten steeds meer begrip op voor de 
netelige situatie van de joden in Duitsland en de joodse vluch-

376 



telingen. 18 Voor de "Limburger Koerier" met zijn gezagsgetrouwe 
maar tevens pro-Duitse hoofdredacteur H. van den Broeck gold 
dat laatste veel minder. De editie van 3 oktober 1938 wijdde voor 
het eerst een commentaar aan het vraagstuk. In september had de 
militaire politie in Kerkrade veel joodse vluchtelingen uit Oosten
rijk - waar Seyss-Inquart sedert enige maanden een met Duitsland 
vergelijkbare anti-joodse politiek voerde - aangehouden en over 
de grens gezet. In de nacht van 1 op 2 oktober waren opnieuw 
vijftien vluchtelingen aangetroffen en teruggestuurd. Kennelijk 
schoot de grensbewaking tekort, aldus het dagblad , en ondervon
den de vluchtelingen van Duitse zijde weinig hinder. Met betrek
king tot de hulp van Nederlandse zijde merkte de commentator 
op: "De vraag is, of zij (de Nederlandse hulpverleners, auteur) 
zich schuldig maken aan een strafbaar feit en als zulks niet het 
geval zou zijn, of zij dan niet verwijderd kunnen worden uit het 
grensgebied". Om het probleem het hoofd te kunnen bieden moest 
met steun van de militaire politie, de marechaussee of de rijks
veldwacht de grens beter worden bewaakt. 19 

1.3. November 1938 - mei 1940 

De verschrikkingen van de "Kristallnacht" brachten een kentering 
in de landelijke pers en in de publieke opinie teweeg. Voor de 
twee meest gezaghebbende Limburgse dagbladen, de "Limburger 
Koerier" en het "Limburgsch Dagblad", gold dat in veel mindere 
mate. Beide bladen hielden vast aan de tot dan toe gevolgde lijn. 
Door zich vrijwel uitsluitend te beperken tot een feitelijke weer
gave van de gebeurtenissen in Duitsland nam de "Limburger 
Koerier" zelfs enige afstand van haar rol van vertolker van de 
openbare mening. Het "Limburgsch Dagblad" daarentegen ver
oordeelde de geweldadigheden in felle bewoordingen en zocht de 
schuldigen bij de N.S.D.A.P-leiding en de lagere partijfunctio
narissen. Verslaggevers peilden de opinie in de Nederlandse 
grensstreek: "De weinige Noord-Limburgers die nog regelmatig 
voor zaken naar Duitsland reizen, zijn naar huis gekomen met 
beschrijvingen van weerzinwekkende taferelen welke zich hebben 
afgespeeld op de pleinen en in de straten der Duitse plaatsen, 
waar de Limburgers vroeger zo veel hartelijkheid ondervonden 
hebben. Het gebeurde in de Duitse grensstreek heeft hier een 
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Dagblad" op: "Met opzet hebben wij de feiten die we hierboven 
meedeelden zonder enige kleur verteld en ons bepaald tot de 
vermelding alleen. Te spoedig maakt men stemming met deze 
droevige dingen, terwijl niemands belang op dit ogenblik met 
stemmingsmakerij gediend is. Ongetwijfeld zal iedereen geneigd 
zijn om maar zoveel mogelijk van de stakkers toe te laten tot ons 
land, maar daartegenover staat, dat ons land zelf in allerlei grote 
moeilijkheden zou geraken wanneer men de grens eenvoudig 
openzette. De minister-president heeft daarover duidelijke taal 
gesproken. Men moet in deze ook vertrouwen hebben in de 
regering, die nu zowel de harten als de hoofden van de Nederlan
ders moet vertegnwoordigen. Het is hard in het aangezicht van 
zoveel ellende eerst allerlei beperkingen te moeten maken, maar 
er is geen andere weg" .20 

Niet alleen het "Limburgsch Dagblad", maar ook talrijke andere 
regionale en landelijke dagbladen spraken hun openlijke afkeuring 
uit over de jodenvervolging in Duitsland. Door desondanks toch 
het vluchtelingenbeleid van de regering te steunen kwamen heel 
wat dagbladen voor een dilemma te staan. Onder druk van de 
publieke opinie besloot de regering de grens alsnog op een kier te 
zetten en liet zevenduizend vluchtelingen toe. In maart 1939 was 
dat aantal opgelopen tot tienduizend. Het R.-K.-Comité voor 
slachtoffers van geloofsvervolging kreeg toestemming driehonderd 
asielaanvragen te honoreren. 21 Op 19 november haakte de "Lim
burger Koerier" hierop in en riep zijn lezers op het Utrechts 
comité, dat zich beijverde een vestingsplaats voor Duitse en 
Oostenrijkse katholieke joden in Zuid-Amerika te vinden, finan
cieel te steunen. De vluchtelingen mochten namelijk in Nederland 
blijven als gedurende een jaar in hun onderhoud kon worden voor
zien. 22 

In navolging van België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitser
land werd in november 1938 besloten tot de opvang van joodse 
vluchtelingen in een speciaal kamp, te financieren door het 
Comité voor Bijzondere Joodse Belangen. De keus viel uiteinde
lijk op het geïsoleerd liggende Westerbork in Drente. Vooruit
lopend op het nieuwe beleid bracht de politie op 23 december 
1938 een aantal illegaal het land binnengekomen mannelijke 
joden, die zich conform de voorschriften meldden, over naar 
opvangcentra in Hoek van Holland, Hellevoetsluis, Veenhuizen en 
Reuver. Sommige van deze onderkomens, zoals Veenhuizen, 
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waren voor dit doel volkomen ongeschikt. 23 De honderdtwintig 
joodse vluchtelingen in Reuver, overwegend intellectuelen en 
kooplieden, werden gehuisvest in een voormalige kweekschool die 
deel uitmaakte van het klooster der Dominicanessen. Onder 
leiding van reserve-kapitein J.B.N. Simonis namen de klooster
zusters de verzorging op zich. De vluchtelingen leefden aanvan
kelijk volstrekt geïsoleerd van de plaatselijke gemeenschap; 
naderhand mochten ze één keer per week groepsgewijs en bege
leid door de politie enkele uren door het dorp wandelen. Hoewel 
de joden een uitstekende verzorging genoten, leefden ze in voort
durende spanning, omdat de Duitse grens op een steenworp 
afstand lag. Op 31 augustus 1939 evacueerden de Reuverse 
vluchtelingen naar een als opvangkamp ingerichte exportslagerij 
in Hoek van Holland. De meesten van hen kwamen uiteindelijk in 
Auschwitz om het leven. Slechts vijftien, overwegend jonge 
vluchtelingen, slaagden erin vanuit Reuver Antwerpen te bereiken 
en naar Palestina uit te wijken.24 

Het aantal van zevenduizend nog toe te laten joden was niet meer 
dan een druppel op een gloeiende plaat. Velen probeerden dan 
ook clandestien Nederland binnen te komen. Sedert november 
1938 verschenen regelmatig berichten in de Limburgse pers over 
deze illegale grensoverschrijdingen. Op 22 november haalden 
rijksambtenaren, aldus de "Limburger Koerier", negen joodse 
vluchtelingen uit de tram in de buurt van Heerlen. Zij werden 
door de Kerkraadse politie bij Pannesheide over de grens gezet. 
Twee dagen later trof zeven andere personen hetzelfde lot. De 
"Limburger Koerier" suggereerde dat de zeven hulp van Neder
landers hadden gekregen. 25 

Het "Limburgsch Dagblad" schreef op 25 november: "Begunstigd 
door het buitengewoon slechte weer was een groep van tien joden 
er woensdagnacht in geslaagd om de grens te overschrijden. Zij 
waren met zijn tienen helemaal van Berlijn te voet naar Kerkrade 
gekomen en in de vroege morgen zochten ze een schuilplaats in 
de kerk van Kaalheide. Door schoolkinderen werd de aandacht op 
hen gevestigd, doordat de kinderen riepen "joden, joden". Mili
taire politie greep in en wist van de joden, die ijlings de vlucht 
namen, er vijf aan te houden en over de grens te zetten. De 
andere ontkwamen, doch daar de omliggende gemeenten gewaar
schuwd waren, werden de vijf in Heerlen bij het station gevat. 
Ook zij werden opnieuw over de grens gebracht". In 1939 be-
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richtte de "Limburger Koerier" herhaaldelijk dat de vluchtelingen 
telkens in een andere regio de grens probeerden over te steken. 
Nu eens was het de regio Vaals of Kerkrade dan weer de regio 
Sittard of het grensgebied ten noorden daarvan. In de grensplaats 
Kohlscheid, waar zich veel joden verzameld hadden, wachtten de 
vluchtelingen op een gunstig tijdstip om de grens onopgemerkt te 
passeren. Dat de grens onmogelijk hermetisch te sluiten was, had 
het "Limburgsch Dagblad" in een artikel van 17 december 1938 
nogmaals vastgesteld: hoewel douaniers aan de Noordlimburgse 
grens alles tot en met smokkelpaadjes observeerden en controles 
hielden aan de bruggen over de Maas, leek het gebied te uitge
strekt om een effectieve controle uit te oefenen. Bovendien waren 
de terreinomstandigheden daar niet naar. Dagelijks druppelden 
joodse vluchtelingen met hulp van smokkelaars, die hen bijvoor
beeld verstopten tussen een met kerstdennen, groente of zelfs met 
afval of mest beladen vrachtwagen, clandestien Nederland binnen. 
Met roeibootjes werden ze vervolgens over de Maas gezet.26 

Omdat steeds meer bekend werd over de noodsituatie waarin de 
joden in Duitsland verkeerden en door de kentering in de publieke 
opinie, ging een groeiend aantal (niet-joodse) particulieren zich 
actief met het vraagstuk bezighouden. Zo stelde een sigarenfabri
kant uit Tegelen vanaf november 1938 één procent van zijn omzet 
beschikbaar voor steun aan joodse vluchtelingen.27 Anderen 
gingen clandestien hulp verlenen. Terwijl bij sommigen uitslui
tend humanitaire motieven aan deze mensensmokkel ten grondslag 
lagen, verleenden anderen hoofdzakelijk hulp om er financieel 
beter van te worden. Dat laatste was het geval met een in 193 3 
naar Maastricht uitgeweken Duitse jood . Deze liet zich voor zijn 
aandeel in de hulp betalen en speelde onder een hoedje met de 
Duitse autoriteiten waar het de verdeling van in Duitsland achter
gebleven goederen en kapitaal van de door hem geholpen joden 
betrof. In ruil hiervoor liet men hem zijn gang gaan en ontvingen 
bemiddelde joden de noodzakelijke papieren om Duitsland te 
kunnen verlaten. Na mei 1940 stelde hij zijn diensten ter beschik
king van de Maastrichtse Sipo. Voorzover bekend bleven zijn 
activiteiten beperkt tot omkoperij en het geven van tips waar geld 
en goederen van joden verborgen waren. Mensenlevens bracht hij 
vermoedelijk niet in gevaar.28 Een in Vaals woonachtige jood, die 
weliswaar niet zover ging als de emigrant in Maastricht, vroeg 
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bedragen variërend van f 300,- tot f 1.000,- voor de clandestiene 
grensoversteek. Op 12 september 1939 liep hij tegen de lamp.29 

De Maastrichtenaren A. Henkes, H.J. Wijler en J.L. Lindauer 
werden in de loop van 1938 en 1939 gearresteerd vanwege de 
hulpverlening. Laatstgenoemde werkte in opdracht van J. Verha
gen, eigenaar van een taxibedrijf. Hij haalde joden in Heerlen op 
en bracht ze tegen betaling naar België. Op 25 november 1938 
arresteerde de Gestapo Verhagen in Aken toen hij met een groep 
vluchtelingen op weg was naar de Nederlandse grens. Hij kreeg 
vijf maanden gevangenisstraf. Ook andere Zuidlimburgse taxibe
drijven zoals dat van P. Lebon uit Maastricht, waren bij de 
hulpverlening betrokken.30 

Er zijn helaas weinig bronnen over de clandestiene hulp voorhan
den en doorgaans bevatten die slechts informatie over malafide 
praktijken of arrestaties van hulpverleners. De indruk bestaat 
echter dat de hulp aan joden in 1939 een georganiseerd karakter 
kreeg. In maart 1939 arresteerde de politie een aantal uitgeweken 
joden in de buurt van de Belgische grens bij Maastricht. Zij 
hielden zich bezig met het doorsluizen van landgenoten via 
Limburg naar België.31 De Heerlenaren W.M. Schalbroeck en W. 
Beismann smokkelden in 1939 tientallen joden over de Duitse 
grens . Een taxichauffeur uit Brunssum, F. Mikolic, pikte de 
vluchtelingen vervolgens op in een café in Heerlerheide, waar ze 
tijdelijk werden ondergebracht, en bracht ze via Maastricht en 
Eijsden naar België. Het ging mis toen de Heerlense politie 
Beismann in gezelschap van vier joden aanhield. De vier werden 
over de grens gezet. 32 L. M. Devies uit Sittard overkwam op 20 
maart 1939 hetzelfde. 33 In juli 1939 kwam de politie per toeval op 
het spoor van een goed georganiseerd netwerk. Vier personen uit 
Sittard bleken werkzaam voor een ontsnappingsroute van Keulen 
naar Brussel en Antwerpen. Ze sluisden vluchtelingen over de 
grens op het moment dat aan Duitse zijde een aflossing van de 
wacht plaatsvond. Een taxi-ondernemer nam ze over en bracht ze 
naar Obbicht, Grevenbicht, Berg of Urmond. Daar werden de 
joden met een bootje de Maas overgezet. Vervolgens pikte de 
taxi-chauffeur, die bij Maaseik de grens was overgestoken, ze 
weer op en reed ze naar Brussel of Antwerpen. Toen douaniers op 
een groepje joden en hun begeleiders stuitten, werd snel een einde 
gemaakt aan deze mensensmokkel. Inmiddels waren al tientallen 
joden naar België gebracht.34 In september hield de Roermondse 
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politie twee smokkelaars aan die tegen betaling joden via Limburg 
naar België hielpen . Hun werkwijze was eenvoudig: zij postten 
dagenlang in het bosrijke grensgebied. Toen de douane daar lucht 
van kreeg, reisden ze naar Duisburg en Mönchen-Gladbach om ter 
plaatse prijsafspraken te maken. Het bedrag dat ze voor hun hulp 
vroegen kon oplopen tot f 500,- per persoon. Toen Duitse doua
niers een groepje joden en hun begeleiders ontdekten, liep het 
fout. De twee smokkelaars maakten zich uit de voeten. Deson
danks bereikten de joden Roermond, waar ze alsnog werden 
aangehouden en een verklaring aflegden. 35 In het uiterste noorden 
van de provincie was een Nijmeegse organisatie actief. Medewer
kers smokkelden joden tegen betaling - soms wel 800 Reichsmark 
- vanuit Goch naar Siebengewald. De Duitse douane kwam de 
groep in de zomer van 1939 op het spoor . Vreemd genoeg werd 
de medewerkers deviezensmokkel ten laste gelegd.36 

Uit het voorgaande zou misschien de indruk kunnen ontstaan dat 
Limburg vooral diende als transitogebied voor joodse vluchtelin
gen die een veilig heenkomen zochten in België en het westen van 
het land. Gezien de ligging van Limburg ten opzichte van Duits
land zou men dat kunnen veronderstellen. Toch waande menig 
vluchteling zich er veilig genoeg en vestigde zich in deze provin
cie. 

Niettegenstaande het strikte toelatingsbeleid kwamen duizenden 
joden langs illegale weg het land binnen. Tussen februari 1933 en 
mei 1940 passeerden naar schatting veertigduizend joodse vluchte
lingen al dan niet clandestien de Nederlandse grens, van wie velen 
via Limburg. Vanzelfsprekend had dat aantal bij een minder 
restrictief beleid veel hoger gelegen.37 

II. Mei 1940 - juni 1942 

II . 1. Algemeen 

In een redevoering op 30 januari 1939 verklaarde Hitler: "Als het 
internationale jodendom erin mocht slagen in Europa of elders 
volkeren in een wereldoorlog te storten, zal dit niet tot gevolg 
hebben dat Europa bolsjewistisch wordt en zal die geen overwin
ning van het jodendom betekenen, maar de uitroeiing van het 
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joodse ras". Het definitieve besluit tot de "Endlösung", de totale 
vernietiging van het joodse ras, nam de Führer vermoedelijk in de 
eerste maanden van 1941. Hoe deze genocide in Duitsland en in 
de bezette gebieden moest worden georganiseerd, gecoördineerd 
en uitgevoerd, bespraken hoge nazi-functionarissen, S.S.-officie
ren en topambtenaren van diverse ministeries op 20 januari 1942 
tijdens de Wannsee-conferentie. De bijeenkomst markeerde een 
nieuw dieptepunt in een zich aldoor versterkend en versnellend 
proces dat het Duitse openbare leven al sedert 1933 domineerde. 
Hoewel niemand het voor mogelijk had gehouden, vormden 
Hitlers beslissing en de daaropvolgende Wannsee-conferentie in 
feite de logische uitkomst van dit onstuitbare radicaliseringspro
ces. Dat bleek eens te meer in de door de Duitse legers veroverde 
gebieden, waar de bezettingsautoriteiten er alles aan deden de 
"achterstand" in de tot dusver gevolgde politiek jegens de joden 
zo snel mogelijk in te lopen. Dat was vooral het geval in landen 
als Nederland, waar men te maken kreeg met een Duits politiek 
bestuur. Daar waar een Duits militair bewind werd geïnstalleerd, 
zoals in België en Frankrijk, heerste een iets minder rigoureus 
vervolgingsklimaat zodat de overlevingskansen er iets gunstiger 
waren. In Oosteuropese landen als Polen daarentegen en nader
hand ook in de Sovjetunie kende de moordzucht van de nazi's van 
meet af aan geen enkele grens. 
Al vanaf juli 1940 nam de bezetter in Nederland een reeks maat
regelen waardoor het joodse bevolkingsdeel maatschappelijk in 
een isolement geraakte en verpauperde. In dit macabere proces 
speelde de in februari 1941 opgerichte Joodse Raad onder leiding 
van A . Asscher en D. Cohen noodgedwongen een (omstreden) 
rol. Evenals de bestuurlijke autoriteiten voerde de Raad een 
aanpassingspolitiek teneinde te redden wat nog te redden viel, 
maar hierdoor begaf zij zich steeds meer op een hellend vlak. De 
verantwoordelijke Duitse instanties volgden namelijk de cynische 
taktiek de Raad een belangrijk deel van de voorbereidingen, die 
uiteindelijk tot de deportaties en de massamoord leidden, in 
handen te geven wat telkens weer tot de meest weerzinwekkende 
dilemma's aanleiding gaf. Zo werkte de Raad mee aan de registra
tie van de in Nederland woonachtige joden en de uitreiking van 
de gele Davidster in mei 1942. Tevens spoorde zij de joodse 
bevolking aan zich te melden voor transport.38 
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In Limburg vertegenwoordigde 1. de Vries de in de synagoge van 
Maastricht gevestigde Joodse Raad . Het gebouw ligt op de hoek 
van de Bogaardenstraat en de Capucijnengang. Medewerking ver
leenden zijn echtgenote, zijn schoonzoon, mejuffrouw M. van der 
Hoop, H. Landau en mr. E.R. von Geldern, die de financiën 
beheerde. De Raad was tevens verantwoordelijk voor de financi
ele ondersteuning van noodlijdende en werkloze joden en de 
inrichting van joodse scholen en ziekenhuizen. Waarschijnlijk nam 
Von Geldern De Vries' functie waar sedert diens onderduiken in 
mei 1943, maar toen waren de meeste joden al uit Limburg 
weggevoerd. 39 Zoals gezegd bestond een van de taken van de 
Raad uit de registratie van de joodse bevolking. Nederland telde 
ongeveer 140.000 joden, van wie de meesten in de grote steden 
in het westen van het land woonden. Op een totale bevolking van 
620.886 zielen telde Limburg op 20 augustus 1941 1660 joden 
ofwel 0.27%. Die 1660 joden vormden 1.19% van de joodse 
populatie in Nederland. Het betrof dus een naar verhouding kleine 
groep. De meesten van hen woonden in de grotere plaatsen. 
Hoewel de beschikbare cijfers niet volkomen betrouwbaar zijn, 
schommelde het aantal joodse inwoners in Maastricht gedurende 
1941 tussen 502 en 671, Venlo telde circa 160 joden, Heerlen 
139, Roermond 113, Kerkrade circa 60, Geleen 56 en het plaatsje 
Heer bij Maastricht 31. 40 

11.2 . Protesten van de katholieke Kerk tegen de jodenvervolging 

De rooms-katholieke Kerk had niet de reputatie voor joden op te 
komen. Integendeel, het Vaticaan kon ervan worden beticht op 
grond van theologische overwegingen anti-semitische sentimenten 
door de eeuwen heen tot op zekere hoogte te hebben aangewak
kerd. In de Nederlandse kerkprovincie overheerste een ambivalen
te houding. De katholieke geestelijkheid predikte weliswaar geen 
virulent anti-semitisme, maar sprak evenmin in vriendelijke of 
genuanceeerde bewoordingen over de joden. Het laatste was 
alleen het geval met betrekking tot katholieke joden. Als gevolg 
van de vervolgingen veranderde de houding van de Nederlandse 
r.-k. geestelijkheid ingrijpend. Het eerste conflict tussen de bezet
ter en het episcopaat ontstond toen de collaborerende overheid 
pogingen ondernam om voor de aanvang van het schooljaar 1941-
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1942 alle joodse leerlingen van de scholen te verwijderen en 
onder te brengen in speciale scholen. Aartsbisschop J. de Jong 
nam het op voor de katholieke joodse leerlingen en schreef op 13 
september 1941 aan alle schoolbesturen van de r.-k. bijzondere 
scholen dat geen medewerking mocht worden verleend aan de 
uitvoering van deze maatregel en het onderwijs aan katholieke 
joodse leerlingen normaal moest worden voortgezet.41 

Begin 1942 tekende zich een nieuw conflict af. De politie kreeg 
opdracht aan alle openbare gebouwen, inclusief de katholieke, 
borden met de tekst "Voor Joden verboden" aan te brengen. In de 
officiële mededelingen van het aartsbisdom Utrecht van maart liet 
mgr. De Jong weten, dat het episcopaat het ophangen van derge
lijke borden niet kon toestaan. "Nog afgezien van andere motie
ven (bijvoorbeeld daardoor zouden ook bekeerde Joden worden 
buitengesloten) is het reeds hierom onaanvaardbaar, omdat die 
bordjes een uiting zijn van principieel anti-semitisme en daar 
mogen zeker onze R.K. instellingen niet aan meedoen" .42 Hierop 
lieten kerkelijke autoriteiten in de lente en zomer van 1942 overal 
in de provincie Limburg de bordjes verwijderen uit r.-k. zieken
huizen, bibliotheken en patronaatsgebouwen.43 De bezetter zag de 
actie aanvankelijk door de vingers, omdat de tijd nog niet rijp 
werd geacht voor een openlijke strijd met de katholieke Kerk. 
Klaarblijkelijk leverde de verwijdering van de borden steeds 
grotere problemen op, met name bij zwembaden en op sportter
reinen. 44 In een instructie van juli 1942 adviseerde De Jong de 
geestelijkheid een "permissieve" houding aan te nemen als de 
politie de borden kwam plaatsen op sportterreinen of bij zwemba
den, eigendom van een r.-k. instantie. Om de zaak niet op de 
spits te drijven liet men de politie haar gang gaan omdat "op 
sportterreinen of zwembaden, die voor ieder toegankelijk zijn, 
deze borden niet zonder groote moeilijkheden kunnen worden 
verwijderd" . 45 

Toen in juli 1942 de deportaties op gang kwamen, openbaarde 
zich het heftigste conflict. Op 10 juli besloten vertegenwoordigers 
van de Nederlandse Kerken, bijeen in het zogeheten Interkerkelijk 
Overleg (!.K.O.), een protesttelegram te verzenden. Op 11 juli 
ontving onder anderen Rijkscommissaris Seyss-Inquart het rekest, 
ondertekend door tien kerkgenootschappen, waaronder de r. -k. 
Kerk (zie hoofdstuk VI, paragraaf 1.1.). Het antwoord liet niet 
lang op zich wachten. De Wehrmachtsbevelhebber in Nederland, 
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F.C. Christiansen, die zijn exemplaar aan Seyss-Inquart door
stuurde, stelde voor ook de ondertekenaars te deporteren. Com
missaris-generaal F. Schmidt zegde echter namens de Rijkscom
missaris toe dat de christelijke joden, voorzover zij vóór januari 
1941 tot een der christelijke Kerken behoorden, niet weggevoerd 
zouden worden. Met deze concessie namen de Kerken geen 
genoegen. Ze besloten een protestbrief op te stellen, waarin het 
telegram van 11 juli was vervat, en deze op 26 juli in alle kerken 
voor te laten lezen. Van Duitse zijde werd druk uitgeoefend dit 
achterwege te laten. De officiaal van het aartsbisdom, mgr. F. 
van de Loo, die namens de bisschoppen contact met het I.K.O. 
onderhield, hield De Jong voor dat "Die (Duitse pressie, auteur) 
er overigens het bewijs van is hoezeer de Duitsers de kracht van 
de afkondiging vrezen en daarom voor mij persoonlijk een reden 
te meer om deze wèl te laten doorgaan". De aartsbisschop deelde 
het standpunt van Van de Loo: "Wij mogen toch niet toelaten dat 
de wereldse overheid beslist wat in onze kerken zal worden 
voorgelezen", schreef hij aan zijn mede-bisschoppen. Van de 
andere Kerken zwichtte alleen de Synode van de Nederlands 
hervormde Kerk. De Jong kon daar begrip voor opbrengen. Deze 
Kerk had al zwaar moeten lijden. Vrijwel al haar voormannen 
waren geïnterneerd. Op zondag 26 juli werd de herderlijke brief 
van 20 juli in alle r.-k.-kerken voorgelezen. De volgende dag 
reeds reageerde Seyss-Inquart: "Omdat de katholieke bisschoppen 
- ofschoon ze er niets mee te maken hebben - zich in de aangele
genheid (van de deportaties, auteur) hebben gemengd, worden nu 
alle katholieke joden nog deze week gedeporteerd. Commissaris
Generaal F. Schmidt zal op zondag 2 augustus 1942 op een 
partij vergadering in Limburg de bisschoppen in het openbaar 
antwoord geven". Daar verklaarde Schmidt dat de Kerkvertegen
woordigers voor hun joodse geloofsgenoten waren opgekomen. 
Dat was wel zo, maar in de eerste plaats waren de Kerken in het 
krijt getreden voor alle joden. Voorts zei hij: " ... wanneer echter 
de katholieke geestelijkheid op deze wijze blijk geeft zich niets 
aan te trekken van gevoerde onderhandelingen, dan zijn wij van 
onze kant gedwongen de katholieke joden als onze ergste vijanden 
te beschouwen en voor hun onmiddellijke transport naar het 
Oosten te zorgen. Dat is geschied". Opnieuw nam de commissa
ris-generaal het niet nauw met de werkelijke gang van zaken. Van 
onderhandelingen was geen sprake geweest. Slechts de vertegen-
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woordiger van de Nederlands hervormde Kerk, ds. H.J . Dijck
meester, was dringend verzocht het I.K.0.-telegram aan Seyss
Inquart niet voor te lezen. Door de katholieke joden te deporteren 
beoogde men waarschijnlijk een bres te slaan in het kerkelijke 
eenheidsfront. Hoewel de poging mislukte, berichtte Rauter zijn 
chef Himmler in een brief van 24 september 1942 dat ". . . es 
tatsächlich gelungen ist, die katholische Kirche von der protes
tantischen aus dieser Einheitsfront zu sprengen". 
Op zondag 2 augustus 1942 werden in alle vroegte tweehonderd
vijfenveertig katholieke joden opgepakt en op transport gesteld 
naar Amersfoort. Ook verscheidene Limburgse joden trof dat lot, 
onder wie vier inwoners van Maastricht, vier van Roermond, en 
de in december 193 8 naar het Karmelitessenklooster van Echt 
uitgeweken Duits-joodse filosofe Edith Stein en haar zuster, 
eveneens karmelites. Vierenveertig joden kwamen spoedig weer 
vrij, de overigen gingen op transport naar Westerbork. Vandaar 
werden tweeënnegentig van hen, onder wie Edith Stein, in augus
tus 1942 naar Auschwitz gedeporteerd. Protesten van aartsbis
schop De Jong haalden niets uit. 46 

Nog één keer verhieven de Kerken hun stem. Op 17 februari 
1943, de deportaties waren in volle gang, schreven de Kerken een 
brief aan de Rijkscommissaris, waarin nogmaals geprotesteerd 
werd tegen de ongehoorde schendingen van de grondbeginselen 
der christelijke samenleving: gerechtigheid, barmhartigheid en de 
vrijheid van levensovertuiging. Tot die schendingen behoorde ook 
"het ten doode vervolgen van J oodsche medeburgers". In de brief 
stond verder: "Om der wille van het recht Gods mag door nie
mand eenige medewerking worden verleend aan daden van on
recht, omdat men zich daardoor mede schuldig maakt aan dat 
onrecht". De bisschoppen lichtten deze passage nader toe in een 
herderlijke brief die op 21 februari in alle r.-k.-kerken werd 
voorgelezen. Daarin constateerden ze dat veel landgenoten zoals 
autoriteiten, ambtenaren en bestuurders van inrichtingen in 
gewetensnood raakten omdat hun medewerking werd geeïst bij de 
uitvoering van de deportatiemaatregelen. "Welnu", aldus de 
bisschoppen, "om alle twijfel en onzekerheid omtrent dit punt bij 
u weg te nemen, verklaren Wij met alle nadruk, dat medewerking 
in deze in geweten ongeoorloofd is". 47 Een officiële reactie van 
Duitse zijde bleef uit. 
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11.3. Protesten van civiele zijde 

Afgezien van de Februaristaking van 1941, die overigens aan 
Limburg voorbijging, droegen de protesten van civiele zijde geen 
georganiseerd karakter. Wel was er sprake van incidentele en 
individuele protestuitingen. Zo nam de Maastrichtse politie in mei 
1941 joodse koop! ui in bescherming toen W. A. -ers trachtten ze 
van de markt te verdrijven. Dat paste overigens in het beleid om 
bemoeienis van de N.S.B. met het bestuur niet toe te laten en 
maakte dus deel uit van de normale politietaken. Niettemin kan 
men er ook een protestuiting in zien . Overal in de provincie 
werden bordjes met het opschrift "Voor Joden verboden" verwij
derd, met name door exploitanten van horecagelegenheden. Soms 
werden de borden vernield of met verf besmeurd. 48 Naar aanlei
ding van het weghalen van dergelijke bordjes bij de ingang van 
parken en plantsoenen arresteerde de Maastrichtse politie eind mei 
1942 elf joden. Zij kwamen vermoedelijk na enkele weken weer 
vrij. 49 Maastrichtenaar P. Frantzen wilde zich niet zonder meer 
neerleggen bij de vernedering die zijn echtgenote E. Nooitrust 
door het dragen van de ster moest ondergaan. Hij besloot er ook 
zelf een te gaan dragen . Trots liep hij hiermee door de stad, wat 
uiteraard niet onopgemerkt bleef, temeer omdat hij een bekend 
figuur in Maastricht was die al vaker in opspraak was gekomen. 
Nog in mei 1942 arresteerde de Sipo het echtpaar. Mevrouw 
Frantzen werd na enige tijd vrijgelaten, haar echtgenoot kwam op 
25 mei 1943 in Neuengamme om het leven. 50 Sommigen maakten 
hun afkeer over de vervolging en de deportaties kenbaar door 
middel van vlugschriften, pamfletten en krantjes. In juli 1942 
circuleerde in Geleen een vlugschrift met de tekst: "Wij verwach
ten dat Secretarissen-Generaal, burgemeesters en hogere ambtena
ren hun ambt in de waagschaal zullen werpen en zullen weigeren 
om nog langer met de de Duitse bezetter samen te werken. Wie 
nog aan zijn zetel blijft kleven zal na de bevrijding een zware taak 
hebben om zijn houding te rechtvaardigen. We rekenen erop, dat 
allen, die daartoe in de gelegenheid zullen zijn, speciaal ambtena
ren van politie, spoorwegpersoneel enzovoort deze sadistische 
nazi-maatregelen zullen saboteren". In andere plaatsen verschenen 
eveneens pamfletten waarin stelling werd genomen tegen de 
vervolgingen. In Maastricht circuleerde in de zomer van 1942 
bijvoorbeeld een vlugschrift waarin werd opgeroepen zich tegen 
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de deportaties te verzetten en werd aangespoord tot het geven van 
hulp. 51 

Van openlijke of georganiseerde protesten van overheidspersoneel 
is weinig of niets bekend. Binnenskamers zal menigeen ongetwij
feld zijn afkeuring hebben uitgesproken, maar in de praktijk was 
daar bitter weinig van te merken. Niet één burgemeester in 
Limburg zag zich op grond van de vervolging en de voorbereiding 
en uitvoering van de deportaties genoodzaakt af te treden. Dat 
neemt niet weg dat de burgemeesters die in de loop van 1941 om 
"principiële" redenen terugtraden, de Duitse politiek jegens de 
joden in hun overwegingen kunnen hebben laten meespelen . 
Slechts één keer, in de zomer van 1941, had het er de schijn van 
dat een aantal burgemeesters front vormde tegen de niet aflatende 
stroom anti-joodse verordeningen. Het betrof een maatregel van 
17 juni 1941 waarin werd bepaald dat het joodse leerlingen 
voortaan verboden was in klassikaal verband met niet-joden te 
zwemmen. Burgemeester Ch.P.F.M . Strens van Swalmen liet 
weten dat hij geen maatregelen nodig achtte aangezien joden nooit 
gebruik maakten van een badinrichting. Dat schoot de commissa
ris van de koningin in de provincie, de N.S.B.-er M. de Marchant 
et d' Ansembourg , in het verkeerde keelgat. Hij klaagde bij zijn 
Haagse superieuren over de niet-loyale mentaliteit van Strens . 
Swalmen en een groot aantal andere Limburgse gemeenten moes
ten alsnog tot de orde worden geroepen, aldus Marchant.52 

II!. De deportaties 

Op 22 juni 1940, ruim een maand na de Duitse inval, liet de S.S. 
eenendertig Duitse, twee Poolse en twee Nederlandse in Roer
mond woonachtige joden oppakken. 53 Mogelijk waren de arresta
ties het gevolg van de hulp aan joodse vluchtelingen in de jaren 
dertig. Om wie het ging en wat er met hen gebeurde is niet 
bekend. De meeste joden zou in de loop van de bezetting hetzelf
de lot treffen als deze vijfendertig Roermondse joden. Op 25 
november 1941 verloren de Duitse joden in Nederland de Duitse 
nationaliteit. Ze werden statenloos.54 Kort tevoren, op 7 oktober, 
had het gewestelijk hoofd van de politie in Den Bosch, N.J. van 
Leeuwen, gelast om per gemeente in zijn district, waaronder 
Limburg ressorteerde, opgave te doen van het aantal daar woon-
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achtige joden. In de daarop volgende maanden druppelden de 
gegevens binnen . Nadat Adolf Eichmann, belast met de 
"Endlösung der Judenfrage", op 20 juni 1942 had laten weten dat 
medio juli of augustus begonnen kon worden met de deportaties 
uit Nederland, raakten de ontwikkelingen in een stroomversnel
ling . 55 Op 23 augustus - de lijsten waren inmiddels compleet -
verzond de "Zentralstelle für Jüdische Auswanderung" in Amster
dam honderden oproepen aan joden in Limburg om zich te mel
den. In de voorafgaande weken was in sommige plaatsen beroe
ring ontstaan vanwege het gerucht dat alle joden gearresteerd 
zouden worden. Begin augustus waren naar aanleiding van de 
kerkelijke protesten immers tweehonderdvijfenveertig katholieke 
joden opgepakt. Het gerucht scheen op waarheid te berusten. In 
Maastricht ontvingen 159 joden een oproep, in Venlo 60, in 
Heerlen 56, in Roermond 45, in Amby 39, in Valkenburg-Hout
hem 32, in Vaals 21, in Kerkrade 13 en in Heer 12. In andere, 
overwegend kleinere plaatsen ging het om geringere aantallen.56 

Men moest zich voor het einde van de maand in de gemeentelijke 
lagere jongensschool aan de professor Pieter Willemsstraat 39 te 
Maastricht melden. Het opkomstpercentage in Limburg lag veel 
hoger dan het landelijk gemiddelde: ongeveer de helft van de 
opgeroepen joden meldde zich, in Maastricht en Heerlen zelfs 
bijna 60%. Vooraf waarschuwde de bezetter krachtig tegen 
vluchtpogingen. Men verscherpte de bewaking van de grens met 
België. Talrijke joden trachtten een veilig heenkomen te zoeken, 
maar werden alsnog opgepakt. De zoekacties strekten zich zelfs 
uit tot voorbij Luik. 
Enkele dagen voor de komst van de joden naar Maastricht brach
ten medewerkers van de Joodse Raad het schoolgebouw in gereed
heid. Middenstanders en particulieren stelden goederen beschik
baar zodat behoeftige joden alsnog de beschikking kregen over de 
toegestane uitrusting, die overigens weinig voorstelde. In een 
kantine, bemand door vrijwilligers, kreeg iedereen belegde 
broodjes, koffie, thee, melk en fruit. Marechaussees, belast met 
de bewaking, beseften aanvankelijk niet eens waarom het ging en 
moesten door de joden worden ingelicht. Sommigen reageerden 
geschokt, temeer omdat zich onder de opgeroepenen bekenden 
bevonden. Op 25 augustus vertrok de eerste groep uit Maastricht. 
's Avonds laat brachten S.S.-ers, politiebeambten en leden van de 
marechaussee de joden - het aantal staat niet vast - naar het 
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station. Mejuffrouw Van der Hoop, een medewerkster van de 
Joodse Raad die eerder vaststelde dat de bevolking van Maastricht 
sterk meeleefde met de joden, noteerde naderhand: "Bijna geen 
Maastrichtenaar heeft er iets van gemerkt: het was bijna 12 uur 
en de weinigen die nog op straat waren, werden van tevoren door 
de politie weggejaagd. Eenmaal in de treincoupé's begonnen deze 
joden de leden van de Joodse Raad te bedanken voor de goede 
zorgen en wensten hun het beste en sterkte. Stel je voor: zij, de 
slachtoffers, aan ons, Joodse Raad, ridders van de droevige 
figuur, Don Quichotes in het kwadraat" .57 

Tot april 1943 bleef de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung 
Limburgse joden oproepen en gaf de Sipo opdracht aan de politie 
joden uit hun huizen te halen.58 In februari 1943 meldde de 
Roermondse politie dat nog drieënvijftig joden geregistreerd 
stonden, van wie er telkens weer verdwenen.59 Uit een lijst van 
28 maart 1943 bleek dat vanuit Limburg inmiddels driehonderd 
joden - honderdzesenvijftig vrouwen, honderdnegentien mannen 
en vijfentwintig kinderen - naar Vught, Amsterdam of Westerbork 
waren vertrokken. Twintig personen golden als verdwenen.60 In 
werkelijkheid waren dat er meer. 
De laatste deportaties vonden plaats in april. Tussen 8 en 15 april 
werden tientallen joodse inwoners van Roermond op last van de 
Sipo op transport gesteld naar Vught en Westerbork. Op 15 april 
meldde de politie dat "de nog te Roermond verblijvende Joden op 
eigen gelegenheid naar Vught zijn vertrokken, waarbij niets 
bijzonders is voorgevallen". 61 Een dubieuze weergave van de 
werkelijkheid. Wat bedoelde men met "op eigen gelegenheid" en 
"niets bijzonders"? De meesten waren gearresteerd en onder 
politiebegeleiding naar het station gebracht. Bovendien ontstond 
enig tumult onder het publiek toen de trieste stoet voorbij trok. 
Een of meer omstanders trachtten zelf enkele joden uit de stoet te 
halen. Het was een buitengewoon emotioneel en schrijnend 
afscheid. 
In april 1943 werden de laatste, nog in de noordelijke, oostelijke 
en zuidelijke provincies verblijvende joden gedwongen zich naar 
het doorgangskamp in Vught te begeven. Met uitzondering van de 
gemengd-gehuwden mochten ze zich vanaf 10 april niet meer in 
deze gebieden ophouden. Daarmee was de deportatiefase afgeslo
ten. Degenen die niet waren komen opdagen moesten voortaan 
beducht zijn voor de verbeten jodenjager H.W. Conrad van de 
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Sipo-Maastricht en diens medewerkers en informanten. Hetzelfde 
gold uiteraard voor de in Limburg ondergedoken joden uit andere 
delen van het land. 

IV. Hulpverlening 

IV. l. Enkele algemene opmerkingen vooraf 

Kon de nog in betrekkelijke rust levende Nederlandse bevolking 
in de zomer van 1942, toen de hulp aan joden geen moment 
langer uitstel verdroeg, verzetshandelingen wel waarderen en was 
men bereid risico's te lopen door er zelf aan deel te nemen? De 
aanhoudende stroom maatregelen tegen de joodse bevolking kon 
niemand zijn ontgaan. Aangenomen mag worden dat velen inmid
dels een mening over de vervolgingspolitiek hadden gevormd. Die 
kon ruwweg variëren van afkeuring, onverschilligheid en desinte
resse tot bijval. Van meer belang was de opinie of gezindheid 
jegens het joodse bevolkingsdeel, die min of meer in vergelijkbare 
categorieën kan worden verdeeld. Ervan uitgaande dat de meeste 
Nederlanders hun gezindheid en opinie jegens de joden hadden 
bepaald, was een onvermijdelijke volgende stap het aannemen van 
een houding. Hoewel meningsvorming en houding in elkaars ver
lengde liggen en verwacht mocht worden dat bijvoorbeeld een 
gunstige opinie in een positieve houding uitmondde, deden zich 
alle denkbare variaties voor. Voor velen bestond een groot ver
schil tussen het bepalen van een standpunt, het al dan niet open
lijk uitkomen daarvoor en het al dan niet (durven) aanvaarden van 
de consequenties. Anders gezegd: een overwegend positieve 
mening of gezindheid jegens de joden kon heel goed samengaan 
met een onverschillige, gedesinteresseerde houding - vgl. het 
hanteren van de overheid en grote delen van de pers van het 
joodse vluchtelingenvraagstuk in de jaren dertig - of andersom . 
Vanzelfsprekend behoorde ook de combinatie van een ongunstige 
gezindheid met een onverschillige houding tot de mogelijkheden.62 

Zonder nader in te gaan op de variaties en los van een nauwkeuri
ge omschrijving van generalisaties als "ongunstig", 
"onverschillig", "gedesinteresseerd", "gunstig" en "positief" - er 
zijn veel meer termen denkbaar - kan worden vastgesteld, dat een 
ruime meerderheid van de Nederlanders een overwegend positieve 
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gezindheid koppelde aan desinteresse en daarmee de lijn uit de 
jaren dertig in zekere zin doortrok. Met andere woorden: men had 
weliswaar waardering voor handelingen, gericht op de bescher
ming van en de hulp aan joden, maar tot een actieve deelname 
daaraan kwam het doorgaans niet. Men berustte in de situatie en 
schikte zich naar de feitelijke omstandigheden. 
Welke factoren bepaalden deze onverschillige, gedesinteresseerde 
houding? Naast gevoelens van onmacht weerhielden gezagsge
trouwheid en volgzaamheid, eigenschappen die het joodse bevol
kingsdeel evenmin vreemd waren, de Nederlandse bevolking 
ervan te protesteren. Door de realiteit van bezetting en jodenver
volging en de daaraan gekoppelde breuk met de christelijk-wester
se beschavingsgeschiedenis waren essentiële referentiekaders 
weggevallen. Wat zich afspeelde ging het bevattingsvermogen van 
velen te boven, zodat een adequaat antwoord uitbleef. Bovendien 
ontbrak het lange tijd aan instrumenten om de Duitse politiek 
waar mogelijk afbreuk te doen of te neutraliseren. Men was tot 
ver in 1942 niet georganiseerd, laat staan dat er een (landelijke) 
organisatie voor hulp aan joden bestond. Daarbij kan men zich 
afvragen of het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak voor 
een dergelijke organisatie aanwezig was. Er bestond een sterke 
neiging de ogen te sluiten voor het onrecht dat de joden moesten 
ondergaan. 63 

Vanzelfsprekend gold dat niet voor iedereen. Er waren ook perso
nen die het anti-semitisme en de gevolgen daarvan in strijd 
achtten met hun eigen normen en waarden en op grond van hun 
overtuiging joden hielpen. Men zou geneigd zijn te veronderstel
len dat het laatste het geval was binnen de illegaliteit. Toch was 
zo'n houding niet per definitie de grondslag waarop de hulpver
lening stoelde. Meer dan eens kwam het voor dat achter een 
positieve houding een ongunstige gezindheid schuilging. Onder de 
illegale werkers bevonden zich zoals overal jodenhaters en er zijn 
gevallen bekend waarin joden door de illegaliteit werden verra
den. 64 Dat een Limburgse geestelijke die joden hielp zich tegen
over een van zijn medewerkers in de illegaliteit liet ontvallen dat 
men de handen van de joden moest afhouden, omdat het een klef 
volk was, getuigde evenzeer van een ongunstige gezindheid, 
gekoppeld aan een goede houding. Een andere exponent van deze 
combinatie was de Middenlimburgse verzetsman die op 22 augus
tus 1943 in zijn dagboek noteerde: "Alle aktiviteit schenkt veel 
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voldoening. De uitzondering wordt gevormd door de afdeling 
Joden. Deze mensen hebben over het algemeen nog niets geleerd. 
Dankbaarheid moet je van het gros niet verwachten en naasten
liefde - zelfs ten aanzien van hun eigen onbemiddelde landgenoten 
- kennen ze vrijwel niet. En dan te bedenken dat een groot aantal 
vaderlanders, gedreven door Christelijke naastenliefde, deze 
mensen gered hebben om tenslotte zelf de dood door de kogel tot 
loon te ontvangen. Dit zijn ontstellende ervaringen waarover na 
de oorlog nog menig woordje gezegd zal worden" .65 Zowel de 
geestelijke als de civiele verzetsman maakten deel uit van de 
L.O., een organisatie die de hulp aan joden als een nevenactiviteit 
beschouwde. 
De specifiek op joden gerichte hulp werd voornamelijk gedragen 
door talrijke, in de loop van 1942 en 1943 rond individuele 
hulpverleners ontstane groepjes. Meestal bestonden die uit niet
joodse familieleden, vrienden en kennissen van joden zoals 
bijvoorbeeld in het geval van M. Souget uit Amsterdam die er in 
1942 in slaagde via kennissen onderdak te vinden in Blerick waar 
hij de rest van de oorlog verbleef. 66 Soms lagen relaties uit de 
beroepssfeer of de politiek aan de hulpverlening ten grondslag. Al 
deze organisaties bereikten nimmer de omvang van de grotere 
verzetsgroepen, hoewel sommige in grote delen van het land 
actief waren. Het kon gebeuren dat hulpgroepen na verloop van 
tijd met elkaar in aanraking kwamen, maar doorgaans bleven ze 
zelfstandig. 67 

Alvorens de georganiseerde hulp te bespreken zullen we kort 
stilstaan bij enkele onafhankelijke hulpverleners die zich niet bij 
een organisatie aansloten. In samenwerking met M. Platvoet, een 
jood uit Breda, hielp rector H.H.B. Hobus uit Breust bij Eijsden 
een onbekend aantal joden. Hiervoor ontving hij na de oorlog een 
hoge onderscheiding. 68 J.H. Gorissen uit Maastricht smokkelde 
met enkele vrachtwagenchauffeurs joden naar België. Voor hun 
vertrek ontvingen de joden van P.M.J. Tilmans, een medewerker 
van de Belasting Groep Maastricht, een vals identiteitsbewijs. Om 
hoeveel personen het ging en waar ze vandaan kwamen, staat niet 
vast. 69 Met steun van Belgische contactpersonen smokkelden de 
Maastrichtenaren C. Janssen en C. Corsius joden ter hoogte van 
Klein-Ternaayen over de Belgische grens. Tegen betaling van 
1100 Belgische francs ontvingen ze een identiteitsbewijs. Waar
schijnlijk hadden de twee inwoners van Maastricht verbinding 
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gekregen met een bonafide vluchtroute, want het staat vast dat een 
aantal joden Zwitserland bereikte. In 1943 vertrok Corsius naar 
Frankrijk waarmee een einde kwam aan deze mensensmokkel .70 

Soms liep het mis. Drie gezinsleden van de familie Peussens uit 
Eijsden, twee broers en een zuster, beschikten over verschillende, 
los van elkaar staande verbindingen met verzetsmensen in Amster
dam. Afgezien van twee politiebeambten waren deze relaties 
bonafide. Enige tijd verliep de mensensmokkel zonder noemens
waardige incidenten. Tot 18 juli 1942 staken vermoedelijk enkele 
tientallen joden met hulp van de Peussens de grens met België 
over. Die dag hielden vier Amsterdamse Sipo-leden en twee 
marechaussees de drie helpers aan. Vermoedelijk waren ze getipt 
door de Amsterdamse politiebeambten. C.H.J. Peussens kwam op 
30 december 1942 in Sachsenhausen om het leven. M.J.H. Peus
sens werd uit hetzelfde kamp ontslagen en keerde op 28 april 
1944 in zijn woonplaats terug. Mejuffrouw J.M.H. Peussens werd 
niet naar Duitsland gedeporteerd en kon na een kort verblijf in 
een Amsterdamse gevangenis huiswaarts keren.71 Een groepje van 
zes personen uit Maastricht hielp in de zomer van 1942 joodse 
vluchtelingen over de Belgische grens. Op grond van inlichtingen 
van de Sipo-informant A. Engwirda kon R. Nitsch het groepje in 
september en oktober 1942 oprollen. Eén medewerker, een zekere 
Simonis, zou in een concentratiekamp om het leven zijn gekomen. 
De overigen kwamen begin 1943 weer vrij. 72 

IV.2. In jodenhulp gespecialiseerde organisaties 

IV.2.1. Het "Utrechts Kindercomité" en de groep-Meerburg 

Op dinsdag 14 juli 1942 bezocht een studente uit Utrecht Amster
dam, waar ze getuige was van een razzia op joden. Dit greep haar 
zo aan, dat ze ter plaatse besloot enkele joodse kinderen te 
helpen. Met toestemming van de ouders nam ze negen kinderen 
mee naar Utrecht en bracht ze onder bij de moeder van J. Meu
lenbelt. Laatstgenoemde, student sociale geografie, ging meteen 
op zoek naar pleegouders en won advies in bij G.Th. Kempe, 
hoofdassistent op het criminologisch instituut van de Utrechtse 
universiteit. Weldra ontstond een klein netwerk van medewerkers 
rond Meulenbelt. De kern van dit "Utrechts Kindercomité" vorm-
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den mejuffrouw A.M. Pont, mejuffrouw A. de Waard, mejuf
frouw R. Matthijsen, F. Iordens, J. Haak en G. Lubberhuizen, 
vrijwel allemaal studenten van de Utrechtse universiteit.73 Via het 
landelijk studentenverzet kregen Meulenbelt c.s . in augustus 1942 
contact met de Amsterdamse rechtenstudent P.A. Meerburg en 
naderhand met de Heerlense Ch. van Berckel. Het laatste contact 
was tot stand gekomen via de in Nijmegen studerende Limburger 
J.F.H.M. van Hövell van Wezeveld en Westerflier, een van de 
leiders van het landelijk studentenverzet. De koeriersters H. 
Voûte en G. Söhnlein brachten de door Meerburg en zijn helpers 
opgespoorde joodse kinderen naar Utrecht. 74 Van Berckel slaagde 
erin verschillende kinderen in Noord-Brabant en Zuid-Limburg 
onder te brengen. 75 

Op 29 augustus 1942 ontving aartsbisschop De Jong een niet 
ondertekende brief met de volgende inhoud: "De zeer bijzondere 
tijdsomstandigheden brengen met zich dat sinds eenigen tijd voor 
een groot aantal jeugdige kinderen een onderdak gezocht dient te 
worden, en wel voor geruime tijd. Dientengevolge is dit noodza
kelijke werk door velen ter hand genomen. Een groep van deze 
personen heeft met elkander contact gekregen van meer blijvenden 
aard en heeft in samenwerking gezorgd voor het onderbrengen 
van ongeveer 40 kinderen, hoofdzakelijk in de leeftijden tot en 
met 10 jaar, in deze gemeente (Utrecht, auteur). Dezelfde groep 
was daarenboven in staat om in verschillende deelen des lands, 
zowel in stedelijke als in plattelandsgemeenten, eveneens een 
aantal van dergelijke kinderen onder te brengen. Dit laatste aantal 
bedraagt op dit oogenblik naar schatting 70 tot 80. Wanneer alle 
mogelijkheden uitgeput zijn zal in totaal naar voorzichtige raming 
een aantal van ongeveer 150 kinderen zijn geplaatst in pleeggezin
nen. 
De aan de verzorging dezer kinderen verbonden kosten zijn 
uiteraard niet gering. Verschillende pleeggezinen hebben welis
waar afgezien van het ontvangen van financieele steun, terwijl 
ook de kinderen soms eenig geld meebrengen, doch er blijft een 
aantal pleeggezinnen over die dit mooie werk zonder financieele 
tegemoetkoming onmogelijk kunnen verrichten. In het bijzonder 
echter is de voedselvoorziening in dezen een factor die de werkers 
op dit gebied met voortdurende zorg vervult . Ten behoeve van de 
financiering van dit liefdewerk is reeds een basis gelegd, doch 
ook niet meer dan een basis. Voor een voorziening gedurende iets 
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langere tijd is het tot dusver bijeengebrachte kapitaal ten eenen
male onvoldoende. 
Met het oog op het bovenstaande moge thans de vraag gesteld 
worden of het wellicht, in het kader van de pogingen om finan
cieele steun die thans ondernomen worden, op de weg zijt van het 
Fonds voor Bijzondere Nooden om hier eveneens hulp te verleen
en". 76 

Aangenomen mag worden dat de brief afkomstig was uit de kring 
van het "Utrechts Kindercomité". Mgr. De Jong stond er sympa
thiek tegenover getuige zijn schrijven van 31 augustus aan zijn 
medebisschoppen: "Hierbij vinden Uwe Exellenties een rapport, 
gedateerd 29 augustus 1942. Het betreft hier de onderbrenging 
van joodsche kinderen, wier ouders het land moeten verlaten. De 
"organisatoren" moeten natuurlijk heel onopvallend werken, juist 
wijl iedere "organisatie" illegaal is. Daarom hebben zij ook 
bezwaar, dat hun namen op schrift komen te staan. Er bestaat 
geen bezwaar U bij gelegenheid mondeling hun namen te noemen. 
De twee heeren, die hier zijn geweest, zijn ons bekend als hoogst 
respectabele en menschlievende personen. 
Wij meenen, dat financieele hulp onzerzijds hier wel op zijn 
plaats is. Wij denken nu aan de collecte van den laatsten Zondag 
van juni 1941 voor de bijzondere Nooden van het Episcopaat. 
Deze collecte bracht in het Aartsbisdom op ruim f 25. 000 ,- . Deze 
som is uitgegeven: f 10.000,- aan het Departement van Justitie en 
driemaal f 5.000,- aan de stichting voor Joodsche Belangen. De 
opbrengst in de andere Bisdommen is nog niet aangesproken. 
Daarom durven wij U voor te stellen, dat ieder Uwer uit deze 
collecte f 2.500,- beschikbaar stelt voor dit doel". De brief circu
leerde tussen de verschillende bisdommen en alle bisschoppen 
betuigden op hetzelfde stuk papier hun instemming met het 
voorstel.77 De Utrechtse hulpverleners van joodse kinderen zouden 
dus f 10.000,- ontvangen. 
Meulenbelt c.s. ontplooiden diverse nevenactiviteiten zoals het 
vervalsen van allerlei bescheiden. Ze leverden de Amsterdammers 
rond Meerburg uitstekende valse papieren, hetgeen het illegale 
werk aanzienlijk vergemakkelijkte. Niettemin opereerde de 
Amsterdamse groep steeds zelfstandiger. Meerburg c.s vonden 
"afzetgebieden" voor joodse kinderen in Noord-Holland, Frie
sland en Limburg. De samenwerking duurde tot de zomer van 
1943 toen de Sipo Meulenbelt, Iordens, Voûte en Söhnlein arres-
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teerde. In totaal redden de Utrechtenaren in samenwerking met 
Meerburg c.s. tussen de driehonderd en driehonderdvijftig joodse 
kinderen. 78 

De meeste medewerkers van Meerburg, tot wie onder anderen 
mejuffrouw A. Brunner, mejuffrouw H. van Loghem, mejuffrouw 
1. van Dijk, mejuffrouw M. Mees, W. van Zeytveld en broer en 
zus J. en T. Haak behoorden, kenden elkaar al geruime tijd. 
Sommigen waren oud-leerlingen van het Vossius Gymnasium of 
studeerden aan de universiteit.79 Ze startten de hulpverlening toen 
in augustus 1942 de verbinding met Utrecht tot stand kwam. 
Aanvankelijk benaderden de Amsterdammers in overleg met (kin
der)artsen ouders van wie mocht worden aangenomen dat ze 
zouden meewerken aan de reddingsactie. Het kostte, ondanks de 
ernst van de situatie, veel overredingskracht ouders ervan te 
overtuigen hun kind( eren) af te staan. Voor de kinderen betekende 
het een abrupte breuk met de ouders en de eigen vertrouwde 
omgeving. Sommige artsen, zoals G.W.F. Edgar uit Amsterdam
Zuid, boden op eigen gelegenheid hulp. Edgar wist enkele kinde
ren in Mook en Middelaar in Noord-Limburg onder te brengen. 
Mogelijk nam hij tevens de kosten van de verzorging voor zijn 
rekening. Op 12 april 1944 arresteerde de Nijmeegse politie P. 
van Beuningen en de door Edgar bij hem ondergebrachte kinderen 
Max en Levie Sleutelberg. Over het lot van de twee kinderen is 
niets bekend. Van Beuningen verbleef tot de bevrijding in diverse 
Duitse kampen. 80 

In tegenstelling tot Edgar vond de kinderarts Ph.H. Fiedeldy Dop 
wel aansluiting bij de groep-Meerburg . Hij had contacten bij de 
politie en wist precies waar en wanneer een razzia op komst was. 
Fiedeldy Dop waarschuwde dan meteen Meerburg. Aanvankelijk 
raadden hij en zijn helpers de ouders aan hun kind te vondeling 
te leggen. Nadat de kinderen waren "gevonden", werden ze 
opnieuw geregistreerd, maar nu als niet-joods. De snelle toename 
van het aantal vondelingen viel op en na een bericht in het 
Joodsch Weekblad van 15 januari 1943 moest men deze werkwijze 
loslaten. 81 

Sedert 18 juli 1942 werden alle bij razzia's opgepakte joden 
samengebracht in de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage 
Middenlaan in Amsterdam. Aangezien het gebouw niet berekend 
was op zoveel mensen, werd een tegenoverliggend pand in ge-
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bruik genomen voor de huisvesting van kinderen tot 12 jaar, de 
zogeheten crèche. Hiermee kreeg Meerburg begin 1943 verbin
ding . Met medewerking van crèchedirectrice H.H. Pimentel, de 
beheerders van de kartotheek W. Süsskind en F. Halverstad en de 
verpleegsters M. en V. Cohen, S. Kattenburgen M . Herz kwam 
een grootschalige kindersmokkel op gang waaraan overigens meer 
hulpgroepen deelnamen. 82 Süsskind en Halverstad knoeiden met 
de administratie. Ze lieten kinderen uit de kartotheek verdwijnen 
of brachten wijzingen aan in de transportlijsten. Omdat de crèche 
minder scherp werd bewaakt dan de Hollandsche Schouwburg, 
lukte het tot de sluiting op 29 september 1943 circa duizend 
kinderen naar buiten te smokkelen. Dat gebeurde op allerlei 
manieren: in dozen, jute zakken, melkbussen, wasmanden, brood
manden, via de aangrenzende hervormde kweekschool of op het 
moment dat een tram passeerde en het gebouw luttele seconden 
aan het zicht van de bewaker aan de overzijde van de straat was 
onttrokken. Sedert de zomer van 1943 mochten de kinderen onder 
begeleiding af en toe een wandeling in de omgeving maken. 
Uiteraard grepen de helpers die kans telkens aan om enkelen te 
laten verdwijnen. 
Hoofdverpleegster V. Cohen, dochter van de voorzitter van de 
Joodse Raad en opvolgster van directrice Pimentel die in de 
zomer van 1943 naar Auschwitz werd gedeporteerd, zag erop toe 
dat blonde kinderen bij voorkeur naar het noorden van het land en 
kinderen met een donkerder haarkleur naar het zuiden gingen. 
Eenmaal uit de crèche gesmokkeld werden de kinderen naar twee 
adressen elders in de stad gebracht. Daar kregen ze een nieuwe 
identiteit en andere kleren. Voorts ontvingen ze een bewijs dat ze 
uit Rotterdam afkomstige evacueetjes waren. Door verduistering 
op het Centraal Evacuatiebureau te Rotterdam had Meerburg de 
hand op die bewijzen weten te leggen.83 

Door de verbinding met de crèche steeg het aanbod van kinderen 
dermate snel dat het "Utrechts Kindercomité" nauwelijks in staat 
was de groeiende stroom op te vangen. De Amsterdamse groep 
ging naarstig op zoek naar nieuwe "afzetgebieden". Die vond men 
onder meer in Zuid-Limburg en de Noord-Limburgse Maasdorpen 
en de aangrenzende Peel . 
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Zuid-Limburg 
Het eerste contact van de groep-Meerburg met Zuid-Limburg 
dateerde uit de tijd dat de Utrechtse en Amsterdamse studenten 
nog intensief samenwerkten. De verbinding was echter niet tot 
stand gekomen via Ch. van Berckel, maar via A.H. van Mansum 
uit Maastricht. In 1941 werkte Van Mansum als vertegenwoordi
ger voor een chemisch bedrijf uit Rotterdam en vanaf 1943 voor 
een importeur van kantoormachines in Den Haag. Daardoor kon 
hij ongehinderd reizen. Hij was lid van de kleine en hechte 
gereformeerde gemeente te Maastricht die nauwe banden onder
hield met gereformeerde gemeenten in de Mijnstreek en Midden
en Noord-Limburg. Van Mansum begon met de hulpverlening in 
1941 toen hij op verzoek van zijn geloofsgenoot D. van Assen een 
joodse familie naar Apeldoorn bracht. Door zijn beroep had 
deurwaarder Van Assen veel contact met joodse zakenlieden uit 
Maastricht. Beide waren van mening dat het hun christelijke plicht 
was het vervolgde joodse volk te helpen. Naderhand zond Van 
Assen Van Mansum meer joden die in moeilijkheden verkeerden 
en hulp behoefden en introduceerde hem bij andere helpers zoals 
de ouderling W. Heukels, een winkelier die toezegde voor levens
middelen te zullen zorgen, en politie-inspecteur J.F. Kraay. Kraay 
zou waarschuwen als er gevaar dreigde en verzocht Van Mansum 
om te zien naar duikadressen voor enkele joodse vrienden, tot wie 
de in 1933 naar Maastricht uitgeweken Duitse familie Freilich 
behoorde. Door de hulpverlening ontstond in de loop van 1942 
een netwerk van verbindingen rond Van Mansum. Hij kwam 
onder meer in contact met J.S.H. Lokerman en J. Lamberts die 
joden naar hem verwezen en hem op hun beurt introduceerden bij 
S.D.A.P.-ers en personen uit socialistische vakverenigingen in de 
Mijnstreek, Sittard, Roermond en Venlo. 
Vanzelfsprekend bestond een grote behoefte aan valse identi
teitspapieren. Aanvankelijk ontvreemdden vrienden van Van 
Mansum persoonsbewijzen uit de garderobes van de kerk en de 
plaatselijke H.B.S. Ze werden door F. Freilich, die tot zijn 
onderduik op het kantoor van de Joodse Raad in Maastricht 
werkte, vervalst. Een contactpersoon in Amsterdam, J. Pellicaan, 
bracht een verbinding tot stand met een Amsterdamse vervalsings
groep. Ook Kraay leverde af en toe PB's. Van Mansum gebruikte 
de stamkaarten van ondergedoken joden om distributiebonnen op 
te halen . Toen dat te riskant werd wendde hij zich tot J .J. Zan-
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ders, een distributie-ambtenaar in Heerlen die hem maandelijks 
circa tweehonderd bonkaarten leverde. Dit contact was tot stand 
gebracht door J. Outjers, een van zijn medewerkers in Heerlen . 
In 1943 ontving hij voorts bonkaarten van de Heerlense politie
beambte J.H. de Koning en aalmoezenier L.J. Roumen, een Maas
trichtse L.O.-er. 84 

Begin 1943, het precieze tijdstip staat niet vast, kreeg Van Mans
um contact met M. Karels, een in Utrecht woonachtige jodin uit 
Maastricht en gehuwd met de student H. Koert. Koert, die deel 
uitmaakte van het "Utrechts Kindercomité", legde een verbinding 
tussen Van Mansum en de groep-Meerburg. De Amsterdamse 
organisatie ging meteen gebruik maken van de diensten van Van 
Mansum c.s. Bijna wekelijks nam Van Mansum op het station van 
Sittard joodse kinderen over van medewerkers van Meerburg. Hij 
bracht ze naar het doorgangshuis van S. en J. Bosch in Hoens
broek, die hij kende van de Gereformeerde Jongelingsvereniging, 
en naar gereformeerde gezinnen in de regio Treebeek.85 De 
familie Bosch en mejuffrouw A. Prins behoorden tot Van Mans
ums belangrijkste contactpersonen in de Mijnstreek. Zij spoorden 
nieuwe pleeggezinnnen op. Met name kinderrijke (arbeiders)ge
zinnen bleken bereid joodse kinderen op te nemen. Daar waren ze 
wellicht nog het veiligst, omdat ze temidden van de andere 
kinderen nauwelijks opvielen. Drieëndertig kinderen kregen 
onderdak in Brunssum, Heerlen, Ubach over Worms, Eys-Wittem 
en Vaals. Voor bonnen, schoeisel en kleding zorgde Bosch.86 Een 
andere medewerker van Van Mansum was de eerder genoemde 
Outjers, machinist op de O.N.-mijnen te Heerlen, die in verbin
ding stond met leden van de groep-Bongaerts, van wie sommigen 
bij de hulpverlening betrokken waren (zie hoofdstuk IV, paragraaf 
11.1.). Naar aanleiding van de arrestatie van een joods kind dook 
Outjers in Eindhoven onder. Daar viel hij op 11 augustus 1944 
alsnog in Duitse handen. Tot zijn bevrijding in april 1945 te 
Hannover bleef Outjers in hechtenis. 87 Wellicht door hun contac
ten met medewerkers van Ch. Bongaerts kregen ook leden van de 
latere knokploeg van Heerlen, onder anderen P.F.A. Driessen, 
met de hulpverlening te maken.88 A.C. van der Gronden uit 
Valkenburg haalde sedert begin 1943 joodse kinderen in Amster
dam op en bracht ze naar Zuid-Limburg. Of, en zo ja hoe, hij met 
de groep-Meerburg in contact was gekomen is niet bekend.89 
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In tegenstelling tot de Mijnstreek lag het accent in Maastricht op 
de hulp aan volwassen joden, woonachtig in de regio. Mejuffrouw 
A. Musters haalde op verzoek van Van Mansum ook joden op in 
Amsterdam en Zutphen, die ze overdroeg aan J . Lokerman, 
J.H.A . Sorée, J. Lamberts, J.W. Ummels, P.F. Driessen en 
C.M.J. Laudy, beide laatsten uit Heerlen.90 J. Vrij bracht joden 
onder bij L. Nijs en mejuffrouw J. Pinkas of liet ze door P. 
Souren naar België smokkelen. Politiebeambte E. van der Noor
daa en fotograaf G.F. Braun hielden zich voornamelijk bezig met 
het vervalsen van PB's. Mejuffrouw Pinkas werkte samen met 
Braun . Haar woning lag in buurt van de Belgische grens. Zowel 
Amsterdamse als Maastrichtse joden verbleven er korte tijd. 
Pinkas bracht ze vervolgens naar een klooster in Luik.91 

Door zijn verbinding met de groep-Bongaerts raakte Van Mansum 
in de zomer van 1943 zijdelings betrokken bij de infiltratie in die 
groep van de V-man H. Vastenhout. Op 1 oktober viel hij in 
Duitse handen (zie hoofdstuk IV, paragraaf 111). Zijn zuster 
Margreet nam de zorg over de circa honderdvijftig joden terstond 
over. Uit voorzorg werden sommige kinderen bij andere pleegge
zinnen ondergebracht. Ondanks de sluiting van de crèche en de 
arrestatie van hun belangrijkste verbindingsman brachten mede
werkers van Meerburg in het najaar van 1943 nog tien kinderen 
naar Zuid-Limburg die dank zij hulp van kapelaan W.H. Hermans 
uit Hoensbroek en het L.0.-duikhoofd van Treebeek, C.A. Maas, 
gehuisvest konden worden. In de loop van de tijd namen de 
Zuidlimburgse L.0.-districten een groot deel van de verzorging 
van de joden over. 92 

Onder de circa honderdvijftig, door de Van Mansums verzorgde 
joden bevonden zich vijftig à zestig kinderen, afkomstig van de 
groep-Meerburg. De rest bestond uit alleenstaande volwassenen 
en enkele tientallen echtparen met kinderen . Drie joden - een te 
Voerendaal en twee in Oirsbeek - overleefden de oorlog niet, zij 
werden verraden. 93 

Noord-Limburg en de Peelstreek 
Meerburgs verbinding met de Noordlimburgse Peel- en Maasdor
pen dateerde van de zomer van 1943. De wijze waarop die tot 
stand kwam , had alles te maken met de relatie tussen het studen
tenverzet, het ontstaan van de L.O. en de ontwikkeling van een 
uitgebreid en wijdvertakt verbindingsnetwerk in het voorjaar en 

404 



de zomer van 1943. Venlose L.0.-ers speelden daarbij een rol. In 
mei 1943 benaderde Meerburg de Venlose rechtenstudent K.P.M. 
Ex met de vraag of het mogelijk was joodse kinderen uit de 
Amsterdamse crèche in Limburg onder te brengen. Ex won her en 
der informatie in en stelde J. Hendrikx en F. Russel op de hoog
te. In gezelschap van laatstgenoemde polste hij mejuffrouw E. 
Boutet in Sevenum. Zij had echter haar handen vol aan ander 
verzetswerk, maar was de twee in zoverre terwille dat ze besloot 
een bezoek te brengen aan haar oom en tante, de familie Van de 
Voort in Tienray. Hun 39-jarige dochter, mejuffrouw J.C.M. 
(Hanna) van de Voort, had al een lange staat van dienst als 
hulpverleenster van ontvluchte krijgsgevangenen die ze in de regio 
opving en naar haar nicht in Sevenum begeleidde. Bovendien 
kende mejuffrouw Van de Voort als zelfstandig kraamverzorgster 
talrijke gezinnen in Tienray en omgeving. Zowel het echtpaar Van 
de Voort als hun dochter reageerden positief op de vraag van 
mejuffrouw Boutet of ze bereid waren joodse kinderen te helpen. 
Vervolgens lichtte Boutet Russel en Ex in die zich naar Tienray 
begaven om de introductie van Meerburg voor te bereiden.94 

Samen met N.J.P. Dohmen organiseerde mejuffrouw Van de 
Voort de hulp. Dohmen, een 22-jarige student klassieke taal- en 
letterkunde aan de universiteit van Nijmegen, was begin mei 1943 
bij een oom, F. Lintjens, te Maasniel ondergedoken, omdat hij 
had geweigerd de loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Vlak na 
zijn komst ontdekte hij met zijn broer in de omgeving twee geal
lieerde vliegeniers. Een bleek te zijn overleden, de ander was 
gewond. Dohmen bracht hem naar het ziekenhuis van Roermond. 
Kennelijk kwamen de Duitsers er achter wie de vliegenier had 
geholpen. Secretaris J. Moonen waarschuwde kapelaan S.H.A. 
Spee van Maasniel en het plaatselijk duikhoofd, mejuffrouw 
W.E.M. van de Voort. Dohmen moest zo spoedig mogelijk van 
onderduikadres veranderen. Door tussenkomst van mejuffrouw 
Van de Voort kon hij terecht bij haar ouders en zusters in Tien
ray, waar hij op 25 mei 1943 arriveerde. Daar bereikte hem en J. 
van de Voort het verzoek van mejuffrouw Boutet en de twee 
Venlonaren. 95 

Met grote ijver en geheel op eigen initiatief begon mejuffrouw 
Van de Voort de speurtocht naar pleeggezinnen. Talrijke gezin
nen, met name de kinderrijke, verklaarden zich bereid een kind 
op te nemen. De pleegouders werd vooraf verteld dat het om 
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joodse kinderen ging, maar voor hun eigen veiligheid en die van 
de kinderen moesten ze steeds volhouden dat ze een Rotterdams 
evacueetje in huis hadden genomen . Met het oog daarop werd hen 
geadviseerd het bewijs van het Centraal Evacuatiebureau te 
Rotterdam steeds bij de hand te hebben. Op 20 augustus bracht 
Meerburg de eerste kinderen per trein naar Venray. De kinderen 
tussen vijf en vijftien jaar waren vooraf geïnformeerd en wisten 
enigszins wat hun te wachten stond. Ze hadden allemaal een 
evacuatiebewijs bij zich waarop als adres een platgebombardeerde 
Rotterdamse straat stond vermeld. Voor een persoonsbewijs waren 
ze nog te jong. Naderhand zond Meerburg ook blanco bewijsjes 
naar Tienray die men ter plaatse kon invullen. Dohmen en Van de 
Voort namen de kinderen op het station van Meerburg over. Met 
de bus brachten ze ze vervolgens naar Tienray, naderhand ook op 
de fiets of te voet. Ten huize van Van de Voort konden de kinde
ren enkele dagen op adem komen en enigszins wennen aan de 
sterk gewijzigde leefomstandigheden. Daarna werden ze verdeeld 
over de pleeggezinnen. 
Niet alleen Meerburg begeleidde de kinderen naar Venray, het
zelfde deden de koeriersters A. Brunner, 1. van Dijk en M. Mees. 
Zodra de koeriers in Noord-Limburg arriveerden, vernamen ze 
van Van de Voort of een van haar medewerkers wanneer er weer 
plaats was voor nieuwe kinderen . Als de kans bestond dat vreem
den meeluisterden sprak men van koffiesurrogaat Uongens) en 
theesurrogaat (meisjes). 
Het aantal medewerkers rond Van de Voort en Dohmen groeide 
snel. K. Löwenstein, een 17-jarige uit Duitsland gevluchte jood 
die via Venlo - waar het te gevaarlijk voor hem werd - naar 
Hegelsom was gekomen, bewees de twee talrijke diensten. Het
zelfde gold voor P.A.J. Peeters, A. Reijnders , de broers W. en 
H.L.M. van de Pas uit Broekhuizenvorst en kapelaan P.R.E.J. 
Miedema uit Gennep, die kinderen overnam als de helpers in 
Tienray ze niet meer konden plaatsen of meer kinderen arriveer
den dan vooraf was afgesproken . Een vergelijkbare, maar be
scheidenere rol in de opvang vervulde J.C.I. Dohmen uit Maas
tricht, een broer van de helper in Tienray. 
Geruime tijd bleef het rustig in de Noordlimburgse Maas- en 
Peeldorpen. N.S.B.-ers en Duitsers waren er nauwelijks en de 
dorpen lagen tamelijk geïsoleerd. De bevolking wist weliswaar dat 
er joodse kinderen gehuisvest werden, maar toonde zich betrouw-
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baar en zweeg. Het leven van alledag werd normaal voortgezet en 
de daarvoor in aanmerking komende kinderen bezochten de 
plaatselijke scholen. Dat laatste was mede mogelijk gemaakt door 
pastoor J .A.H. Dinckels uit Tienray die Dohmen een in het latijn 
gestelde aanbeveling had gegeven waarmee deze de omliggende 
dorpen bezocht om de pastoors toestemming te vragen joodse 
onderduikers op school toe te laten. 
Tussen augustus 1943 en medio 1944 bracht de groep-Meerburg 
honderddrieëntwintig joodse kinderen - 75 % van hen waren 
jongens en 25 % meisjes - naar Tienray. Ze vonden onder meer 
onderdak in Swolgen, Meerlo, Tienray, Oirlo, Castenray, Lottum, 
Gennep en Venray. Ongeveer veertig kinderen waren in de 
leeftijd tussen 10 en 15 jaar. Zij waren naar verhouding het 
moeilijkst te plaatsen. Voor de jongsten - circa tachtig waren 
tussen 5 en 10 jaar, enkele nog jonger - kon altijd wel een adres 
gevonden worden. Dit ondanks het feit dat vooral deze kinderen 
de meeste moeite hadden met de nieuwe identiteit en de instructies 
gemakkelijk vergaten. Daar stond een opvallend groot aanpas
singsvermogen van juist deze kinderen tegenover. 
Meerburg c.s. hielden via de Limburgse helpers contact met de 
kinderen in verband met distributiebescheiden, financiële onder
steuning, correspondentie, de situatie in de pleeggezinnen, eventu
ele overplaatsingen en om in uitzonderlijke gevallen het contact 
tussen ouders en kinderen tijdelijk te herstellen. Aan bonkaarten 
en financiële ondersteuning bestond nauwelijks behoefte, er werd 
althans weinig om gevraagd. De meeste pleegouders namen de 
materiële zorg voor eigen rekening. Een kind meer viel nauwe
lijks op. Winkeliers leverden kleding en schoeisel.96 

Niet alleen de groep-Meerburg, maar ook individuele L.0.-ers en 
de vader van Dohmen, hoofd van de landbouwschool in Kampen, 
lieten joden in deze regio onderduiken. Dohmen zond zijn zoon 
twaalf volwassenen en enkele jongeren.97 

Tegen de zomer van 1944 was het plotseling gedaàn met de rust. 
Ofschoon de plaatselijke bevolking zweeg, was inmiddels vrij 
algemeen bekend dat de Peel veel joodse onderduikers herbergde. 
Op een N.S.B.-bijeenkomst in Venray sprak men er schande van 
en een jongeman deed zijn beklag bij de Sipo-Eindhoven. De 
Venlose commissaris van politie, 0. Couperus, vernam er even
eens van. Zijn kennis J.H.L. Nahon uit Gulpen, die sinds juni 
1942 in pension was in hotel Wijnhoven in Tienray, lichtte hem 
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in. Nahon was controleur van de Landstand en slaagde erin 
pleeggezinnen in Tienray, Oirlo, Broekhuizenvorst en Castenray 
op te sporen. Op grond van N ah ons mededelingen stelde Couperus 
op 3 juli een rapport op, bestemd voor de Sipo-Den Bosch. Om 
de ernst van de situatie te onderstrepen maakte hij melding van 
een overval op een boer in Oirlo op 25 mei. Wat was namelijk 
gebeurd? 
De bewuste landbouwer uit Oirlo had geweigerd de kleding terug 
te geven van een joodse jongen die bij hem was vertrokken. 
Dohmen, Löwenstein, H. van de Pas en G. Schmitz zetten hierop 
een overval door de Sipo in scène en maakten de boer alsnog de 
kleren afhandig. Deze ontstak in woede en beklaagde zich ver
moedelijk bij de Sipo-Eindhoven, dat verklaarde althans het 
Eindhovense Sipo-lid W. Weber na de oorlog. Weber gaf de 
politiebeambte P.J. Eickhout opdracht pleeggezinnen in de regio 
Venray op te sporen, omdat deze al eerder te kennen had gegeven 
dat daar joden zaten ondergedoken. Eickhout beschikte dus al 
over aanknopingspunten. Aangenomen mag worden dat hij bij zijn 
naspeuringen van verschillende zijden inlichtingen ontving. 
In juni vond de eerste razzia plaats. Hoeveel personen bij deze 
actie in Helenaveen werden opgepakt staat niet vast. Diezelfde 
maand arresteerden de Duitsers acht volwassen joden en vier 
joodse kinderen in het vlak bij Tienray gelegen Oirlo . Twee 
kinderen overleefden de oorlog niet. Hoewel deze joden niet door 
de groep-Van de Voort/Dohmen waren geplaatst, brachten de 
arrestaties bij veel pleegouders een schok teweeg. De hulpverle
ners in Tienray konden hen enigszins geruststellen, omdat ze 
wisten dat de arrestaties in Oirlo weliswaar het gevolg moesten 
zijn geweest van verraad, maar ze beseften tevens dat de gebeur
tenis waarschijnlijk te wijten was geweest aan het vrijpostig 
gedrag van sommige joodse onderduikers, want daarover was her
haaldelijk geklaagd . 
De rust was nauwelijks teruggekeerd of het noodlot sloeg opnieuw 
toe. Terwijl Couperus nog op antwoord op zijn rapport wachtte, 
gaf de Sipo-Maastricht hem en J. Berendsen opdracht enkele 
joodse kinderen in Velden te arresteren. Twee werden meteen op 
transport gesteld. Vermoedelijk vulden Couperus' rapport en 
Eickhouts naspeuringen elkaar aan want beide bleven niet zonder 
gevolgen. 
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In de nacht van 31 augustus op 1 september sloegen leden van de 
(Eindhovense) staatspolitie, onder wie Eickhout, toe en arres
teerden drie joodse kinderen en een joods meisje van 19 jaar in 
Tienray, een joods kind in Broekhuizenvorst en een joods kind in 
Venray. Voorts werden twee echtparen in Horst-America, drie 
hoofden van pleeggezinnen uit Tienray en mejuffrouw Van de 
Voort aangehouden. De niet-joodse arrestanten verklaarden 
allemaal, zoals afgesproken, dat ze niet wisten dat het joodse 
kinderen waren. Voor hen stond vast dat het om Rotterdamse 
evacueetjes ging wat ze konden staven aan de hand van de evacua
tiebewijsjes. Hun lezing werd geaccepteerd. Op 2 augustus 
kwamen ze allemaal weer vrij. De kinderen gingen naar Wester
bork. Mejuffrouw Van de Voort kwam na tien dagen op miracu
leuze wijze vrij. Toen men in Amsterdam vernam van de arresta
ties, reisde koerierster M. Mees naar Eindhoven en slaagde erin 
door te dringen tot de Sipo. Vermoedelijk bezweek een van de 
Sipo-leden voor haar charmes met als gevolg de vrijlating van 
Van de Voort. De kraamverpleegster keerde terug naar Tienray 
en nam samen met Dohmen en de intussen naar Tienray uitgewe
ken hoofdverpleegster/directrice van de crèche, V. Cohen, de 
draad weer op. 
Dohmen wist in de bewuste nacht te ontsnappen door zich te 
verstoppen in de kast van de slaapkamer in de woning van Van de 
Voort. Wat verwacht mocht worden gebeurde niet. Hoewel korte 
tijd paniek heerste, wilde bijna geen van de pleeggezinnen de 
kinderen kwijt. Zij lieten de pleegkinderen enkele nachten buiten 
in de velden in de buurt van de woning overnachten, soms in 
gezelschap van een van de eigen kinderen. De rust keerde hele
maal terug toen Hanna van de Voort vrijkwam. 
Meerburg in Amsterdam maakte zich uiteraard zorgen naar aanlei
ding van de arrestaties. Mogelijk verwachtte hij dat veel pleegou
ders van hun kinderen af wilden, want hij polste medewerkers van 
de N.V., een andere verzorgingsgroep van joodse kinderen, of 
wellicht elders nog pleeggezinnen bereid waren kinderen op te 
nemen. De voorbereidingen voor een evacuatie van kinderen naar 
het oosten van het land waren nog in volle gang toen de landelijke 
spoorwegstaking de uitvoering van het plan onmogelijk maakte. 
Bovendien ging toen het contact tussen Limburg en Amsterdam 
verloren. 
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N.V.-ers waren zeer ingenomen met dit contact. Hun voorkeur 
ging uit naar kinderen, omdat ze zelf jong waren en kinderen hun 
gezag niet ter discussie stelden. Bij volwassenen lag dat anders. 
Groenewegen van Wijk had vervelende ervaringen opgedaan met 
het echtpaar Braun. In tegenstelling tot volwassenen waren kinde
ren hulpeloos en niet in staat zichzelf te helpen, zo redeneerden 
de N.V.-ers. Kinderen beneden de 16 jaar hadden trouwens geen 
PB nodig wat de hulpverlening aanzienlijk vereenvoudigde. 
Bovendien was menigeen uit medelijden of sentimentele overwe
gingen sneller geneigd een kind in huis te nemen. Daarnaast 
speelden enkele morele factoren een rol. De kinderen mochten 
niet het slachtoffer worden van de oorlog en de verschrikkingen 
die ermee samenhingen, zij moesten worden ontzien; kinderen 
vormden de toekomst van elk volk, een toekomst die veilig 
gesteld moest worden. 105 

Met de introductiebrief en de adressenlijst van Pontier op zak 
togen G. Musch en Groenewegen van Wijk in Heerlen aan het 
werk. Overal waar ze kwamen vertelden ze over de schrijnende 
situatie waarin de joden in Amsterdam verkeerden. Daar deden ze 
verstandig aan, want in Limburg bleek men er vrijwel niets van 
te weten. Vervolgens noemden ze de voorwaarden die de N.V. 
aan het opnemen van een kind stelde. De kinderen moesten 
kunnen deelnemen aan het leven van alledag, volledig integreren, 
buiten kunnen spelen en gewoon naar school gaan. Iedere maand 
zou een medewerker van de N.V. nagaan of men zich aan die 
voorwaarden hield. Na twee weken hadden Musch en Groene
wegen van Wijk al ongeveer twintig pleegouders gevonden. Medio 
november 1942 brachten G. Musch, Groenewegen van Wijk, J. 
de Neve en R. van Delft de eerste kinderen per trein naar Heer
len, naderhand sloot mejuffrouw A. van Verschuer zich bij de 
koeriers aan. Ze maakten gebruik van het relatief veilige traject 
Nijmegen-Venlo-Roermond-Sittard-Heerlen. Soms namen ze meer 
dan tien kinderen mee. Begin 1943 dook J. Musch onder om zich 
volledig aan de hulpverlening te wijden. Ook hij haalde regelma
tig kinderen op in Amsterdam evenals H. Bockma, zijn oudste 
dochter Rins en mevrouw J. Rodriguez-Dols. Laatstgenoemde was 
gehuwd met de uit Amsterdam afkomstige jood H.L. Rodriguez. 
De woning van dit echtpaar, de boerderij van Bockma en de 
woning van de familie Hellenbrand (zie hoofdstuk VI, paragraaf 
VIIl.5.) fungeerden als zogenaamd "stop-adres", een eerste op-
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vanghuis als er niet meteen voldoende adressen in Heerlen be
schikbaar waren. 106 

De medewerkers van de N.V. schakelden op hun beurt nieuwe, 
onder wie ook katholieke helpers in en zochten naar pleeggezin
nen. Bockma kreeg steun van J.J.A. Consten, P.J. Dolls, bakker 
A. Wiertz uit Spekholzerheide, P.J. Heckmans en A. Jeninga, een 
medewerker van Ch. Bongaerts bij de Heerlense brandweer. 
Jeninga betrok G. Musch en Groenewegen van Wijk bij de hulp
verlening aan geallieerde vliegeniers. Toen Jaap Musch dit hoorde 
gaf hij de twee een fikse uitbrander. 107 Van extra risico's moest 
hij niets hebben. Het echtpaar Rodriguez kreeg onder meer hulp 
van J. de Blauw, L.H.M. Schunck en de politiebeambten J.H. de 
Koning en M.G. de Kruijff. 108 Vanwege de verbinding tussen 
Woortman en Süsskind nam het aanbod van kinderen snel toe. 
Gelukkig gold dat ook voor de bereidheid ze op te nemen, vooral 
na de April-Meistaking van 1943. De broers Musch en Groenewe
gen van Wijk spraken af dat ieder in een eigen rayon adressen zou 
opsporen: Gerard in de plaatsen Terwinselen, Schaesberg en 
Kerkrade, Groenewegen van Wijk in de regio Heerlen en Jaap in 
de hele oostelijke Mij nstreek. 109 

Voor distributiebescheiden en financiële middelen bleven de 
N. V .-ers voorlopig aangewezen op Woortmans verzetsrelaties in 
het westen van het land. In Zuid-Limburg kregen ze hulp van H. 
van de Bosch uit Eygelshoven, directeur van de coöperatie "Ons 
Dagelijksch Brood", een samenwerkingsverband van bakkers uit 
Heerlen, Sittard en Kerkrade. De coöperatie leverde naast brood 
en textiel af en toe wat geld.11° Van de circa honderd door de 
N.V. in de regio Heerlen ondergebrachte kinderen viel er niet één 
in Duitse handen, wèl enige pleegouders. Dominee Pontier werd 
op 6 november 1943 opgepakt, omdat hij een jongeman aan een 
duikadres had geholpen. Op voorwaarde dat hij zich niet meer zou 
inlaten met onderduikers werd hij op 17 mei 1944 uit de gevange
nis van Scheveningen ontslagen. 111 De meeste dreiging in Heerlen 
en omliggende plaatsen ging uit van de landwachter M .J. Raeven. 
Hij was voortdurend op pad om Qoodse) onderduikers op te 
sporen die hij vervolgens aan de Duitse autoriteiten uitleverde. In 
de woning van Bockma verrichtte hij herhaaldelijk huiszoeking, 
echter zonder resultaat. Tussen de keuken en de kelder bevond 
zich een goed gecamoufleerde schuilplaats.112 Meer succes boek
ten hij, zijn collega-landwachter J. Straten en het Sipo-lid H. 
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Conrad bij een inval op 20 juni in de woning van M.H.J.H. 
Hellenbrand op de Molenberg te Heerlen. Het gezinshoofd werd 
gearresteerd en verbleef tot de bevrijding in Duitse kampen. 
Afgezien van A. de Leeuw werden de bij hem ondergedoken 
joden niet ontdekt. 113 Tot zijn liquidatie op 14 augustus 1944 bleef 
Raeven jacht maken op onderduikers en hun verzorgers. De naam 
Raeven riep bij velen angst en afgrijzen op, maar ook woede en 
wraakgevoelens. 
Hoewel de bereidheid om kinderen op te nemen toenam, noopte 
de groeiende kinderstroom de N.V. -ers tegen de zomer van 1943 
op zoek te gaan naar contacten buiten de regio Heerlen. Opnieuw 
vervulde dominee Pontier een gidsrol. Hij bracht de broers Musch 
en Groenewegen van Wijk in contact met dominee H. Bouma van 
de 1100 leden tellende gereformeerde gemeente Treebeek-Bruns
sum-Hoensbroek. Evenals Pontier stelde Bouma zich uiterst 
coöperatief op. Hij stond aan de basis van het contact tussen de 
N.V. -ers en de Brunssumse familie Vermeer. Het gezin Vermeer 
telde elf kinderen, onder wie de dochters Truus, Mien en Greet 
en zoon Piet, allen rond de 20 jaar. Deze vier sloten zich bij de 
kerngroep aan en namen actief deel aan de hulpverlening. Ook 
betrokken ze nieuwe medewerkers bij de N.V. zoals T. Meines, 
een broer van Piet Vermeers verloofde en C . Grootendorst, die 
verloofd was met Truus Vermeer en zijn studie in Delft had 
afgebroken - hij weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen -
waarna hij in Zuid-Limburg was ondergedoken. Voorts kregen ze 
hulp van de radiotechnicus J. Postuma, die na een oproep voor 
dwangarbeid in Duitsland bij zijn moeder in Brunssum was onder
gedoken. Groenewegen van Wijk tenslotte betrok begin 1944 een 
vriend uit Amsterdam, B. Fritz, bij het N.V.-werk in Limburg. 
Daar stond tegenover dat de koeriersters Van Delft, De Neve en 
Van Verschuer de organisatie in de loop van 1943 verlieten. 114 

De woning van de familie Vermeer ontwikkelde zich tot hèt cen
traal N.V. -adres. Groenewegen van Wijk en Gerard Musch namen 
er hun intrek. Volgens B. Fritz was het er goed toeven: "Bij 
Vermeer was je thuis, bij Vermeer was geen oorlog. De radio met 
de engelse zender stond in de kamer, de joodse kinderen moesten 
van tante Truus (mevrouw G. Vermeer, auteur) buiten spelen als 
ze uit school kwamen. En 's zondags gingen we met een horde 
mensen, Jood en niet-Jood, naar de kerk. We noemden onszelf 
"de vrolijke Christenen". Wel heb ik me in die dagen verschrik-
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kelijk geërgerd aan de artikel 31 discussie in de kerk. Dat was 
met recht de andere wereld. Niet onze wereld. We waren in 
"onze" wereld toen we een keer met de hele familie Vermeer en 
een groot aantal joodse kinderen een dagje uit zijn geweest. Dat 
was begin 1944. Naar een speeltuin in het Geul dal. Gewoon op 
reis, met de tram en met de trein, met de kinderen. Zonder één 
enkele veiligheidsmaatregel, want dat zou de kinderen frustreren. 
En het ging goed en wij vonden het heel gewoon". 115 

Groenewegen van Wijk, de broers Musch en Piet Vermeer vonden 
nieuwe pleeggezinnen in het rayon Brunssum-Treebeek-Hoens
broek en C. Grootendorst in de regio Geleen, waar de gerefor
meerde gemeente 900 leden telde. Hij maakte daar kennis met 
melkboer Claus, die zich ontpopte als een zeer actieve medewer
ker. 116 De nieuwe adressen kwamen goed van pas, want op 23 juli 
1943 ontruimden de Duitsers de Amsterdamse crèche. Woortman 
c.s. probeerden zoveel mogelijk kinderen op het laatste moment 
voor deportatie te behoeden. In één transport kwamen veertien 
kinderen naar Limburg. Na de ontruiming liep de crèche echter 
spoedig weer vol en kon hoofdverpleegster V. Cohen, opvolgster 
van directrice H. Pimentel, de hulpverlening voortzetten. Pas na 
de definitieve ontruiming op 29 september 1943 kwam geleidelijk 
een einde aan de kinderstroom . Nadien arriveerden nog ongeveer 
twintig kinderen in Zuid-Limburg. In totaal had de N.V. toen 
minstens 231 kinderen onder haar hoede. 117 Vanaf september 1943 
kregen de N.V.-ers dank zij dominee H.R. de Jong de beschik
king over nieuwe pleeggezinnen in de regio Venlo .118 

De organisatie draaide op volle toeren en alles verliep naar 
tevredenheid, ook op materieel vlak. Met het laatste belastten zich 
voornamelijk de mannelijke N.V. -ers. De vrouwen hielden zich 
overwegend bezig met het distribueren van goederen, geld en 
bonkaarten. In september 1943 maakte Jaap Musch kennis met de 
rayonleider van de L.0.-Brunssum, pater W.E.H. van der Geest. 
Deze bracht Groenewegen van Wijk in contact met pater "Beatus" 
van Beckhoven uit Heerlen, die nauwe relaties met de L.O. 
onderhield (zie hoofdstuk VI, paragraaf VIII. 5 .). Voor Grooten
dorst, die in het westen van het land geld probeerde in te zame
len, betekende de nieuwe verbinding een hele geruststelling. Van 
Beckhoven steunde de N.V. voortaan met f 500,- per maand en 
vijftig bonkaarten, naderhand verhoogde hij het bedrag tot f 
750,- . De L.0.-Brunssum nam vanaf februari 1944 de volledige 
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bonkaartenbehoefte van de N.V. in de regio - zestig per maand -
voor haar rekening. Gemeente-ambtenaar H.J. Hendriks leverde 
de N.V. -ers valse PB 's. In de N oordbrabantse Lang straat lukte 
het Gerard Musch en andere medewerkers 120 paar nieuwe 
kinderschoenen te krijgen en in Twente leverde een fabrikant 200 
meter stof voor kinderkleding. 119 

Hoe juist de beslissing was om de kinderen over een groter gebied 
te verspreiden bleek in de herfst van 1943. Op 7 november 
waarschuwde een politieman de N.V.-ers bij Vermeer dat elk 
moment een razzia verwacht kon worden. Diezelfde nacht nog 
werden de kinderen uit de meest bedreigde wijken bij hun pleeg
ouders opgehaald en geëvacueerd naar het openluchtzwembad op 
de Brunssummerheide. De deurtjes van de kleedhokken werden 
eruit gehaald en dienden als slaapplaats voor de kinderen. Van 
slapen kwam niet veel terecht: het was koud en in de buurt van 
het zwembad werd een politiepatrouille gesignaleerd. Aan deze 
onhoudbare toestand moest zo snel mogelijk een einde worden 
gemaakt. De inmiddels gealarmeerde pater Van der Geest bracht 
de volgende morgen uitkomst. Achttien kinderen konden worden 
ondergebracht in een mergelgrot onder een aantal rijtjeshuizen op 
het Schuttersveld. Vijf anderen werden verstopt achter het orgel 
in de gereformeerde kerk van Treebeek. Iedereen begreep dat het 
slechts een noodoplossing was, maar betere mogelijkheden dien
den zich vooralsnog niet aan. De meeste ouders wilden uit angst 
de kinderen niet meer terugnemen. Uiteindelijk bracht J . Broers 
op verzoek van de plaatselijke L.0. -leiding uitkomst. Broers, 
vader van elf kinderen, werkte als eerste machinist op het pomp
station van de Staatsmijnen en woonde in een ruime dienstwoning. 
Hij nam twintig kinderen op in het omheinde en bewaakte com
plex. Op 11 november voegde Jaap Musch zich bij de kinderen. 
Hij en twee zusters van de congregatie van de "Dochters van 
Liefde" , A . Goebbels - moeder-overste Bernarda - en M .P. Cals -
zuster Emerentia - namen de verzorging en begeleiding op zich. 

In de loop van januari 1944 konden de kinderen opnieuw bij 
pleeggezinnen worden ondergebracht. 120 

Vanwege de razziadreiging namen de N.V. -ers de spreiding van 
de kinderen versneld ter hand . T. Meines en G. Musch vonden 
een nieuw "afzetgebied" in de Betuwe en Piet Vermeer in Twen
te, met name in Nijverdal waar de familie Flim een prominente 
rol ging spelen. Medio november 1943 arriveerden de eerste kin-
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deren uit Limburg in Twente. Truus Vermeer en Jaap Musch 
namen hun intrek in een landhuisje van de familie Flim. Daar 
begonnen ze in de winter van 1943-1944 met de uitwerking van 
een plan voor de opvang van verwaarloosde kinderen. Na de 
oorlog hoopte Musch zijn ideëen in praktijk te kunnen brengen. 12 1 

Rond mei 1944 waren ruim honderd kinderen vanuit de Mijn
streek overgebracht naar de nieuwe onderduikgebieden. De regio 
Brunssum herbergde toen 48 kinderen, de regio Heerlen 44, 
Geleen 3 3, Venlo 17, de Betuwe 45 en Twente 44. 122 G. M usch 
en Groenewegen van Wijk pendelden tussen de drie N.V. -gebie
den op en neer en hielden Jaap Musch in Nijverdal op de hoogte. 
In Limburg werkten toen Piet Vermeer, C. Grootendorst, B. Fritz 
en vanaf 10 mei Mien Vermeer, 1. Roose, een nichtje van H . 
Flim, en J. van de Boomgaard, een medewerker uit de Betuwe die 
op zoek ging naar pleeggezinnen in Nuth en omgeving. De komst 
van de drie laatstgenoemden hing samen met de aanhouding van 
Gerard Musch en Groenewegen van Wijk op 9 mei. Musch viel 
op de terugweg van een bespreking in Nijverdal bij een treincon
trole in Amsterdam in Duitse handen. Op 20 april 1945 werd hij 
in Sachsenhausen bevrijd . 123 Groenewegen van Wijk, die zich 
door een ongelukkige samenloop van omstandigheden na spertijd 
nog op straat bevond, werd door landwachters in de buurt van de 
mijn Hendrik in Brunssum staande gehouden. Zijn PB bleek niet 
in orde. Via Amersfoort belandde hij in Burscheid, circa 25 km. 
ten noordoosten van Keulen, waar hij dwangarbeid moest verrich
ten. Hij slaagde erin te ontsnappen en keerde op 7 juli in Bruns
sum terug. 124 Zuster M.P. Cals ontfermde zich over hem. Nadat 
hij weer op krachten was gekomen, vertrok hij in augustus naar 
Amsterdam. Daar bleek dat J. Woortman op 19 juli door de Sipo 
was gearresteerd . Hij kwam op 21 maart 1945 in Bergen-Belsen 
om het leven. Groenewegen van Wijk vernam voorts dat kwade 
tongen in Amsterdam beweerden, dat de N. V.-ers zichzelf zouden 
verrijken. Wie het gerucht in de wereld had gebracht staat niet 
vast. Hij deed er alles aan het beeld recht te zetten. Tenslotte 
kwam hem via medewerkers van Meerburg ter ore dat in de regio 
Tienray in de nacht van 31 augustus op 1 september een razzia 
had plaatsgevonden. Hem werd gevraagd of de N .V. in staat was 
kinderen van de groep-Meerburg in Limburg over te nemen. 
Groenewegen van Wijk nam J. Postuma in de arm die naarstig op 
zoek ging naar adressen in Twente, maar de overplaatsing ging -
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zoals eerder werd vermeld - vanwege de landelijke spoorwegsta
king niet door. 125 

In de tweede helft van september en begin oktober 1944 werd 
Zuid-Limburg bevrijd. In Noord-Limburg brak kort daarna de 
fronttijd aan. In Twente arresteerden de Duitsers op 9 september 
Jaap Musch min of meer bij toeval in het landhuisje te Nijverdal. 
De daar verblijvende kinderen konden ternauwernood ontsnappen. 
Ondanks zware mishandelingen liet Musch niets los. In de nacht 
van 9 op 10 september werd hij op gruwelijke wijze vermoord in 
de bossen bij het kamp Erica in de buurt van Ommen. 126 Ook twee 
andere N.V.-ers lieten het leven. Dominee De Jong uit Venlo, die 
in maart 1944 was ondergedoken in Amsterdam, werd in januari 
1945 opgepakt en op 12 februari in Haarlem doodgeschoten. J. 
Postuma kwam op 22 maart 1945 om het leven bij een bombarde
ment op Nijverdal. 127 

Alle 231 N.V.-kinderen overleefden de oorlog. Ongeveer zeventig 
waren bij hun ouders opgehaald, de overigen door Woortman c.s. 
uit de crèche gesmokkeld. In totaal hadden de verschillende 
hulpgroepen ongeveer duizend kinderen uit de crèche gered. Ieder 
N.V. -kind had gemiddeld op vier pleegadressen gewoond en de 
organisatie had naar schatting duizend adressen benut.128 

IV. 2. 3. De organisatie-Stakenborg/Paasen 

Hoewel in de bronnen sprake is van de organisatie-Stakenborg, 
betreft het in feite twee, los van elkaar opererende hulpgroepjes 
in de Mijnstreek die in het najaar van 1943 werden samenge
voegd . Op verzoek van de L.0.-rayonleider pater W. van der 
Geest nam het duikhoofd H. Stakenborg eind september 1943 een 
joods echtpaar op in zijn woning. Al spoedig verwees Van der 
Geest ook andere joden, die via uiteenlopende kanalen bij hem 
terechtkwamen, naar zijn duikhoofd. Stakenborg ging op zoek 
naar geschikte adressen en kwam in aanraking met de in Heerlen 
woonachtige handelsreiziger en eigenaar van een metaalwarenbe
drijfje C. Paasen, die tevens over een etagewoning in Amsterdam 
beschikte. Paasen was in de tweede helft van 1942 met onder 
anderen dr. S. van der Heide, F. Ooms en de latere L.0.-rayon
leider A.J . Derks, all en uit Heerlen , gestart met de hulpverlening 
aan joden. Hij haalde de joden af en toe zelf op in Amsterdam, 
maar meestal brachten koeriersters ze naar Heerlen. Bij de hulp-
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verlening in Amsterdam waren onder meer leden van de groep
Westerweel, een niet bij naam bekende dominee, de aan de 
Amstel woonachtige familie Hakker en B. Lodeijzen betrokken. 
Laatstgenoemde overhandigde de Limburgers bonkaarten in de 
buurt van het Amstelstation. 
Toen het contact met Stakenborg tot stand kwam waren al tiental
len joden via deze weg geholpen. Kennelijk breidde men hierna 
de hulpverlening uit, want sinds het najaar van 1943 arriveerden 
per keer soms meer dan tien personen met hun begeleider(s) per 
trein in Sittard. Daar ving Stakenborgs zoon Gerard ze op, 
waarna ze per tram via Oirsbeek naar Brunssum reisden. Onder
weg stonden medewerkers van Stakenborg, zoals H.B. Egberink 
en Y. Heddema, aan verscheidene haltes klaar om een of meer 
joden over te nemen en naar het onderduikadres te brengen. De 
joden die in Brunssum arriveerden droeg G. Stakenborg over aan 
K. Claus, die samenwerkte met plaatselijke S.D.A.P.-ers. Veruit 
de meeste door de groep-Stakenborg/Paasen geholpen joden 
vonden met steun van de plaatselijke L.O. onderdak in Brunssum 
(hier doken uiteindelijk tachtig joden onder), Heerlen, Hoens
broek en Schinveld. 129 

Voor de materiële verzorging was de organisatie aangewezen op 
Lodeijzen, de L.0.-Heerlen en de heer Watervoort, een beambte 
op de staatsmijn Hendrik die op ruime schaal kleding, schoeisel, 
bonnen voor fietsen en fietsbanden en toeslagkaarten voor levens
middelen beschikbaar stelde. Gemeente-ambtenaar H.J. Hendriks 
uit Brunssum voorzag de joden van valse PB's. 
Begin 1944 kreeg de groep-Stakenborg/Paasen voor het eerst met 
tegenslag te maken. Wegens de aanhoudende dreiging van razzia's 
wilden veel onderdakverleners van hun joden af. Stakenborg c.s. 
hadden de grootste moeite de mensen te overreden de joden te 
houden. Koortsachtig werd naar nieuwe adressen gezocht. Tot 
overmaat van ramp kreeg het Brunssumse duikhoofd, wiens 
woning regelmatig vol joden zat, bezoek van de Sipo. Hij had 
geluk, de Sipo-leden zochten iemand anders. In de woning troffen 
ze niemand aan. Staken borg kwam met de schrik vrij. Pijnlijker 
was de ontdekking, begin 1944, dat sommige medewerkers 
bonkaarten, bestemd voor joden, ten eigen bate gebruikten. 
Zonder pardon zette Stakenborg ze uit de organisatie. 130 

Paasen liet de door hem geholpen joden niet alleen in de ooste
lijke Mijnstreek onderduiken. In Roermond beschikte hij over een 
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steunpunt in de persoon van de elektrotechnicus A.J. Dahmen, 
eigenaar van een bedrijf aan de Brugstraat. Enkele jaren voor het 
uitbreken van de oorlog had hij Dahmen leren kennen toen hij 
hem lampen leverde. De twee hadden een gemeenschappelijke 
afkeer van het nationaal-socialisme. In augustus 1942 deed Paasen 
voor het eerst een beroep op Dahmen, die zich bereid verklaarde 
een joods echtpaar in huis te nemen. Weldra volgde een tweede 
echtpaar. Gemeente-ambtenaar G.H. van Appeven zorgde voor 
vervalste persoonsbewijzen. Dahmen en Paasen kwamen overeen 
dat eerstgenoemde op zijn beurt, indien nodig, joden kon verwij
zen naar de Mijnstreek. Begin 1943 bracht de Roermondse familie 
Loven Dahmen in contact met de jood J. Sternfeld in Amsterdam. 
Op voorwaarde dat Paasen hem precies op de hoogte zou houden 
van de verdere gang van zaken, wilde Dahmen Sternfeld aan de 
Heerlenaar overdragen. Die weigerde gedecideerd en de twee 
raakten gebrouilleerd, zo ernstig zelfs dat er over en weer allerlei 
beschuldigingen werden geuit. Sternfeld mengde zich eveneens in 
deze onverkwikkelijke affaire, die zich voortsleepte tot 9 februari 
1944. 131 Op die dag viel de Sipo de woning van Paasen binnen en 
arresteerde er een jodin. Paasen was op het moment van de inval 
niet thuis. Hij hield bij zijn ouders een bespreking met O.C. 
Jesse. Toen hij van de gebeurtenis hoorde, vertrok hij meteen 
naar Amsterdam. 132 

Na het vertrek van Paasen uit Heerlen kreeg de organisatie
Stakenborg het nog drukker. Naast de dominee uit Amsterdam en 
diens helpers zond nu ook Paasen joden vanuit de hoofstad naar 
zijn Brunssumse verbindingsman. Hij werkte vermoedelijk nog 
steeds samen met de groep-Westerweel, maar niet meer met zijn 
vroegere Amsterdamse connecties (zie hoofdstuk VI, paragraaf 
VIII.5.). Stakenborg kreeg hierdoor nieuwe verbindingen. Sedert 
het voorjaar van 1944 reisde hij regelmatig naar Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Den Haag om joden op te halen en naar 
Zuid-Limburg te begeleiden . Tegen de zomer droeg zijn organisa
tie de zorg over enkele honderden joden. 133 

In juni en augustus kreeg de groep opnieuw met tegenslag te 
maken. Na een tip deden de eerder genoemde H. Conrad, M.J. 
Raeven en een of meer landwachters op 19 juni een inval in de 
woning van de familie Hardeveld en arresteerden er het vier 
personen tellende joodse gezin Van Praag uit Amsterdam. De 
joden werden gedeporteerd. 134 Twee leden van het gezin Harde-
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veld belandden in Vught. Op 1 september kwamen ze weer vrij 
(zie hoofdstuk VI, paragraaf VIIl.5.). De familie Heddema kreeg 
eveneens bezoek van de Sipo en de landwachters. Y. Heddema 
was niet thuis, maar zijn echtgenote, mevrouw B. Heddema
Rutgers, werd gearresteerd . Zij bleef tot de bevrijding in Duitse 
hechtenis (zie hoofdstuk VI, paragraaf VIII.5.). Hoeveel joden 
van de organisatie-Stakenborg bij deze en mogelijke andere acties 
zijn gearresteerd, was niet te achterhalen. 
De mijnwerker A.H. Inberg uit Brunssum, we vermelden hem op 
deze plaats omdat hij waarschijnlijk een medewerker van Staken
borg was, kwam in de zomer van 1944 in aanraking met enkele 
provocateurs uit Amsterdam, die hem na een wapen- en dynamiet
transport op 31 augustus 1944 aan de Sipo uitleverden. Over zijn 
vermoedelijke verbinding met Stakenborg liet hij niets los. Op 19 
september werd hij in Amsterdam geëxecuteerd.135 

IV.2.4 . Grubbenvorst - Sevenum en de groep-Westerweel 

In de zomer van 1941 begon de journalist en sociaal-democraat 
P .M. (Mathieu) Smedts, die kort daarvoor van een verblijf van 
drie maanden in Berlijn naar Amsterdam was teruggekeerd, de 
mogelijkheden te onderzoeken om een vluchtweg voor joden naar 
Zwitserland te openen. Met hulp van de student H. Pelser slaagde 
hij erin een route op te bouwen via zijn geboorteprovincie Lim
burg. Tot de herfst van 1942, toen de Sipo de vluchtweg als 
gevolg van infiltratie en verraad op het spoor kwam en Smedts op 
4 november in Brussel arresteerde, trokken bijna honderd joodse 
vluchtelingen via deze route naar het veilige Zwitserland. Inmid
dels was een heel netwerk van voornamelijk sociaal-democraten 
rond Smedts en zijn naaste medewerkers ontstaan. J.J. Vorrink en 
jhr. J .P. Beelaerts van Blokland gebruikten de route om inlichtin
gen en politieke documenten door te geven. 
Ook liet Smedts joden in Limburg onderduiken. Bij de huisvesting 
ondervond hij steun van zijn in Horst woonachtige familie, zijn 
mentor en persoonlijke vriend pastoor H.J. Vullinghs in Grubben
vorst en diens kapelaan P.J.H. Slots. Vullinghs en Slots waren 
grote liefhebbers van muziek, met name koormuziek, en kenden 
de muziekminnaar P.J. Tiggers, die dank zij de V.A.R.A.-radio 
landelijke bekendheid genoot. 136 Ze misten dan ook de toen vrij 
algemene katholieke afkeer van het socialisme en zijn aanhangers. 
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Zo kon in de loop van 1941 en 1942 een hechte band ontstaan 
tussen de overwegend sociaal-democratisch georiënteerde groep 
hulpverleners rond Smedts en de twee geestelijken in het Noor
limburgse Maasdorp. Dit contact bleef na de arrestatie van Smedts 
intact. 
Een van Vullinghs' contactpersonen, mejuffrouw C. W. Ouwellen, 
lerares aan een huishoudschool voor joodse meisjes in Amster
dam, had in de tweede helft van de jaren dertig de noden van de 
joodse vluchtelingen uit Duitsland, met name van de kinderen, 
leren kennen. Met een collega-docente begon ze meteen na het 
begin van de deportaties joodse vrienden en kennissen te polsen 
of ze eventuele hulp op prijs stelden. De respons viel tegen, 
menigeen achtte het niet nodig. De twee onderwijzeressen legden 
zich er niet bij neer. Uiteindelijk bleken met name de jonge 
Duitse immigranten bereid de hulp te aanvaarden. Dank zij 
pastoor Vullinghs konden ze terecht in Grubbenvorst en omge
ving. 137 

In het najaar van 1942 kwam een verbinding tot stand tussen 
Vullinghs en een kring van helpers rond J.G. Westerweel, waar
schijnlijk via Smedts' connecties. De socialist en pacifist Wester
weel gaf les aan de onderwijsinstelling van C. Boeke in Biltho
ven. In de jaren twintig had Boeke een geheel eigen onderwijsme
thode ontwikkeld waarbij de nadruk lag op een zo breed mogelijke 
zelfontplooiïng. De school kende een leerlingenzelfbestuur. De 
leerkrachten fungeerden als medewerkers van deze kindergemeen
schappen. Toen een groep joodse kinderen uit Den Dolder door 
een Duitse maatregel van onderwijs dreigde te worden uitgesloten, 
nam de school van Boeke ze over. De in Loosdrecht woonachtige 
familie van een joodse collega-docente, M. Waterman, die Wes
terweel op indringende wijze vertelde over het ellendige lot dat de 
joden boven het hoofd hing, onderhield al enige tijd contact met 
een ongeveer zeventig personen tellende groep joodse jongens en 
meisjes die in een plaatselijk paviljoen woonde. Na de Kris
tallnacht waren ruim zeshonderd Duitse en Oostenrijkse Zionisten 
of Palestina-pioniers - de meesten waren wees - naar Nederland 
uitgeweken. Een gedeelte van deze jonge Zionisten had zich in 
1939 onder leiding van J. Simon in Loosdrecht gevestigd. Daar 
bereidden ze zich voor op een toekomst in Palestina. De meesten 
waren toen tussen de 14 en 20 jaar oud. De jongeren waren zeer 
gemotiveerd en hadden zich van hun oorspronkelijke leefomgeving 
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losgemaakt. Sommigen bezochten de school van Boeke. In het 
voorjaar van 1942 bracht M. Waterman een verbinding tot stand 
tussen Simon en Westerweel. Westerweel raakte diep onder de 
indruk van de uitgangspunten, de (politieke) idealen en de karak
tervastheid van de Palestina-pioniers. Enige tijd speelde hij met 
de gedachte mee te gaan naar Palestina. Zover kwam het niet. 
De mentaliteit van de jonge Zionisten was er niet naar de depor
taties lijdzaam af te wachten. Ze namen het lot in eigen handen. 
Westerweel, die inmiddels in Rotterdam doceerde, ging samen 
met M . Waterman, J. Simon en B.J. Koning op zoek naar onder
duikadressen voor de jongeren in de regio. Op 15 augustus 1942 
bereikte het bericht Loosdrecht dat het paviljoen elk moment 
ontruimd kon worden. Er moest snel worden gehandeld. De 
zoekactie naar duikadressen werd tot ver buiten de regio uitge
breid. Men vond adressen in Noord- en Zuid-Holland, Friesland 
en Limburg. Voorts zetten Westerweel en Simon ontsnappings
lijnen naar Zwitserland en Spanje op. Het eerste gedeelte liep via 
Eindhoven en Budel naar het Belgische Hamont. De twee gingen 
zeer listig en vernuftig te werk. Ze lieten zich met de vluchte
lingen inschrijven voor de Organisation Todt waarna ze een 
paspoort ontvingen en probleemloos naar Frankrijk konden reizen. 
Aanvankelijk koesterden de Duitsers geen argwaan, want degenen 
die van deze route gebruik maakten spoorden gewoon naar Bor
deaux en begaven zich vervolgens op pad naar de Spaanse grens. 
Een andere vluchtweg leidde naar Zwitserland. Ongeveer 150 
joodse vluchtelingen weken via deze twee ontsnappingslijnen naar 
onbezet gebied uit. 
De twee organisatoren van de ontsnappingsroute betaalden overi
gens duur leergeld. Sommige grenspasseurs vroegen buitensporig 
hoge bedragen voor de mensensmokkel en leverden de joden 
vervolgens uit. Naderhand liep het beter en beschikten Wester
weel c.s. over maar liefst drie grensovergangen in Noord-Bra
bant. Toch ging het fout. Op 26 januari 1943 werd Simon in de 
buurt van de Belgische grens aangehouden. Hij liet niets los en 
pleegde de volgende dag zelfmoord in de gevangenis van Breda. 
M . Pinkhof nam zijn plaats in, maar werd op 22 april 1944 
eveneens gearresteerd. Westerweel en B. Koning waren kort 
tevoren, op 11maart1944, ter hoogte van Budel in Duitse handen 
gevalen. Westerweel werd op 11 augustus 1944 in Vught doodge
schoten. Koning en Pinkhof overleefden de oorlog. 138 
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Van de door de groep-Westerweel geholpen joden die in Neder
land bleven, belandden er naar schatting tussen de 75 en 100 in 
Limburg. De eersten arriveerden in het najaar van 1942 in Grub
benvorst. Aanvankelijk begeleidden Westerweel en zijn echtgenote 
W. Westerweel-Bosdriesz de onderduikers naar het Noordlim
burgse Maasdorp, maar vanaf december 1942 trad M.J. Salomé 
uit Hardinxveld op als de vaste verbindingsman van de groep met 
Limburg. In 1941 had hij zich voor het eerst met de hulp ingela
ten en enkele maanden in de gevangenis doorgebracht. Hij kwam 
vrij wegens gebrek aan bewijs. In de zomer van 1942 betrok een 
joodse huisgenoot hem opnieuw bij de hulpverlening. Dat lekte al 
spoedig uit en Salomé dook drie maanden onder in Boxtel. Via 
zijn moeder kwam hij in aanraking met een Rotterdamse collega
onderwijzeres van Westerweel en met C. van Bakergem, die op 
hun beurt een verbinding tot stand brachten tussen Westerweel, 
pastoor Vullinghs en Salomé. Vanwege de groeiende toeloop van 
joden verwees de pastoor van Grubbenvorst Salomé en Wester
weel begin 1943 naar mejuffrouw E. Boutet in Sevenum. Salomé 
kreeg verder contact met helpers in Zuid-Limburg zoals F. Ooms 
en S. van der Heide. Tussen december 1942 en eind 1943 bracht 
Salomé ongeveer dertig Palestina-pioniers per trein naar Venray. 
Vandaar begaven ze zich te voet naar Sevenum.139 Eens in de 
veertien dagen kwamen de Palestina-pioniers bijeen in een schuil
plaats in de Sevenumse bossen. Men sprak van de "Israël-soos". 
Tijdens de bijeenkomsten bespraken de jongeren hun toekomst
plannen. Omdat ze vernomen hadden dat sommige pleegouders 
voornemens waren de kinderen te laten dopen, namen ze zich 
voor direct na de bevrijding te beginnen met het opsporen van 
joodse kinderen. Men zou trachten ze weer met de ouders te 
verenigen. 140 De meesten Palestina-pioniers doken onder in 
Sevenum, sommigen reisden verder naar Helden en Roermond. 
Boutet had Salomé naar kapelaan A.R.J . Thomassen in Helden 
verwezen. Deze had hem geïntroduceerd bij zijn zuster L.C.J. 
Thomassen in Roermond. Mejuffrouw Thomassen werkte samen 
met hulpverleners van joden uit de groep-Bongaerts. 141 Hoeveel 
Zionisten door Salomé naar Zuid-Limburg zijn gebracht, staat niet 
vast. 
Aangezien Boutet bij talrijke andere verzetsactiviteiten betrokken 
was, werd P.J. Arts de vaste verbindingsman van de groep
Westerweel in Sevenum. Tot de bevrijding op 22 november 1944 
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leidde hij de verzorging van ruim honderd joodse onderduikers. 
Ze kwamen niet allemaal via Westerweel c.s. , ook fietsenhande
laar Th. Obers haalde, buiten georganiseerd verband, joden op in 
Amsterdam, maar hij vroeg er aanzienlijke geldbedragen voor.142 

Naar aanleiding van een mislukte poging een illegale werker uit 
de gevangenis van Scheveningen te bevrijden, werden Salomé en 
mevrouw W. Westerweel-Bosdriesz in december 1943 gearres
teerd. Ze verdwenen via Vught naar Duitse kampen, maar over
leefden de oorlog. Mejuffrouw E. Waterman, een zuster van de 
onderwijzeres, nam de plaats van Salomé in. Naast de begeleiding 
van Palestina-pioniers en andere joden naar het station van Horst
Sevenum bekommerde ze zich om het materiële welzijn van de in 
Noord-Limburg ondergedoken joden. 143 Voor valse PB's zorgden 
medewerkers van de plaatselijke of regionale L. 0. en specialisten 
zoals F.J. Gerritsen in Haarlem, D.C. Jesse, mejuffrouw G. 
Loeff uit Den Haag en mejuffrouw H. Neubauer uit Amsterdam. 
De voorziening van distributiebescheiden leverde evenmin proble
men op. De bij boeren gehuisveste joden hadden er doorgaans 
geen nodig. De overigen ontvingen bonkaarten van de L.O. of 
medewerkers van Westerweel. 144 

De meeste joodse onderduikers oordeelden positief over hun 
verblijf in Sevenum. Mevrouw L. Kettner-Ticho smokkelde enige 
tijd kinderen uit de Amsterdamse crèche en belandde na haar 
ontsnapping uit Westerbork in Sevenum. Aanvankelijk werkte ze 
in het dorpscafé dat als doorgangshuis dienst deed. Aansluitend 
hielp ze anderhalf jaar op de boerderij van haar gastgever, waar
voor ze een vergoeding ontving die ze ten behoeve van de organi
satie aan E . Waterman afdroeg. Mevrouw Kettner schreef haar 
gunstige ervaringen met de inwoners van Sevenum toe aan het feit 
dat de dorpelingen de enige jood die daar voor de oorlog woonde, 
een veehandelaar, als een rechtschapen mens hadden Ieren ken
nen. Bovendien spoorde pastoor J.J.H. Salden de mensen openlijk 
aan onderduikers in huis te nemen. 145 Onderduikster S. Nussbaum
Jaari, in december 1943 door E. Waterman naar Sevenum ge
bracht, ondervond enige hinder van bekeringsijver. Ze moest 
Sevenum verlaten toen bleek dat de autoriteiten door een anonie
me brief achter haar ware identiteit waren gekomen. Ze vertrok 
naar Grubbenvorst, maar belandde uiteindelijk in Roermond en 
beleefde er de zware fronttijd. 146 Salomé beschreef zijn ervaringen 
als volgt: "De gastvrijheid in en rond Sevenum was groots, alles 
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kon, alles was mogelijk en werd zonder meer gedaan. Wij werk
ten in een sfeer van vertrouwen waarin veel mensen eendrachtig 
samenwerkten en zich in goede harmonie verzetten tegen de 
vijand. Huizen, deuren en harten stonden open; de onderduikers 
waren èn welkom èn ook ik werd steeds hartelijk ontvangen. Bij 
al ons werk was Eugénie (Boutet, auteur) de sleutelfiguur. Ik 
klopte nooit tevergeefs bij haar aan. Zij wist altijd raad. De 
pastoor van Grubbenvorst steunde en beaamde ons werk" .147 

Af gezien van één inwoner die als een potentiële verrader werd 
beschouwd zwegen de inwoners van Sevenum. Toch liep het mis. 
Door onvoorzichtigheid van een paar Haagse onderduikers - zij 
konden het contact met hun plaatsgenoten niet loslaten - kon de 
Haagse Si po op 10 augustus 1944 verscheidene aanhoudingen 
verrichten in Grubbenvorst. Twee joden werden op transport 
gesteld en kwamen om het leven. 148 In opdracht van de Sipo
Maastricht zond de Venlose A.K.D.-er J. Berendsen op 2 septem
ber 1944 zes medewerkers naar Sevenum om het bejaarde joodse 
echtpaar E. Maisonpierre en H. Maisonpierre-Compris op te 
halen. Twaalf dagen later gaf een luitenant-kolonel van de in 
Venlo gelegerde Ordnungspolizei Berendsen en de oostfrontstrij
der A. Aarts bevel het echtpaar dood te schieten. De twee haalden 
het echtpaar uit de gevangenis en brachten hen per auto naar het 
Zwarte Water, een ven bij Venlo. De auto werd aan de rand van 
het bos geparkeerd en de twee bejaarden moesten uitstappen. 
Aarts en Berendsen dwongen het echtpaar voor hen uit te lopen. 
Vooraan in het bos werden ze van achteren neergeschoten. Aarts 
liep naar de twee kermende, zwaar gewonde mensen toe en schoot 
ze door het hoofd. Daarna beroofde hij ze van een armband en de 
horloges. De moordenaars sleepten de lijken verder het bos in en 
wierpen ze in een ondiepe greppel die ze met wat takken en gras 
afdekten. Daags erna attendeerde een passant de O.D.-ers L. Jans 
en W. van Boekhold, die onderweg waren naar Velden voor een 
bijeenkomst met de gewestelijke O.D.-leider, op de lijken . Ze 
waarschuwden onmiddellijk een in de buurt rond fietsende poli
tieman. Die gaf hen te verstaan zich er niet mee te bemoeien. 
Toen politiecommissaris Couperus ervan vernam, beval hij Be
rendsen de lijken te laten verdwijnen. Twee medewerkers van 
Berendsen begaven zich naar het ven en gooiden de stoffelijke 
resten van het echtpaar in het Zwarte Water, nadat ze de armen 
en benen met touw en ijzerdraad aan elkaar hadden gebonden. Het 
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duurde geruime tijd tot de lijken onder water verdwenen. De 
locatie maskeerden ze met wat groen.149 

Kort voor de bevrijding vond een inval plaats in de woning van 
P. Arts. De vier aanwezige joden konden ontsnappen, Arts zelf 
was niet thuis. In totaal vielen acht joodse onderduikers in Seve
num in Duitse handen. De meesten kwamen om het leven.150 Ook 
elders werden van tijd tot tijd, met name in 1944, joodse onder
duikers gearresteerd. Precieze cijfers ontbreken. 

IV.3. Georganiseerde hulp, gelieerd aan niet specifiek op hulp 
aan joden gerichte organisaties 

IV.3.1. De L.O.: algemeen 

In de vorige paragraaf werd vastgesteld dat de specifiek op hulp 
aan joden gerichte organisaties allemaal in meerdere of mindere 
mate steun kregen van L.0.-ers of van de L.O. zelf. De L.O. was 
immers in zelfs de kleinste gehuchten actief en steunde op een 
naar verhouding breed maatschappelijk draagvlak. In deze para
graaf zullen we stilstaan bij de hulpverlening aan joden door 
L.0.-ers en medewerkers van andere verzetsgroepen die gebruik 
maakten van de mogelijkheden die de eigen organisatie daartoe 
bood. 
Eigenlijk kwam de L.O. in Limburg te laat, dat wil zeggen in de 
zomer van 1943 toen de deportaties al in een ver gevorderd 
stadium waren, tot stand om nog veel voor de joden te kunnen 
doen. Desondanks kreeg de organisatie vanaf haar ontstaan met 
deze hulpverlening te maken. Veel illegale werkers die in 1943 tot 
de L. 0. toetraden, ontplooiden daarvóór allerlei andere verzetsac
tiviteiten. Daar hielden ze doorgaans aan vast. Sommige van die 
activiteiten geschiedden sedertdien binnen L.0.-verband, zeker in 
Limburg (zie hoofdstuk VI, in het bijzonder de paragrafen VIII .5. 
en VIII.8.). 
In het voorjaar van 1943 zochten zowel O.D.-ers als onderduikers 
hun toevlucht in zogeheten duikkampen, provisorisch ingerichte 
schuilplaatsen in de Midden- en Noordlimburgse bossen. In april 
1943, toen alle nog in de zuidelijke provincies verblijvende joden 
het bevel kregen zich naar het doorgangskamp in Vught te bege
ven , werd in de bossen bij Grathem een gedemonteerd kippenhok 
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opgetrokken en ingericht voor een joods gezin uit Roermond. Bij 
een boerderij in de buurt werd een ondergrondse schuilplaats 
aangelegd, bestemd voor joden en voor jongeren die zich niet 
voor dwangarbeid in Duitsland wensten te melden. In een ander 
duikkamp in de omgeving van Roggel hielden zich temidden van 
andere onderduikers twaalf joden schuil. De kampen was geen 
lang leven beschoren. Sommige bewoners van de schuilplaats bij 
Grathem gedroegen zich dermate roekeloos dat het kamp in de 
zomer van 1943 moest worden opgebroken. In het kamp "Stokers
horst" bij Roggel brak in november 1943 brand uit tijdens het 
koken. De nog aanwezige twaalf joden vluchtten de bossen in . Ze 
vonden uiteindelijk onderdak bij particulieren in de omgeving. 
Helpers van krijgsgevangenen zoals F. van Kemenade uit Roer
mond waren hierbij behulpzaam. 151 

Tegen het najaar van 1943, toen de provinciale organisatie van de 
L.O. vrijwel rond was, arriveerden de eerste joodse onderduikers 
via de gewestelijke L.0.-vergadering in Limburg. Hoeveel joden 
langs die weg in Limburg terecht zijn gekomen is niet te achter
halen, maar waarschijnlijk zijn het er honderden geweest. Alleen 
al het rayon Ravenstein-Oss herbergde tientallen joodse onderdui
kers die er via L.0.-kanalen waren terechtgekomen.152 Andere 
districten en rayons gaven een vergelijkbaar beeld te zien. 

IV.3 .2 . Activiteiten van aan de L.O. gelieerde hulpverleners 

IV.3 .2.1. Venlo, Heerlen en Valkenburg 

Bij de aanvang van de laatste deportatiefase van de Venlose joden 
in april 1943 lieten de politiebeambten H.H. Pollaert, J.G.A. 
Aarts en H.G. Snellen zoveel mogelijk de joden door Ph.A. V. 
Wolff, een "half-jood", vooraf waarschuwen. Tevens zorgden ze 
voor onderduikadressen. Weldra ontstond een netwerk van hulp
verleners, waartoe onder anderen de gebroeders K.P.M . en P.P.J. 
Ex, L.P.C. Meyers en W.F.Th. van Boekhold en later ook 
pastoor H.J.H. Vullinghs en H. Joosten uit Grubbenvorst, P.A.J. 
Peeters en P. Reijnders uit Broekhuizenvorst en J.H. van Megen 
uit Broekhuizen behoorden. De helpers uit Broekhuizen brachten 
een zijdelingse verbinding tot stand met leden van de groep
Bongaerts zoals P.G. Gulikers. Veruit de meeste joden uit de 
reg10 Venlo - Pollaert c.s. hielpen er naar schatting honderd -
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doken onder in de Maas- en Peeldorpen op de westelijke Maasoe
ver. Vanaf de zomer van 1943 nam de L.O. het grootste deel van 
de materiële zorg op zich. In augustus 1943 arresteerde de Sipo
Maastricht achtereenvolgens Aarts, Snellen, Meyers en Van 
Megen. De twee politiebeambten verdwenen naar Duitse kampen, 
Van Megen kwam in 1945 om het leven. Meyers, die PB's voor 
de joden vervalste, werd vanwege zijn verzetswerk maar liefst vijf 
keer ingesloten, maar wist telkens te ontsnappen. Pollaert dook na 
de arrestatie van zijn collega's meteen onder. Zijn echtgenote en 
beide kinderen werden door de Sipo opgepakt en twee maanden 
opgesloten in het kamp Vught. 153 

Voor de komst van joden uit het westen van het land naar het 
L.0.-district Venlo en naderhand ook andere districten was A.J. 
Slikker grotendeels verantwoordelijk. Tot 1941 werkte de uit 
Alkmaar afkomstige Slikker in Boskoop. Dat jaar verhuisde hij 
naar Venlo. Als controleur van groenten- en fruitveilingen in het 
district Limburg zinde het hem niet dat het grootste gedeelte van 
de produkten naar Duitsland verdween. Hij keurde grote partijen 
af. Dat bleef niet onopgemerkt. In juni 1942 zag hij zich genood
zaakt onder te duiken. Hierdoor kwam hij in aanraking met de 
ontluikende Venlose illegaliteit. Een tussenpersoon bracht Slikker 
in verbinding met de directrice van het ziekenhuis in Hoorn. Zij 
zocht onderduikadressen voor joodse kinderen en jongeren. Als 
Slikker kon zorgen voor duikadressen in Limburg, zou zij erop 
toezien dat Limburgse onderduikers in Noord-Holland terecht 
konden. Voorts kreeg Slikker contact met hulpverleners als K. 
Chardon uit Delft - een verbindingsman van P.M . Smedts - H. 
Dienske en mevrouw Baas uit Amsterdam. Laatstgenoemde werkte 
samen met P.A. Meerburg. Er volgde een bespreking in de hoofd
stad waaraan naast de hierboven genoemde personen J. Hendrikx 
deelnam. De aanwezigen waren het erover eens dat er meer struc
tuur in de hulpverlening moest worden aangebracht. Ze besloten 
de hulp in de toekomst te integreren in de L.O. Dank zij de in 
Amsterdam gemaakte afspraken konden vanaf het einde van de 
zomer van 1943 vele tientallen joden in de dorpen ten noorden en 
ten zuiden van Venlo op de oostelijke en op de westelijke Maas
oever onderduiken. Ook andere Limburgse L.0.-districten namen 
sindsdien vanuit Venlo doorgezonden joodse onderduikers op. 154 
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Evenals in Venlo namen in Heerlen individuele politiebeambten 
en O.D.-ers, met name uit de kring rond Ch. Bongaerts, het 
voortouw in de hulpverlening. Het betrof voornamelijk joden uit 
de regio. Sedert de oprichting van de L.O. in het district Heerlen, 
dat vrijwel de gehele Mijnstreek omvatte, raakten talrijke mede
werkers van deze organisatie betrokken bij de hulpverlening van 
de N.V., de groepen Stakenborg-Paasen, Meerburg, Westerweel 
en andere kleinschalige organisaties (zie hoofdstuk VI, paragraaf 
VIII.5.). 

De in Valkenburg woonachtige L.0.-medewerker P.J.A. Schunck 
constateerde dat de plaatselijke, overigens kleine joodse gemeen
schap de dreigende gevaren niet onder ogen wenste te zien en de 
aangeboden hulp van de hand wees . Hun houding stond model 
voor die van zoveel joden en anderen. Men kon niet bevatten, 
zelfs niet geloven hoe erg het kwaad kon zijn. Zo was een bejaard 
joods echtpaar er vast van overtuigd dat ze hun woning moesten 
ontruimen ten behoeve van een groot gezin. In ruil voor hun 
vertrek was de twee bejaarden namelijk onderdak in een rusthuis 
toegezegd. Andere joodse inwoners van Valkenburg hechtten geen 
geloof aan de alarmerende berichten die binnensijpelden en 
meenden oprecht dat er hooguit sprake was van (dwang)arbeid in 
Poolse werkkampen. Met deze voorstelling van zaken draaiden ze 
zich een rad voor ogen om vrede te vinden met hun situatie.155 In 
een ander opzicht stond Valkenburg eveneens model voor een veel 
voorkomend verschijnsel. De "kleine", onbemiddelde joden 
werden vrijwel allemaal gedeporteerd, terwijl de rijkere in veel 
gevallen tijdig wisten onder te duiken, soms met hulp van particu
lieren soms met hulp van de L.O. of een andere verzetsgroep. 
Dank zij de L .O. vonden tientallen joden onderdak in het rayon 
Valkenburg. 

IV.3 .2.2. De groep-Brandsma 

De groep-Brandsma, geleid door de Delftenaar H .H. van der 
Wielen - schuilnaam Hugo Brandsma - maakte deel uit van de 
zogeheten Vrije Groepen Amsterdam (V.G.A.), een samenvoeging 
van zeven kleine organisaties in het westen van het land. De 
bundeling was in 1943 tot stand gekomen om niet afhankelijk te 
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zijn van de gecentraliseerde L.O. De opzet slaagde slechts ten 
dele. Men had de L.O. nodig voor distributiebescheiden en werk
te ermee samen binnen het zogeheten Utrechts "bonkaarten
contact" .156 

Pater L. Bleijs stond aan de basis van de verbinding van Van der 
Wielen met de L.0.-districten Roermond en Weert. In de zomer 
van 1943 introduceerde hij de Delftenaar bij de districtsleider van 
Roermond-West, L. Frantzen uit Horn. Het is niet bekend welke 
afspraken zijn gemaakt, maar aangenomen mag worden dat Van 
der Wielen Frantzen verzocht joodse onderduikers in Midden
Limburg te plaatsen. Tot de komst van C.L. van Donselaar 
gebeurde er vrijwel niets. De uit Haarlem afkomstige Van Donse
laar volgde een opleiding in Amsterdam, maar brak zijn studie in 
januari 1943 af, omdat hij weigerde bewakingsdiensten voor de 
bezetter te verrichten. Hij dook onder en informeerde bij de 
hoogbejaarde C. ten Boom in Haarlem of er een mogelijkheid 
bestond uit te wijken naar Zwitserland waar zijn vriendin woonde. 
Met zijn dochters Corrie en Elisabeth verleende Ten Boom hulp 
aan joden. Op voorwaarde dat Van Donselaar enkele joden zou 
meenemen verklaarde hij zich bereid te helpen. Hierdoor kwam 
Van Donselaar in aanraking met Van der Wielen die hem in 
november 1943 bij L. Frantzen introduceerde. Voor hem ging 
Van Donselaar weldra koeriersdiensten verrichten. Van zijn 
voornemen naar Zwitserland uit te wijken kwam niets meer te
recht. In plaats daarvan begeleidde hij op verzoek van Van der 
Wielen joden naar Limburg. Bij zijn werkzaamheden ondervond 
Van Donselaar steun van J. Lowé Ball uit Delft, die met zijn 
gezin naar Limburg kwam, en A. van der Pluijm . De drie mede
werkers van de groep-Brandsma brachten naar schatting tussen de 
honderd en tweehonderd joden naar de districten Roermond en 
Weert. 157 

Van Donselaar vestigde zich in hotel "Het Gouden Kruis" van het 
echtpaar Smeets aan de Kapellerlaan in Roermond, een door
gangshuis voor (joodse) onderduikers en geallieerde vluchtelin
gen. Vanuit dit adres zette hij zijn activiteiten voort. Een van de 
eerste opdrachten die Frantzen hem en Lowé Ball verstrekte 
behelsde het herstel van de ontsnappingsroute van P. Timmermans 
over Nancy die sedert november 1943 niet meer te gebruiken was 
(zie hoofdstuk IV, paragraaf 11.2.) . Twee weken hadden ze nodig 
om nieuwe contactpunten te vinden, maar verder dan Nancy kwa-
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men ze niet. De lijn was dermate geïnfiltreerd dat het onbegonnen 
werk was de oorspronkelijke weg naar Zwitserland nieuw leven 
in te blazen. Terug in Nederland legden de twee zich na overleg 
met Frantzen en Van der Wielen opnieuw toe op de hulp aan 
joden. De groep-Brandsma ontving de joden van verbindings
personen in Amsterdam en Twente en van C. ten Boom. Als 
gevolg van de aanhouding van Ten Boom en zijn beide dochters 
viel de verbinding met Haarlem op 28 februari 1944 weg. Ten 
Boom sr. overleed na een kort verblijf in de gevangenis van 
Scheveningen te Loosduinen op 9 maart 1944 en zijn dochter 
Elisabeth in het kamp Ravensbrück. Corrie ten Boom werd in 
december 1944 uit Ravensbrück ontslagen. 158 

Voor Van der Wielen en zijn koeriers op Limburg hadden de 
Haarlemse arrestaties geen nadelige gevolgen. Van Donselaar en 
Lowé Ball gingen in Roermond samenwerken met L.0.-ers en 
O.D.-ers als K.H.H. Simmelink, M.E.J.M. Stoffels, A. Reulen, 
J.P.H. Frencken en verschillende bij de illegaliteit aangesloten 
politiebeambten . In het aangrenzend district Weert legden Van der 
Wielens medewerkers eveneens contacten. Daar hielpen mejuf
frouw M. Vlugt, werkzaam in hotel "Jan van Weert", dat als 
doorgangshuis dienst deed, en L.0.-districtshoofd A.H.M. Her
mans, die voor distributiebonnen zorgde; in Stramproy hielpen 
mejuffrouw M. Stevens, dochter van de directeur van de plaatse
lijke melkfabriek, en J.L. Salemans. Dank zij het contact met de 
laatste twee kon de groep-Brandsma in dit grensdorp joden plaat
sen. 159 

Begin 1944 deed zich het eerste ernstige probleem voor. Een in 
Horn ondergedoken jodin kon de voortdurende spanning niet 
langer aan en had steeds vaker last van angstpsychoses, die soms 
gepaard gingen met aanvallen van hysterie. Een normale omgang 
met de vrouw was niet meer mogelijk. Frantzen ging naarstig op 
zoek naar een gepaste oplossing. Na lang wikken en wegen 
besloot hij de vrouw te laten overbrengen naar Heythuysen, maar 
er trad geen verbetering op in haar toestand. Op 14 mei 1944 
vertrok ze tenslotte in gezelschap van een begeleidster naar 
kennissen in Bloemendaal. In Haarlem liepen ze tegen de lamp 
toen de vrouw opnieuw een hysterische aanval kreeg. De twee 
werden in hechtenis genomen. Hoe het met de jodin is afgelopen 
is niet bekend. Haar begeleidster kwam door tussenkomst van een 
vriendin spoedig weer vrij. Naderhand bleek dat de vriendin een 
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hoge prijs had moeten betalen voor de vrijlating, want op 10 juni 
arresteerde de Sipo drie in Heythuysen ondergedoken joden en 
hun gastgever, de 39-jarige electro-technicus J.H. Berkhout. Het 
betrof drie leden van de familie Prijs, de moeder en twee van 
haar kinderen. Mevrouw Prijs kwam in een Duits kamp om het 
leven, haar twee kinderen overleefden de oorlog. Berkhout kwam 
via Vught in Neuengamme terecht. In februari 1945 werd hij met 
andere gevangenen in Dantzig op een boot gezet waarna nooit 
meer iets van hem vernomen is. Vermoedelijk werd het schip 
ergens voor de kust op de Oostzee tot zinken gebracht. 
Toen Frantzen op 14 of 15 mei 1944 van de arrestaties in Haar
lem vernam, dook hij meteen onder. Hij vertrouwde het zaakje 
niet. Op aanraden van secretaris Moonen volgden zijn echtgenote 
en kinderen op 28 mei zijn voorbeeld. Met het onderduiken van 
Frantzen kwam een einde aan de verbinding van Van der Wielen 
met de Limburgse L.0. 160 

Van Donselaar zette zijn verzetswerk voort, maar beperkte dat tot 
de verzorging van de door de groep-Brandsma in Limburg onder
gedoken joden. Hij viel als gevolg van de overval op hotel "Het 
Gouden Kruis" in de nacht van 9 op 10 augustus 1944 in Duitse 
handen (zie hoofdstuk VI, paragraaf VIIl.3.) . Tot mei 1945 
verrichtte hij onder toezicht van Oekraïnse S.S.-ers dwangarbeid 
in Duitsland. 161 Waarschijnlijk namen of Lowé Ball en Van der 
Pluijm of plaatselijke L.0.-ers en gastgevers van de joden de 
verzorging van deze onderduikers tot de bevrijding over. 

IV.3.2.3. Truus Jetten 

K. Hiegentlich uit Roermond betrok zijn assistente mejuffrouw 
G.M. Jetten uit Horn bij de hulpverlening. Als gevolg van de 
maatregelen, die tot doel hadden de joden uit het economisch 
leven te verwijderen, zag Hiegentlich zich genoodzaakt zijn zaak 
te sluiten. Hij vertrok naar Amsterdam, van waaruit hij samen 
met Jetten in de tweede helft van 1942 een lijntje voor joodse 
vluchtelingen naar Limburg opzette. In eerste instantie maakten 
voornamelijk Hiegentlichs familie, vrienden en kennissen daarvan 
gebruik, later ook andere joden. letten reisde herhaaldelijk naar 
Amsterdam om personen in de "jodenhoek" op te halen. In Lim
burg ondervond ze steun van onder anderen haar ouders, P.H.M. 
Linssen uit Beegden, W.G.Th. Verrijt uit Helden, L. Frantzen in 
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Horn, J. Frantzen in Swalmen en K.H.H. Simmelink in Nunhem. 
Zelf ontfermde J etten zich over vijftien joodse kinderen. Ver
scheidene andere kinderen werden gehuisvest in Stramproy en 
Leveroy. In totaal vonden vele tientallen joodse jongeren en 
volwassen via het kanaal van Hiegentlich en Jetten onderdak in 
Midden-Limburg. 
Dank zij Jettens uitstekende verbindingen met de L.O., contacten 
die grotendeels samenvielen met die van de organisatie-Brandsma, 
leverde de materiële verzorging geen problemen op. Voor bon
kaarten deed ze een beroep op haar neef W. Philips, werkzaam op 
het distributiekantoor van Roermond, L. Frantzen en in een later 
stadium op L.0.-ers uit de kring rond pater Bleijs. Eind novem
ber 1943 dook Jetten onder, omdat de Duitsers achter haar illega
le activiteiten dreigden te komen. Haar zus Ella nam haar taken 
over. 162 

IV.3.2.4. Paul Terwindt en Tini van de Bilt 

De in Arnhem woonachtige student Paul W. Terwindt kreeg in 
1942 verbinding met enkele illegaal werkende Utrechtse studen
ten, die hem introduceerden bij Amsterdamse hulpverleners als B. 
en 1. Groothand. Het contact kwam mogelijk tot stand via het 
landelijk studentenverzet. Wellicht betrof het studenten van het 
"Utrechts Kindercomité" en rond P.A. Meerburg uit Amsterdam. 
In de zomer van 1942 nam Terwindt twee joodse kinderen mee 
naar Arnhem . Hij bracht ze onder bij de familie Van de Bilt. 
Dochter Tini (A.M. van de Bilt), die zich het tragisch lot van de 
joodse gemeenschap zeer aantrok, besloot Terwindt te gaan 
helpen. Hij gaf haar het adres van een joods echtpaar in Amster
dam dat in verbinding stond met de Joodse Raad en over een lijst 
met namen van kinderen beschikte die aan een onderduikadres 
geholpen moesten worden . Het kostte de twee Arnhemmers 
aanvankelijk heel wat moeite de kinderen onder te brengen in 
Amsterdam, Utrecht en Arnhem . Daarin kwam verandering toen 
Paul Terwindt zijn medewerkster in november of december 1942 
introduceerde bij zijn zus M. Terwindt en de familie Berger, 
verwanten van hem, in Venlo. Mejuffrouw Terwindt bracht Paul 
en Tini in contact met J .H. Knapen uit Panningen, verbonden aan 
de plaatselijke Boerenleenbank. Knapen had veel connecties en 
maakte deel uit van de plaatselijke L.O . Bij hem waren ze aan het 
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goede adres. Het verschafte Terwindt de gelegenheid zijn zoekac
ties naar verbindingen in de loop van 1943 te verleggen. Hij 
reisde naar Zuid-Limburg in de wetenschap dat Tini van de Bilt 
en Knapen de verdere opvang en verzorging zelf konden rege
len. 163 

Eind 1942 bracht Van de Bilt de eerste joden naar Helden en 
dorpen in de omgeving zoals Maasbree, Sevenum, Koningslust en 
Heythuysen. Niet alleen de oorspronkelijke verzetsrelaties ver
trouwden haar joodse kinderen toe, hetzelfde deden nieuwe 
contactpersonen als de heer Bührmann, mejuffrouw V. Rosenberg 
en naderhand ook medewerkers van de Amsterdamse crèche zoals 
V. Co hen en personeel van de Centraal Israëlitische Ziekenverple
ging. Van de Bilt haalde kinderen, later ook jongeren en volwas
sen, op in Amsterdam en begeleidde ze per trein naar Limburg. 
Knapen, haar vaste Limburgse verbindingsman, en zijn echtgenote 
P.J. Knapen-Joosten droegen uiteindelijk de zorg over 114 joodse 
kinderen. De meesten waren door Van de Bilt gebracht, een 
aantal kwam via Sevenum en andere plaatsen naar Helden en 
Panningen. Knapen en Van de Bilt ondervonden veel steun van 
plaatselijke L.0.-ers zoals W.L. Houwen en de Heidense arts 
L.J.A. Verberne. Laatstgenoemde gaf Van de Bilt in de zomer 
van 1943 het adres van H. Janssen uit Neerkant in Noord-Bra
bant. Janssen was veekeurder en kende veel veehouders in de 
Brabantse Peelstreek. Dank zij hem openden zich nieuwe moge
lijkheden, waarvan Van de Bilt uiteraard gebruik maakte. 
Ernstige problemen deden zich nergens voor. Aanvankelijk kocht 
Paul Terwindt valse PB 's bij de Utrechtse studenten en een 
Amsterdamse vervalsingsgroep, die overigens matig werk aflever
de. In een latere fase ontving mejuffrouw Van de Bilt, met name 
van H. Janssen, vrijgemaakte en ontvreemde PB's van onopval
lende, enigszins op de onderduiker in kwestie lijkende landgeno
ten waarop ze slechts het adres hoefde te veranderen. Als het 
nodig was leverden Houwen, de Utrechtenaren en Janssen distri
butiebonnen. Er werd echter zelden om gevraagd. Kostgeld 
hoefde helemaal niet betaald te worden. Sommige, overwegend 
volwassen joden kampten met aanpassingsmoeilijkheden, maar die 
konden over het algemeen worden opgelost. Lastiger werd het als 
gastgevers ten gevolge van een razzia van hun onderduikers af 
wilden (de groep-Meerburg en de N.V. deden soortgelijke erva
ringen op). Dan moest in korte tijd een groot aantal meuwe 
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adressen gevonden worden. De door Tini van de Bilt geholpen 
joden overleefden vrijwel allemaal de oorlog. Janssen verloor één, 
door hem in Helenaveen geplaatst kind door verraad. De verant
woordelijke hiervoor zou later door de plaatselijke illegaliteit zijn 
geliquideerd. Knapen werd bij de grootscheepse razzia van 
oktober 1944 op de westelijke Maasoever opgepakt. Korte tijd 
later volgde de bevrijding van de regio, zodat zijn (tijdelijke) 
afwezigheid nauwelijks nadelige gevolgen had voor de joodse 
onderduikers. 164 

Nadat het contact met Noord- en Midden-Limburg tot stand was 
gekomen, verlegde Terwindt, zoals gezegd, zijn werkterrein naar 
het zuiden van de provincie, wat niet wegneemt dat hij met Van 
de Bilt bleef samenwerken. Ze onderhielden dagelijks telefonisch 
contact in verband met de eventuele uitwisseling van onderdui
kers. Daarvoor hanteerden ze een code: jongensboeken, meisjes
boeken en kookboeken, zoveelste druk (leeftijd). Terwindt vond 
nieuwe medewerkers in de regio's Sittard en Heerlen zoals Th. 
Huurdeman en echtgenote in Heerlen, de heer Hustinx, mevrouw 
S.A.M. Lemmens-Bisschops (zie hoofdstuk VI, paragraaf VIII.5 .) 
en mejuffrouw H.F. Dröge, directie-secretaresse op de Oranje
Nassaumijnen, die vermoedelijk door J .R.P. Crasborn met hem 
in aanraking was gekomen. Terwindt bracht ongeveer zestig 
joodse kinderen naar Zuid-Limburg. Ofschoon hij de verzorging 
zoveel mogelijk in eigen hand hield, kreeg de L.O. er in de loop 
van de tijd steeds meer bemoeienis mee. Slechts één kind, onder
gebracht in de buurt van Maastricht, viel door verraad in Duitse 
handen. 165 

IV. 3. 2. 5. Sociaal-Democraten en leden van de Arbeiders Jeugd 
Centrale in Zuid-Limburg 

Het in Brunssum woonachtige A.J.C.-bestuurslid P. van Ackooy 
bleef na de opheffing van de A.J.C. in contact met leden van zijn 
organisatie, onder anderen met het hoofdbestuurslid A. van 
Moock. Hetzelfde deden de sociaal-democraten J.H. de Wever, 
S. de Vries en F.J. van Bree. In samenwerking met de bakkers J. 
de Blauw en K. Claus van de coöperatie "Ons Dagelijksch 
Brood", de arts J.H.J. Tulleners, B.L.S. Beverwijk, H. Wansink 
en P. Donkersloot begonnen zij met S.D.A.P.-ers en A.J.C.-ers 
uit het westen van het land, onder wie mevrouw L. Keja-Jam-
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broes, in de zomer van 1942 met de hulpverlening aan jongere en 
volwassen joden (zie hoofdstuk VI, paragraaf VIII.5.). De meeste 
joden kwamen uit Amsterdam en andere steden in het westen. 
Mejuffrouw C. W.M. Molenaar, onderwijzeres aan de Nutsschool 
in Brunssum, haalde ze daar op (zie hoofdstuk VI, paragraaf 
VIII.5.). 
Omdat in de Zuidlimburgse Mijnstreek verschillende hulporga
nisaties actief waren, ontstonden in 1943 allerlei verbindingen 
tussen S.D.A.P.-ers en A.J.C.-ers en andere hulpverleners, onder 
anderen met de groep rond pater "Beatus" van Beckhoven. De 
Blauw, die in december 1943 zou worden opgepakt, werkte samen 
met N.V.-ers; Claus steunde de activiteiten van de groep-Staken
borg/Paasen en Donkersloot het werk van mevrouw S.A.M. 
Lemmens-Bisschops, die op haar beurt weer in contact stond met 
P. Terwindt c.s. Zo er al een scheiding bestond tussen de mede
werkers van de verschillende verzorgingsgroepen dan vervaagde 
die in de loop van de tijd. Men hielp waar het nodig was. Wel
haast vanzelfsprekend kreeg de L.O. er vanaf haar oprichting mee 
te maken. Door de talrijke onderlinge verbindingen is zelfs bij 
benadering niet aan te geven hoeveel joodse onderduikers mejuf
frouw Molenaar en wellicht andere koeriers naar Limburg bege
leidden. Bovendien namen de verschillende groepen herhaaldelijk 
onderduikers van elkaar over. 
Tegenslag bleef de Brunssumse en Heerlense S.D.A.P.-ers en 
A .J.C.-ers niet bespaard. M. Raeven en andere landwachters 
joegen hen en de gastgezinnen herhaaldelijk de stuipen op het lijf. 
Bakker Claus achtte de risico's na verscheidene huiszoekingen te 
groot en dook op 15 augustus 1944 onder. Ook de onderduikers 
maakten het de helpers af en toe behoorlijk lastig. Een verloofd 
joods stel wenste kost wat kost ondergebracht te worden op een 
boerderij zodat ze zich vrijer konden bewegen. Ze konden geen 
begrip opbrengen voor het feit dat men er niet op kon ingaan. 
Integendeel , teneinde de organisatie onder druk te zetten, probeer
de het paar uit te vissen wie bij de hulpverlening in de regio 
Heerlen betrokken waren. Het conflict liep zo hoog op dat men 
zich genoodzaakt zag de twee te laten liquideren (zie hoofdstuk 
VI, paragraaf VIII.5.) . 
Soms had men geluk. In december 1943 stelde F. van Bree tot 
zijn ontzetting vast dat hij een lijst met namen van onderduikers 
en zijn identiteitspapieren had verloren . Het liep met een sisser 
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af. De familie Van Bree dook veiligheidshalve onder, maar er 
gebeurde niets. Klaarblijkelijk was de lijst niet in verkeerde 
handen gevallen. 166 

IV.3.2.6. Zuid-Limburg en de groep rond dominee L. Overduin 
uit Enschede 

Diep geschokt door de eerste razzia op joden te Enschede in de 
nacht van 13 op 14 september 1941 begon dominee L. Overduin 
nog datzelfde jaar met de hulpverlening. Hij slaagde erin joden 
onder te brengen bij gereformeerden in de regio. In 1942 en 1943 
ontstond een vaste kern van vijf medewerkers rond Overduin. Van 
dit groepje maakten zijn zusters Corrie en Maartje, F. van Hoorn, 
banketbakker G. Voogd en diens dochter Saartje deel uit. Dank 
zij nieuwe contacten kon de groep in totaal ruim zevenhonderd 
joodse onderduikers plaatsen in Twente, Nijmegen, Hilversum, 
Harderwijk, de Achterhoek en de provincies Friesland en Lim
burg. Ze werden bij voorkeur ondergebracht in streng gerefor
meerde milieus. Enige zendingsdrang was Overduin niet 
vreemd. 167 

J. Regensburg was Overduins vaste koerier op Limburg. Diens 
verbindingsman M.H.J.H. Hellenbrand uit Heerlen werkte samen 
met andere hulpverleners in de regio, onder anderen met N.V. -ers 
(zie paragraaf IV.2.2.), die de joden aanvankelijk eveneens 
voornamelijk onderbrachten bij gereformeerde gezinnen. Dank zij 
Hellenbrand kreeg Regensburg de beschikking over talrijke 
nieuwe adressen in de regio Heerlen. Daartoe hoorde vermoede
lijk ook D. Zweep uit Chevremont, die zich met J. Mulders en J. 
Jaminon over de joden ontfermde. G. Voogd en zijn dochter Sara 
brachten eveneens joden naar Limburg. Op 17 mei 1944 begeleid
den ze met Regensburg het joods gezin De Leeuw uit Hengelo 
naar Heerlen. Een maand later, op 20 juni 1944, vielen het 
gezinshoofd A. de Leeuw en Hellenbrand door toedoen van 
landwachter M. Raeven, die vermoedelijk was getipt, in Duitse 
handen (zie paragraaf IV.2.2.). Over het lot van De Leeuw 
bestaat geen zekerheid. Hellenbrand verbleef tot de bevrijding in 
Duitse kampen en keerde invalide huiswaarts. 
In de zomer van 1944 arresteerden de Duitsers Regensburg toen 
hij per trein op weg was naar Heerlen om er distributiebonnen te 
bezorgen en de stand van zaken op te nemen. Zijn aanhouding 
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maakte een einde aan de verbinding met Enschede. De Limburgse 
verzorgingsgroepen namen samen met de L.O. de verantwoorde
lijkheid voor de ruim honderd joden die via Overduins organisatie 
naar Zuid-Limburg waren gebracht over. 168 

IV.3.2.7. Internationale vluchtelingenroutes via Limburg 

De organisatie van N.E. Erkens slaagde er in 1942 met hulp van 
haar Limburgse contactpersonen en medewerkers van de Belgische 
inlichtingendiensten "Clarence" en "Luc" in meerdere joden naar 
Zwitserland te loodsen. Door bemiddeling van M.G. Grasselier 
uit Amsterdam kon bijvoorbeeld de in de hoofdstad woonachtige 
familie Flesseman in juli 1942 via Eijsden, Visé, Luik en het 
onbezette Vichy-Frankrijk naar Zwitserland uitwijken. Van deze 
route maakten - tegen betaling - hoofdzakelijk vrienden en kennis
sen van Erkens en zijn medewerkers gebruik. Het geld dat Erkens 
c.s. voor hun diensten ontvingen werd aangewend om de illegale 
activiteiten te bekostigen en gezinnen van ondergedoken medewer
kers te ondersteunen (zie hoofdstuk 11, paragraaf 1.5.). 169 

Aanvankelijk voerde Zwitserland een soepel toelatingsbeleid, 
maar vanaf 13 augustus 1942 veranderde dat. In de twee moeilijk
ste oorlogsjaren, tot 12 juli 1944, zonden de Zwitserse autori
teiten op grote schaal joden en Engelandgangers terug. Omdat de 
grens niet hermetisch werd afgesloten, slaagden vluchtelingen er 
toch in het land binnen te komen. Ze kwamen doorgaans in 
speciale kampen terecht.170 

E. Veterman maakte gebruik van de vluchtroute van Luctor et 
Emergo om zijn joodse connecties naar Zwitserland te laten 
uitwijken. Op verzoek van R. Kloeg en Veterman hielp M.H.L. 
Beelen samen met een bakkersknecht uit zijn woonplaats Tungel
roy deze eerste joden de grens over. Hulp ondervonden ze daarbij 
van de familie Scheepers uit Stramproy, die een boerderij be
woonde waarvan een gedeelte op Nederlands en een gedeelte op 
Belgisch grondgebied lag (zie hoofdstuk IV, paragraaf 11.3.). 
Belgische medewerkers namen de vluchtelingen over en begeleid
den ze naar de volgende schakel in de keten naar onbezet gebied. 
Aanvankelijk stapten de Nederlandse helpers met hun vluchtelin
gen ook wel in Maaseik op de trein en reisden naar Antwerpen, 
waar een grote joodse gemeenschap woonde. Hier was de kans op 
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hulp naar verhouding groot. Beelen, die als gevolg van zijn 
arrestatie al vroeg wegviel, hielp in totaal ongeveer twintig 
joden. 171 

Priesterdocent Ch. Brummans uit Weert, die veel joodse vrienden 
en kennissen had, raakte eveneens in een vroeg stadium bij de 
hulpverlening betrokken. Hij hielp joden aan een onderduikadres 
in de regio Weert of liet ze via de routes van Luctor et Emergo 
naar Zwitserland en Spanje vertrekken, vluchtwegen die hij zelf 
had helpen opbouwen. Het is niet bekend hoeveel joden Brum
mans geholpen heeft. 172 

Tientallen joden, ook Limburgse, maakten gebruik van de in 
1941, 1942 en 1943 ontstane vluchtroutes voor geallieerde (mili
taire) vluchtelingen (zie hoofdstuk III en IV). Medewerkers van 
de Noord- en Middenlimburgse netwerken kregen ermee te maken 
evenals Zuidlimburgse medewerkers van de Belasting Groep 
Maastricht en de pilotengroep-Vrij. Leden van de Maastrichtse 
familie Wijnen lieten de vluchtelingen enige tijd gebruik maken 
van P. Timmermans' lijn over Nancy naar Zwitserland (zie 
hoofdstuk IV, paragraaf II.2.). Doorgaans reisden ze via de 
grensplaats Givet, soms ook over Brussel, waar familie van de 
Wijnens woonde die voor identiteitsbewijzen zorgde. 173 

Helaas is zelfs bij benadering niet aan te geven hoeveel joden 
gebruik maakten van deze vluchtwegen. Vast staat slechts dat ze 
via vrijwel alle bestaande internationale vluchtroutes naar onbezet 
gebied uitweken. Evenals geheime agenten, krijgsgevangenen, 
geallieerde vliegeniers en Engelandgangers vielen ook zij soms in 
verkeerde handen. De lijnen konden geïnfiltreerd zijn of het 
toeval speelde hen parten. Dat laatste was het geval op 6 novem
ber 1942 toen twee joden met hun Belgische begeleiders in de 
buurt van het grensplaatsje Ittervoort door de marechaussee in de 
kraag werden gegrepen. 174 

IV.3.3. Communisten 

Onder de links-radicale Duitse vluchtelingen in de jaren dertig 
bevonden zich ook joden. Zij konden uiteraard op steun rekenen 
van hun geestverwanten in Zuid-Limburg. Ook tijdens de bezet
ting konden communistische joden steeds terecht bij hun geestver
wanten in de Mijnstreek, tenminste als de woonomstandigheden 
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dat toelieten. Plaatselijke L.0.-duikhoofden namen sedert het 
najaar van 1943 een gedeelte van de verzorging op zich . Mogelijk 
kregen ook andere verzorgingsgroepen ermee te maken. Om 
hoeveel joden het ging is niet bekend.175 

V. Malafide praktijken: zelfverrijking en verraad 

In de marge van de bonafide hulpverlening opereerden "hulpverle
ners" die uitsluitend op persoonlijk gewin uit waren. We signa
leerden dit verschijnsel al in de paragraaf over de hulp aan joodse 
vluchtelingen in de jaren dertig. Deze zogenaamde hulpverleners 
molken de radeloze joden meedogenloos uit of leverden ze tegen 
een financiële beloning aan de bezetter uit. Sommigen hielden 
zich zelfs met beide praktijken bezig. In deze paragraaf willen we 
kort stilstaan bij deze wellicht kwalijkste en immoreelste praktij
ken uit de bezetting en twee voorbeelden daarvan geven. Bepaalde 
vormen van deze "hulpverlening" werden ook door illegale wer
kers toegepast. Het strekt de georganisserde illegaliteit tot eer dat 
men alles in het werk stelde dergelijke praktijken tegen te gaan en 
dat bij ontdekking maatregelen getroffen werden. 

Een van de meest weerzinwekkende affaires speelde vermoedelijk 
in 1943 . De zaak kwam aan het rollen toen P.H.J. Schulpen uit 
Roosteren zijn plaatsgenoot J.M. Peters meedeelde dat Belgische 
contactpersonen hadden ontdekt, dat V-mannen van de Brusselse 
Sipo joden vanuit Amsterdam via Maaseik naar Brussel brachten 
onder het voorwendsel dat ze vandaar naar Zwitserland konden 
doorreizen. In de Belgische hoofdstad werden de joden echter aan 
de Sipo uitgeleverd. Een geschokte en verontwaardigde Peters gaf 
zijn medewerker C.H. van Eck, wachtmeester van politie in 
Grevenbicht, onmiddellijk opdracht de zaak tot op de bodem uit 
te zoeken. Na intensief speurwerk kwam Van Eck een zekere 
Smeets op het spoor en via hem een kleine Belgische groep, 
waarvan naast Smeets ene Van der Weijden en ene Weeckers deel 
uitmaakten. Weeckers, een in Maaseik woonachtige Belg van 
Nederlandse afkomst, leidde het groepje, dat samenwerkte met 
een gewezen politieman uit Amsterdam die H. Campers of Kam
pers heette en met personen in Den Haag en Rotterdam, wier 
namen niet achterhaald konden worden. Van Eck kwam verder 
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aan de weet dat het groepje inmiddels 180 Nederlandse joden aan 
de Sipo had uitgeleverd. De joden betaalden de V-mannen per 
persoon f 5.000,-. Daar bovenop ontving het drietal een beloning 
van de Sipo. Teneinde een helder beeld te krijgen van de werk
wijze van Weeckers c.s. verzocht Peters de filiaalhouder van het 
hulppostkantoor in Roosteren, N. Jennissen, telegrammen bestemd 
voor Weeckers te onderscheppen. Hoewel de telegrammen gedeel
telijk waren gecodeerd, kon Peters eruit opmaken dat Weeckers 
de joden aan het station van Echt afhaalde en ze via Roosteren 
over de Maasbrug naar Maaseik bracht. Ook slaagden de "recher
cheurs" uit Roosteren erin een zakboekje van Weeckers in handen 
te krijgen met de namen van 150 joden die allen in Duitse handen 
waren gevallen. Daarmee was het definitieve bewijs geleverd en 
Peters sloeg groot alarm. Hij lichtte enkele verbindingsmannen in 
Amsterdam in. Het doodvonnis van Campers was nu getekend. 
Medewerkers van een Amsterdamse verzetsgroep liquideerden 
hem in de buurt van de Munt. Pogingen om Weeckers van het 
leven te beroven mislukten. Hij slaagde er zelfs nog in een groep 
van vier of vijf joden uit te leveren. Na de oorlog veroordeelde 
een Belgische rechtbank hem ter dood. 176 

Verscheidene smokkelaars en zwarthandelaren beschouwden de 
hulpverlening aan joden als een lucratieve bijverdienste. De in 
Velden woonachtige F.W.M. Pannemans bezocht van tijd tot tijd 
Amsterdam om goederen op de zwarte markt te slijten. Hierdoor 
kwam hij in contact met J. van Strijland die hem polste of het 
mogelijk was joden naar België te smokkelen. Pannemans had er 
wel oren naar en nam enkele kennissen uit Venlo in vertrouwen. 
Begin juli 1942 begeleidde hij de eerste drie joden afkomstig van 
Strijland tegen een fors geldbedrag naar het Belgische Visé. De 
hulp was dermate amateuristisch opgezet dat het reeds op 19 juli 
misliep. Een tweede groep van vijf joden werd in gezelschap van 
hun Venlose begeleiders in Eijsden uit de bus gehaald en gearres
teerd. Pannemans ontsprong de dans. Kort daarop bracht hij met 
zijn echtgenote een bezoek aan Amsterdam. Hij kon niet bevroe
den dat een jodin uit het eerste groepje wegens geldgebrek vanuit 
Visé was teruggekeerd naar Amsterdam. Daar had zij vastgesteld 
dat uit de door de joden verlaten woningen goederen waren 
ontvreemd. Ze deed aangifte en noemde waarschijnlijk de naam 
van Pannemans als mogelijke betrokkene bij de diefstal. Deze 
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logeerde met zijn echtgenote in hotel "Centraal" op het Damrak. 
Daar trof de politie hem bij toeval aan. In de gevangenis was 
Pannemans' weerstand snel gebroken. J. van Strijland verdween 
op zijn aanwijzing eveneens achter slot en grendel. Medio oktober 
1942 werden de twee vrijgelaten op voorwaarde dat ze de "hulp
verlening" voortaan in dienst van de Amsterdamse Sipo zouden 
voortzetten. Pannemans verbrak echter het contact met Van 
Strijland en gebruikte zijn herkregen vrijheid om van een groepje 
Arnhemse joden f 30.000,- te eisen in ruil voor zijn zwijgen. Hij 
gaf hen een paar dagen bedenktijd. De joden maakten van die 
gelegenheid gebruik om te vluchten. In andere gevallen hadden 
zijn pogingen tot afpersing en chantage wèl succes. Op 30 april 
leverde hij op het station van Roermond zeven joden uit aan de 
Sipo. Mogelijk pleegde hij nog meer verraad. In 1944 werd 
Pannemans opgepakt, omdat hij zich had onttrokken aan de ar
beidsinzet. Zijn beroep op de Amsterdamse Sipo mocht niet baten. 
Hij belandde via Amersfoort in Duitse kampen. Daarmee kwam 
een einde aan zijn misdadige activiteiten.177 

Na de oorlog stonden de opsporingsambtenaren vaak voor de 
schier onmogelijke taak om de ware toedracht van de malafide 
praktijken te achterhalen, omdat de getuigen niet meer in leven 
waren. Aangenomen mag worden dat de werkwijze van "hulpver
leners" als Weeckers c.s. en Pannemans ook door anderen werd 
toegepast. Op welke schaal dat voorkwam is niet meer na te gaan. 
Omdat belastende getuigenverklaringen ontbraken ontliepen 
oorlogsmisdadigers van het ergste soort hun straf. In de bezet
tingsjaren lag dat soms anders. Als dergelijke praktijken aan het 
licht kwamen, liepen de daders een gerede kans te worden geli
quideerd. Dat lot trof bijvoorbeeld C.J.W.A. Ververs, F. Ruy
ters, G.L. Ortha (zie hoofdstuk IV, paragraaf VI) en M.J. Raeven 
(zie hoofdstuk VI, paragraaf VIII .5 .). 

VI. Enkele daden van collaborateurs en Duitse instanties 

Evenals de in de vooraf gaande paragraaf besproken gevallen van 
hulpverleners die te kwader trouw waren, moesten ook sommige 
collaborateurs na de oorlog verantwoording afleggen voor hun 
daden. Dat was het geval met hulplandwachter V.J. Geurts uit 
Montfort die medio juli 1944 de commandant van de regionale 
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landwacht, G.H. Holla, informatie verschafte over de verblijf
plaats van enkele Roermondse joden. Op 8 augustus 1944 vielen 
Holla en leden van de Ordnungspolizei de woning van H. Roosen
daal in Wessem binnen waar de joden zaten ondergedoken. Twee 
van de drie joodse arrestanten kwamen in Auschwitz om het 
leven. Roosendaal verbleef enkele weken in de gevangenis. 178 

Mevrouw M.E. Coenegracht-Straetermans uit het Belgische 
Vroenhoven bracht minstens één jood bij de Sipo aan. Als gevolg 
daarvan kon Nitsch op 24 november 1943 de Maastrichtse politie
inspecteur J.F. Kraay aanhouden (zie hoofdstuk VI, paragraaf 
VIIl.4.). Kraay had een joods gezin, de familie Zilversmit, aan 
onderdak in Luik geholpen. Door toedoen van mevrouw Coene
gracht-Straetermans kwam de Sipo achter de verblijfplaats van het 
gezin. Op een dochter na konden alle gezinsleden ontsnappen. 179 

Opgepakte joden werden tot de zomer van 1944 gedeporteerd naar 
kampen, maar sedert september 1944, toen het front naderbij 
kwam, namen plaatselijke Duitse autoriteiten het "recht" steeds 
vaker in eigen handen. In paragraaf IV.2.4. werd reeds melding 
gemaakt van de koelbloedige moord op het joods echtpaar Mai
sonpierre op 14 september 1944. Op 1 november 1944 vielen 
leden van de Ordnungspolizei een woning in Velden binnen en 
arresteerden onder anderen de 62-jarige 0. Grünthal en de 21-
jarige W. Rosenthal. Vermoedelijk waren de aanhoudingen het 
gevolg van verregaande roekeloosheid van Rosenthal. Hij nodigde 
zelfs Duitse militairen in de woning uit en probeerde vriendschap 
te sluiten. Op bevel van Ströbel schoten H. Conrad en C. Schut 
de twee joden dezelfde dag nog dood in Hout-Blerick. 180 

VII. Statistiek en de situatie direct na de bevrijding 

Meteen na de bevrijding van Limburg gaven het Militair Gezag 
en het in Eindhoven gevestigde Centraal Registratiebureau voor 
Joden opdracht de in de provincie verblijvende joden te regis
treren. De telling kon vanwege de alom heersende chaos - de 
oostelijke Maasoever in Noord- en Midden-Limburg was groten
deels ontvolkt en op de westelijke oever waren talrijke dorpen 
geëvacueerd - en de begrijpelijke weerzin van zowel joden als hun 
helpers tegen elke vorm van registratie, onmogelijk nauwkeurig 
geschieden. In Tienray zouden slechts twee joden verblijven, in 
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Helden 24 en in de Mijnstreek ruim tweehonderd. Hoewel de 
cijfers geenszins in overeenstemming waren met de werkelijkheid 
- Limburg zou in totaal circa duizend joden herbergen - kunnen 
er toch enige interessante conclusies uit getrokken worden. Dat 
geldt ook voor de Limburgse joden. Aangezien er geen specifieke 
organisatie bestond die zich hun lot aantrok en omdat de bronnen 
ons in dit opzicht in de steek laten, is het wedervaren van de 
Limburgse joden in dit hoofdstuk onderbelicht gebleven. Hiermee 
is overigens niet gezegd dat er helemaal niets van bekend zou 
zijn. Een meerderheid van de Limburgse joden, ongeveer 70% 
van de 1660, ging op transport naar de Duitse vernietigingskam
pen. Zij, die aan de deportaties ontsnapten, maakten in principe 
gebruik van dezelfde mogelijkheden als andere vluchtelingen en 
vervolgden. Een klein aantal slaagde erin het vege lijf te redden 
door te vluchten via een van de internationale vluchtelingenroutes. 
Een naar verhouding grotere groep, met name Zuidlimburgse 
joden, nam de wijk naar België, in het bijzonder naar de regio 
Luik, waar de vervolgingen minder streng waren. De meeste 
overlevenden, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Registratie
bureau voor Joden, vonden echter in de eigen woonplaats of in de 
directe omgeving een onderduikadres. Om hoeveel personen het 
daarbij ging, is niet meer na te gaan, maar vermoedelijk waren 
het er ongeveer tweehonderd, ruim 12 % van de oorspronkelijke 
joodse populatie in Limburg. Een meerderheid van de joodse 
inwoners van het Zuidlimburgse Beek bijvoorbeeld slaagde erin 
onder te duiken in de gemeente zelf, in België of in Noord-Lim
burg. Dat de onderduik er zo succesvol was hing waarschijnlijk 
samen met de goede verstandhouding tussen joden en niet-joden 
in Beek alsook met de nagenoeg volledige integratie van de joden. 
Hoewel de lotgevallen van de joden in Beek niet illustratief zijn 
voor het lot van de Limburgse joden - na de oorlog woonden er 
méér joden in Beek dan voor de oorlog - is de wijze waarop de 
overlevenden aan de holocaust ontsnapten dat wèl. 
Verder kan uit de cijfers van het Centraal Registratiebureau voor 
Joden worden afgeleid dat de meeste joodse onderduikers uit het 
westen van het land onderdak vonden in de Peel- en Maasdorpen 
op de westelijke Maasoever in Noord- en Midden-Limburg, de 
Mijnstreek - vooral het oostelijk deel - en de regio Maastricht.181 

Uiteraard dringt zich de vraag op hoeveel joden tijdens de bezet
ting in Limburg geholpen zijn. Aangezien nauwkeurige cijfers 
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ontbreken, kunnen we slechts een ruwe schatting geven. Van de 
volgende groepen en personen zijn tamelijk nauwkeurige cijfers 
bekend: 
- De groep-Meerburg in Z. Limburg 
- De groep-Meerburg in N. Limburg 
- A.H. van Mansum c.s. in Z. Limburg 

- De N.V.-groep 
- De organisatie-Stakenborg/Paasen 

in Z. Limburg 
- De groep-Brandsma 
- De groep-Westerweel in N. en 

50 à 60 kinderen 
123 kinderen 
circa 100 personen, 
inclusief kinderen 
231 kinderen 

200 à 300 personen 
l 00 à 200 personen 

Z. Limburg 100 à 150 personen 
- Tini van de Bilt ruim 100 personen 
- Paul Terwindt circa 60 personen 
- De groep-Overduin ruim 100 personen 
In totaal hielpen deze groepen en personen ongeveer 1300 perso
nen, onder wie ongeveer 500 kinderen. De L.O., inclusief de 
individuele leden, Truus Jetten, P.M. Smedts en pastoor Vul
linghs plaatsen ons bij gebrek aan duidelijke cijfers voor grotere 
problemen. Gezamenlijk verleenden zij ongetwijfeld hulp aan 
honderden personen. Tellen we de joden mee die door individuele 
helpers buiten georganiseerd verband, zoals de Zuidlimburgse 
sociaal-democraten en A.J.C.-ers en de communisten zijn gehol
pen, de in Limburg achtergebleven joden en degenen die via de 
internationale vluchtroutes naar België of onbezet gebied uitweken 
- hiervan zijn geen exacte cijfers bekend - dan komen we bij een 
voorzichtige raming uit op een totaal van vijfentwintighonderd à 
vijfendertighonderd. Zelfs dan zijn echter nog (aanzienlijke?) 
afwijkingen mogelijk. Resteert tenslotte nog de vraag hoe succes
vol de onderduik in Limburg is geweest. Met inachtnemening van 
de nodige reserves willen we proberen hierop een antwoord te 
geven. Uit naoorlogse verklaringen van gearresteerde medewer
kers van de Sipo-Maastricht blijkt dat H. Conrad, belast met 
joodse aangelegenheden, tot 9 september 1944 honderdtweeënder
tig personen, onder wie ruim honderd joden, liet insluiten. 182 Zijn 
collega's Ströbel en Nitsch, mogelijk ook anderen, waren even
eens verantwoordelijk voor de arrestatie van joodse onderduikers. 
Om hoeveel personen het daarbij ging is niet meer te achterhalen, 
maar het zijn er ongetwijfeld tientallen geweest. In Noord-Lim-
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burg liepen de werkterreinen van de verschillende Sipo
Au{3enstellen door elkaar. Sipo-beambten uit Eindhoven, 's 
Hertogenbosch, Arnhem en 's Gravenhage verrichtten er van tijd 
tot tijd arrestaties. Hoeveel joden zij in totaal wisten op te pakken 
weten we niet, maar ook hier ging het waarschijnlijk om tiental
len. Een en ander zou betekenen dat in de hele provincie in totaal 
tussen de honderdvijftig en tweehonderd joodse onderduikers en 
vluchtelingen zijn gearresteerd, wat wil zeggen dat in het gunstig
ste geval 4,29 % en in het ongunstigste geval 8 % alsnog in Duitse 
handen is gevallen. De kans voor een joodse onderduiker om 
gearresteerd te worden bewoog zich - mits onze ramingen correct 
zijn - binnen acceptabele marges, zodat de onderduik in Limburg 
succesvol genoemd mag worden. Hierbij dient te worden aangete
kend dat de malafide hulpverlening niet in de becijferingen is 
meegenomen. 
Van de 140.000 joden die vóór de oorlog in Nederland woonden 
overleefden slechts 34.000 de oorlog. Van die joden zijn er, zoals 
gezegd, vijfentwintig- à vijfendertighonderd via Limburg uitgewe
ken dan wel in Limburg ondergedoken. In de laatste bezettingsja
ren herbergde de provincie dus aanzienlijk meer joden dan er vóór 
de oorlog woonden. Dat was voor een aanzienlijk deel de verdien
ste van de in Limburg woonachtige gereformeerden, die, zoals we 
zagen, al in een vroeg stadium belangrijke initiatieven namen om 
de hulpverlening te organiseren. In dit opzicht speelde de r.-k. 
Kerk in Nederland, ook in Limburg, ondanks de felle protesten 
tegen de vervolgingen en de deportaties in 1941, 1942 en begin 
1943, een veel minder prominente rol. Immers, waar de Limburg
se geestelijken steeds massaler de daad bij het woord voegden, 
ontplooiden ze, sommige uitzonderingen als pastoor Vullinghs 
daargelaten, ten aanzien van het vervolgde joodse bevolkingsdeel 
geruime tijd weinig initiatief. Pas toen de L. 0. overal in de 
provincie op volle toeren draaide, gold de hulpverlening eveneens 
de joden, maar toen was het voor de meesten al te laat. 

Vanzelfsprekend betekende de bevrijding voor de ondergedoken 
joden het einde van een gruwelijke nachtmerrie. De volwassenen 
keerden doorgaans spoedig terug naar hun oorspronkelijke woon
plaats en gingen op zoek naar nabestaanden, waarbij de meesten 
nieuwe traumatische ervaringen opdeden. Het merendeel van de 
pleegkinderen had één of beide ouders verloren. Daags na de 
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bevrijding van Brunssum op 19 september 1944 meldden zich 
enkele joodse medewerkers van het Militair Gezag om de onder
gedoken joden op te vangen en te begeleiden. Elders gebeurde 
hetzelfde. Voorzover medewerking op prijs werd gesteld sloten 
Zuidlimburgse N. V.-ers zich bij hen aan. Naderhand nam het 
Landelijk Bureau voor Oorlogspleegkinderen deze taken groten
deels over. Verscheidene N. V.-ers stelden hun diensten ter 
beschikking van dit bureau. 183 

Soms ontstonden moeilijkheden met de pleegouders als bleek dat 
een joods kind wees was geworden. Meer dan eens werden 
processen gevoerd tussen pleegouders en joodse instanties over de 
vraag wie het kind kreeg toegewezen. 184 Het kon ook anders 
lopen. De groep rond mejuffrouw Van de Voort in Tienray hielp 
123 kinderen, van wie zes het einde van de oorlog niet haalden: 
vijf kinderen werden opgepakt tijdens de razzia in de nacht van 
31 augustus op 1 september en kwamen in Duitse kampen om het 
leven en een kind bezweek aan de gevolgen van een besmettelijke 
ziekte. Van meet af aan had mejuffrouw Van de Voort ervoor 
gepleit dat de kinderen joods zouden blijven. Direct na de bevrij
ding beijverde ze zich voor de terugkeer van de kinderen naar hun 
oorspronkelijk joods milieu. Anderzijds besefte ze dat dat niet 
meteen mogelijk was. Daarom beloofde ze de pleegouders dat de 
kinderen konden blijven tot iets bekend was over ouders of 
familie . Hiermee opende ze de mogelijkheid voor de pleegouders 
de joodse kinderen persoonlijk aan hun echte ouders of familie 
terug te geven. Begin 1945 kreeg mejuffrouw Van de Voort het 
verzoek om te komen praten met de voorzitter van de Joodse 
Coördinatiecommissie, A. de Jong. Omdat ze verhinderd was, 
ging N. Dohmen. Tijdens het gesprek ontstonden al spoedig 
wederzijdse irritaties. Op De Jongs vraag of Dohmen een lijst met 
de namen van alle kinderen bij zich had, antwoordde laatstge
noemde weliswaar de namen te kennen, maar nooit een lijst te 
hebben samengesteld. De Jong wenste zo spoedig mogelijk over 
een volledige lijst te beschikken om de kinderen uit de regio 
Tienray te kunnen evacueren, omdat ze nog steeds gevaar liepen 
vanwege granaatbeschietingen. Hoe zat het dan met de niet-joodse 
kinderen die immers hetzelfde risico liepen, wilde Dohmen weten. 
Hierop bleef de voorzitter van de Joodse Coördinatiecommissie 
het antwoord schuldig. Het was hem uitsluitend om de joodse 
kinderen te doen die toch al zoveel hadden geleden. Dohmen gaf 
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hem te verstaan niet mee te zullen werken aan de samenstelling 
van een dergelijke lijst, omdat de organisatie waartoe hij behoor
de juist géén onderscheid wilde maken tussen joods en niet-joods. 
Bovendien was de ouders toegezegd dat men zou wachten op de 
eventuele komst van ouders of familie, dus als de oorlog was 
afgelopen. Dohmen verklaarde zich bereid mee te werken als het 
alle kinderen in de regio die gevaar liepen betrof, dus ook de 
niet-joodse. Hierop dreigde De Jong hem van antisemitisme te 
zullen beschuldigen als hij niet onmiddellijk met een lijst op de 
proppen kwam. Zonder verder iets te zeggen vertrok Dohmen. 185 

De kwestie rond de joodse pleegkinderen lag uiterst gevoelig. 
Naderhand stelde Dohmen de bedoelde lijst samen, zij het voor 
een andere instantie. Gemakkelijk was dat overigens niet: "Som
mige kinderen wisten niet meer hoe ze heetten en wij wisten het 
soms ook niet meer" . 186 Toen duidelijk werd dat bijna tweederde 
van de Tienrayse groep beide ouders had verloren, moest men een 
heel wat lastiger vraagstuk zien op te lossen. Konden de kinderen 
bij de pleegouders blijven of was het beter ze toe te vertrouwen 
aan nog levende joodse verwanten? Zelfs binnen de joodse ge
meenschap kon men over deze aangelegenheid geen overeenstem
ming bereiken. Uiteindelijk beslisten degenen die van mening 
waren dat de joodse wezen voor de eigen gemeenschap behouden 
moesten blijven en derhalve bij de pleegouders weggehaald 
moesten worden, dit emotionele debat in hun voordeel. Tot de 
voorstanders van deze opvatting behoorden onder anderen de in 
de regio Sevenum ondergedoken Palestina Pioniers . Mejuffrouw 
Van der Voort slaagde erin de weinige pleegouders uit haar 
organisatie die moeite hadden om hun pleegkind af te staan, te 
bewegen dat alsnog te doen. Op twee kinderen na, die uitdrukke
lijk te kennen gaven bij hun pleegouders te willen blijven, ver
trokken ze allemaal uit Tienray en de omliggende dorpen.187 
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Hoofdstuk Vla 

De landelijke organisatie voor hulp 
aan onderduikers 

/. Voorgeschiedenis 

I.1. De houding en rol van de r.-k.-Kerk in Nederland 1940-1943 

Ondanks de ferme en standvastige houding van de katholieke Kerk 
in Nederland ten opzichte van het nationaal-socialisme in de jaren 
dertig, ontstond in de maanden na de Duitse inval in leidende 
kringen van de Kerk enige verwarring. Op grond van geruststel
lende verklaringen van rijkscommissaris Seyss-Inquart en het 
uitzicht op een mogelijke invoering van het Portugees corporatief 
model, gekoppeld aan het gedachtengoed zoals vervat in de 
encycliek Quadragesimo Anno, kwamen sommige kerkelijke 
prelaten en adviseurs van het episcopaat tot de slotsom, dat het 
katholieke volksdeel een tegemoetkomende houding jegens de 
bezetter paste. Diezelfde gedachte leefde overigens ook bij een 
deel van de katholieke werkgevers en werknemers. Er bestond een 
neiging tot inschikkelijkheid. 1 De hoogbejaarde bisschoppen van 
's-Hertogenbosch en Breda, A.F. Diepen en P. Hopmans, gingen 
nog een stapje verder en spraken hun twijfel uit over de mande
menten van 1934 en 1936. 2 Noch op de houding, noch op het 
gedrag van de bezetter viel aanvankelijk iets aan te merken; het 
was overwegend correct. 
De meer radicale vleugel, onder aanvoering van aartsbisschop J. 
de Jong, voelde niets voor een tegemoetkomende, naar colla
boratie riekende houding. "Ik wil geen tweede Innitzer zijn", 
verklaarde een geïrriteerde aartsbisschop kort na de Duitse inval, 
doelend op de hartelijke verwelkoming van Hitler door de Weense 
kardinaal Th. Innitzer na de Anschlu13 van Oostenrijk in maart 
1938. 3 Vooralsnog gaf De Jong er de voorkeur aan niet voor te 
gaan in de strijd tegen de bezetter. Wellicht werd hij in die 
positie gedrongen, omdat er geen eensgezindheid bestond in het 
episcopaat en het college van adviseurs. 
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In de lente en zomer van 1940 trachtte het episcopaat de gelovi
gen een hart onder de riem te steken door in enkele herderlijke 
brieven op de diep gewortelde christelijke en morele waarden in 
te gaan en daarmee het nationaal bewustzijn te benadrukken. 
Aldus werd een handreiking naar de bezetter vermeden.4 De bis
schoppen pleitten voor eendracht en nationale saamhorigheid. Dat 
mocht echter niet ten koste gaan van het moeizaam tot stand 
gebrachte katholieke organisatie-apparaat. De in de zomer van 
1940 opgerichte Nederlandsche Unie, die vooral beschouwd werd 
als een tegenhanger van de N.S.B., spon er garen bij: de bewe
ging verwierf onder het katholieke bevolkingsdeel, vooral in 
Noord-Brabant en Limburg, een overweldigende aanhang.5 

In een resolutie van 22 november 1940 stelden zes katholieke 
standsorganisaties een gezamenlijke richtlijn vast: het was de 
leden verboden het lidmaatschap van de N.S.B. te combineren 
met dat van een van deze zes organisaties. Daarmee namen de zes 
een radicaler standpunt in dan de bisschoppen in 1936. Het 
gewone lidmaatschap van de N .S.B. werd nu op grond van de 
huidige omstandigheden, in tegenstelling tot 1936, als belangrijke 
steun aan de N.S.B. beschouwd en derhalve verboden. Voorts 
stond in de resolutie dat het in de gegeven omstandigheden beter 
was de strijd met vaderlandse argumenten te voeren en de Kerk 
er niet in te betrekken.6 Aartsbisschop De Jong beschouwde dat 
laatste als een misvatting. Nog dezelfde maand stelde hij de 
kwestie rond het N.S.B.-lidmaatschap opnieuw aan de orde en in 
december legde hij het probleem voor aan twaalf moraaltheolo
gen. Ofschoon de twaalf het niet eens konden worden over een 
aanscherping van het mandement van 1936, zette De Jong door en 
stelde hij een herderlijke brief en een priesterinstructie op. Een 
gezamenlijke conferentie van de moraaltheologen en de bisschop
pen op 16 december 1940 aanvaardde De Jongs nieuwe richtlij
nen. 7 Op 13 januari 1941 volgde de publikatie van de brief en de 
instructie. Naast een veroordeling van socialisme en communisme 
schonk het mandement veel aandacht aan het nationaal-socialisme. 
Het lidmaatschap van de N.S.B. heette voortaan in hoge mate 
ongeoorloofd en aan N.S.B.-ers, leden van de W.A . en de Neder
landsche S.S. zouden voortaan de sacramenten worden geweigerd. 
Slechts als er sprake was van dwang, mocht iemand lid van de 
beweging zijn, maar dat moest eerst diepgaand onderzocht wor
den. Voorts was het verboden propaganda te maken voor de 
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N .S.B" de beweging moreel of financieel te ondersteunen, 
N .S.B.-geschriften te lezen of N .S.B.-vergaderingen bij te wonen. 
In de priesterinstructie werden de bepalingen tot in detail uitge
werkt. 8 De N .S.B. en de bezettende autoriteiten reageerden 
woedend. N. S. B. -ers in de Nederlands-Duitse grensstreek omzeil
den de sancties door zich in een Duits bisdom de sacramenten te 
laten toedienen. De bisschop van Münster, Graf C.A. von Galen, 
liet op 15 maart 1941 weten hier tegen te zijn.9 In de "Meldungen 
aus den Niederlanden", een wekelijks bericht aan het Reichssi
cherheitshauptamt in Berlijn, stond dat de herderlijke brief "eine 
offene Kampfansage an den Nationalsozialismus" inhield.10 De 
bezettingsautoriteiten namen tegenmaatregelen. Verscheidene 
katholieke bladen die de herderlijke brief hadden gepubliceerd 
werden beboet. Twee bladen kregen een verschijningsverbod. In 
Roermond vorderde de Wehrmacht het gebouw van het groot
seminarie. Katholieke geestelijke leerkrachten werden aanzienlijk 
gekort op hun salaris en konden niet langer aangesteld worden in 
leidinggevende onderwijsfuncties. 11 Protesten mochten niet baten. 
Herhaaldelijk kwam het tot nieuwe botsingen tussen het episcopaat 
en de (collaborerende) autoriteiten. Het betrof vooral terreinen 
waar een aantasting van de katholieke organisaties, zoals het 
katholiek bijzonder onderwijs, dreigde. Door hun onbuigzame 
opstelling tegen nazificatiepogingen en door het gebruik van de 
scholen voor propaganda-doeleinden zonder meer van de hand te 
wijzen - de bisschoppen dreigden met een herleving van de 
schoolstrijd en zelfs met sluiting van de scholen - kreeg de 
collaborerende overheid nauwelijks greep op het katholiek onder
wijs .12 
De maatschappelijke machtspositie van de katholieke Kerk was de 
bezetter een doorn in het oog. Haar sociale, culturele en alle 
overige niet-commerciële organisaties kwamen vanaf 1941 onder 
vuur te liggen. Hierdoor zag de leiding van de r.-k.-Kerk zich 
genoodzaakt een defensieve en zelfbeschermende houding aan te 
nemen, die stoelde op ideologische en theologische argumenten 
alsook op de feitelijke ontwikkelingen. Deze verzetsattitude miste 
haar uitwerking op de gelovigen niet, vooral niet op de eerste 
illegale werkers uit geestelijke en lekenkring.13 
De benoeming van de N.S.B.-er H.J. Woudenberg tot leider van 
het R. -K. Werkliedenverbond (R.K. W. V.), eind juli 1941, liep uit 
op een fiasco. Het episcopaat had vooraf de stemming onder de 
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arbeiders laten peilen en reageerde prompt door in een herderlijke 
brief van 25 juli te verklaren dat het R.K.W.V. voortaan als een 
mantelorganisatie van de N .S.B. moest worden beschouwd en het 
lidmaatschap verboden was op straffe van weigering van de 
sacramenten. 
Bovendien greep aartsbisschop De Jong deze gelegenheid aan om 
te wijzen op "het velerlei onrecht dat ons als katholieken de 
laatste maanden is aangedaan". Daarmee doelde hij op het muil
korven van de katholieke media, de opheffing van talrijke katho
lieke organisaties en verenigingen en de sancties tegen geestelij
ken in het onderwijs. Voorts stond in de brief: "Het is duidelijk, 
dat een katholieke vereeniging niet kan staan onder het bestuur 
van menschen, wier geesteshouding lijnrecht in strijd is met de 
katholieke levensopvatting en wier toeleg het is deze geesteshoud
ing ook in de onder hen staande organisaties te propageeren. Zij 
houdt daardoor op een katholieke vereeniging te zijn. Doch dit 
niet alleen. Het Werkliedenverbond wordt in dienst gesteld van de 
Nationaal-Socialistische Beweging, het wordt feitelijk een van 
haar organisaties. Katholieken mogen er dus geen lid meer van 
blijven. Tot nu toe was het lidmaatschap van de z.g. mantelor
ganisaties der Nationaal-Socialistische Beweging wel verboden, 
maar werden de sacramenten nog niet zonder meer geweigerd. De 
toestand heeft zich echter in dien zin ontwikkeld, dat het lidmaat
schap van die mantelorganisaties even ongeoorloofd moet worden 
geacht als het lidmaatschap van de Nationaal-Socialistische 
Beweging. Daarom moet aan degenen, die lid zouden blijven van 
een der organisaties, aangesloten bij het Werkliedenverbond in 
zijn nieuwe gedaante, evenals aan de leden van alle andere man
telorganisaties der Nationaal-Socialistische Beweging, zooals bv. 
het Medisch Front, het Rechtsfront, het Agrarisch Front, de 
Cultuurkring, de H .H . Sacramenten worden geweigerd". De 
bezetter trachtte de publikatie van de brief te verhinderen. Het 
mocht niet baten. Op 3 augustus werd de brief in de kerken 
voorgelezen. Het gevolg was dat medio september 1941 96% van 
de R.K. W. V.-leden voor het lidmaatschap had bedankt. Wouden
berg zag zich genoodzaakt het R.K. W. V. op te heffen. De uitgave 
van de Volkskrant, een aan het R.K. W. V. gelieerd blad, werd 
begin oktober 1941 gestaakt. Opgeheven werden eveneens het 
Katholiek Onderwijzersverbond in september 1941 en de boeren
en tuindersorganisaties die in oktober 1941 onder leiding van de 
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N.S.B.-er 0.F.J. Damave waren gesteld. 14 Andere katholieke 
sociale verenigingen en organisaties volgden. 
Op cultureel vlak spitste de strijd zich toe rond de K.R.0. en de 
katholieke pers. De bisschoppen hadden op 22 maart 1941 protest 
aangetekend tegen de ontbinding van de bestaande omroepen, tien 
dagen eerder. Als enige zendgemachtigde bestond sindsdien de 
Nederlandsche Rijksradio Omroep (N.R.0.), een genazificeerde 
omroep. Op 9 juni verbood het episcopaat geestelijken voor de 
N.R.O. te spreken. Katholieke leken werd het afgeraden.15 Met 
betrekking tot de katholieke pers huldigden de bisschoppen een 
vergelijkbaar standpunt: de katholieke instellingen moesten vrij 
blijven van nationaal-socialistische invloeden. Desnoods werden 
ze opgeheven, met dien verstande dat de existentie en het leven 
van individuele katholieken zo min mogelijk in gevaar gebracht 
mochten worden. In 1940 en 1941 waren al maatregelen getroffen 
waardoor de journalistieke bewegingsruimte en de persvrijheid 
weinig of niets meer voorstelden. De Jong constateerde begin 
augustus 1941 dan ook dat er nauwelijks nog van katholieke 
kranten gesproken kon worden. Sommige directies van katholieke 
dagbladen bleken bereid tot vergaande concessies; anderen, zoals 
de leiding van "De Tijd", overwogen de uitgave te staken. Onder 
het mom van papierschaarste werden met ingang van 18 augustus 
1941 ruim vijftig katholieke tijdschriften opgeheven. Het werkelij
ke motief was dat de nazificatie van de onder kerkelijke hoede 
verschijnende periodieken was mislukt. Met ingang van 1 novem
ber 1942 werden de resterende parochiebladen opgeheven.16 

De katholieke dagbladpers ontsnapte evenmin aan de drang tot 
nazificatie of "Gleichschaltung". Tot begin december 1941 
bestonden er weinig fricties tussen de katholieke pers en de 
N. S. B. met haar nevenorganisaties. Dat veranderde toen "De 
Tijd" en "De Gelderlander" een advertentie van het Opvoeders
gilde van de N.S.B. weigerden op te nemen. Op 18 december gaf 
het departement van Volksvoorlichting en Kunsten te verstaan dat 
het afgelopen moest zijn met het weigeren van ingezonden mede
delingen van N.S.B.-zijde door de katholieke pers.17 De hoofd
redacteur van de "Nieuwe Koerier" te Roermond, J. Thomassen, 
wendde zich tot bisschop Lemmens, die de zaak naar De Jong 
doorspeelde, omdat hij de voorkeur gaf aan een gemeenschappe
lijk standpunt. De aartsbisschop ontbood de adviseur van het 
R. -K. Journalisten Verbond, de 60-jarige karmeliet Titus Brand-
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sma uit Nijmegen, op 27 december 1941 naar Utrecht om de 
aangelegenheid te bespreken. Brandsma, de animator van het 
verzet van de katholieke pers, zou de belangrijkste directies en 
hoofdredacteuren in den lande polsen en van de afwijzende 
houding van de bisschoppen met betrekking tot het opnemen van 
N.S.B.-mededelingen/advertenties op de hoogte brengen. De 
episcopale stellingname vervatte Brandsma in een brief van 31 
december 1941. Op zijn tocht ondervond de strijdbare karmeliet 
naast bijval ook twijfel. Was het niet beter als de bisschoppen een 
herderlijke brief aan deze kwestie zouden wijden? Bisschop 
Lemmens toonde zich daar een voorstander van. Inmiddels hadden 
de autoriteiten van Brandsma's rondreis en brief vernomen. Op 19 
januari 1942 werd de karmeliet in Nijmegen gearresteerd . Hij 
kwam op 26 juli 1942 in het kamp Dachau om het leven. 
Ofschoon het Rijkscommissariaat de zaak niet verder wilde laten 
escaleren, heerste er irritatie. Vooral bisschop Lemmens moest 
het ontgelden, maar arresteren durfde men hem kennelijk niet. In 
een van de "Meldungen aus den Niederlanden" van januari 1942 
stond: "Een van de eerste leidende geestelijken die zich tegen de 
N.S.B.-annonces in de R.-K.-pers verzetten was bisschop Lem
mens van Roermond. Zoals reeds herhaaldelijk benadrukt werd in 
de "Meldungen", is Lemmens momenteel de actiefste en meest 
strijdbare kerkvorst in Nederland op wiens instigatie vele door de 
aartsbisschop onderschreven maatregelen tegen het nationaal
socialisme en de N.S.B. ontstaan zijn". 18 

Zoals gezegd kwam het niet tot een openlijk conflict. Aan Duitse 
zijde was al op 10 januari 1942 besloten vooralsnog geen N.S.B.
annonces aan te bieden en De Jong had een dag na de afkondiging 
van het verbod op 14 januari de affaire afgezwakt door erop te 
wijzen dat "bij het opnemen van berichten en verslagen van 
nationaal-socialistische zijde, waarvan de opname verplicht wordt 
gesteld, de bron moet worden aangegeven" .19 

Onder leiding van de N .S.B.-er H. W. Müller-Lehning begon de 
ontbinding van honderden niet-commerciële verenigingen en 
stichtingen. Nadat op 20 september 1940 was bepaald dat zulke 
organisaties geregistreerd moesten worden, ontving Müller
Lehning op 28 februari 1941 de bevoegdheid alle maatregelen van 
persoonlijke, financiële en organisatorische aard te treffen die 
voor een nieuwe ordening van het verenigings- en stichtingsleven 
noodzakelijk werden geacht. Op grond hiervan werden vanaf april 
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1941 bijna achthonderd katholieke organisaties ontbonden, waar
toe vele jeugdverenigingen zoals de Verkennerij, de Jonge Wacht 
en de Jonge Werkman behoorden. Processies en allerlei andere 
activiteiten die zich buiten de muren van de kerk afspeelden 
werden verboden. Nogal willekeurig werden seminaries en kloos
ters in beslag genomen. Hoewel de Kerk aanvankelijk geen kwaad 
had bespeurd in een registratie, drong nu het besef door dat dit 
wel eens het einde van een breed scala aan activiteiten kon 
betekenen. Het vrije verenigingsleven dreigde op onaanvaardbare 
wijze te worden aangetast. De bisschoppen lieten weten dat de 
katholieke Kerk en haar zelfstandige instituties niet onder de 
verordening van 28 februari vielen: het waren formele onderdelen 
van de Kerk. Müller-Lehning bleek bereid deze zienswijze te 
accepteren, zodat talrijke in hun bestaan bedreigde verenigingen 
en stichtingen de geboden gelegenheid aangrepen om nog steviger 
onder de vleugels van de Kerk te vluchten. Zo konden talrijke 
jeugdorganisaties en een belangrijk deel van het kader van het 
R.K. W. V. de activiteiten en werkzaamheden onder de dekmantel 
van de Katholieke Actie, het lekenapostolaat, voortzetten.20 

In het verlengde van de strijd tegen de aantasting van de rooms
katholieke zuil lag het verzet tegen de nationaal-socialistische 
instellingen en organisaties. Nadat op 22 oktober 1940 de Winter
hulp in het leven was geroepen - een organisatie naar Duits model 
voor materiële hulp aan en ondersteuning van behoeftigen - liet 
aartsbisschop De Jong zich ontvallen de nieuwe organisatie voor 
geen half procent te vertrouwen.21 Naar aanleiding van het die
zelfde maand ingestelde verbod op het houden van kerkcollectes 
gaf De Jong het hoofd van de Winterhulp, C. Piek, te verstaan 
dat de Kerk nooit enige medewerking zou verlenen als het haar 
door het verbod op openbare collectes onmogelijk werd gemaakt 
de eigen charitatieve, sociale en culturele werken in stand te 
houden. 22 Op 30 december 1940 verzonden de bisschoppen een 
protestbrief waarna de maatregel werd opgeschort teneinde 
overleg mogelijk te maken. De dialoog leidde ertoe, dat met 
ingang van 28 juli 1941 collectes in kerken weer waren toege
staan. 23 Dezelfde maand werd de N ederlandsche Volks dienst 
(N.V.D.) opgericht, een organisatie die nauw ging samenwerken 
met de Winterhulp. Meteen hadden de bisschoppen hun antwoord 
klaar: individuele katholieken en katholieke organisaties mochten 
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noch met de Winterhulp, noch met de N.V.D. samenwerken. Om 
het monopolie van de N.V.D. te breken riepen de bisschoppen 
alternatieve organisaties in het leven.24 

Een andere instelling die aanleiding gaf tot conflicten was de 
Nederlandsche Arbeidsdienst (N .A.D.). Hoewel aanvankelijk 
werd volstaan met het werven van vrijwilligers, volgde op 1 april 
1942 de afkondiging van het arbeidsdienstplichtbesluit. Voortaan 
moest iedereen die een openbare betrekking ambieerde, zich als 
student wilde laten inschrijven of een examen wenste af te leggen, 
zijn arbeidsdienstplicht van een half jaar hebben vervuld. Verder 
liep iedereen tussen achttien en vierentwintig jaar, die niet of 
slechts voor een deel van de tijd in een zelfstandig beroep of 
bedrijf werkzaam was, de kans voor de arbeidsdienst te worden 
opgeroepen. Aangezien Seyss-Inquart al in juli 1941 had ver
klaard dat een arbeidsdienst slechts nationaal-socialistisch kon 
zijn, verhieven de bisschoppen op 10 april 1942 hun stem tegen 
de N.A.D. De organisatie was in hun ogen nationaal-socialistisch, 
zodat ze de katholieken met klem adviseerden er niet aan deel te 
nemen. Omdat met name de studenten het in de zomer van 1942 
massaal lieten afweten, werd het arbeidsdienstplichtbesluit eind 
september van dat jaar uitgebreid tot een algemene arbeidsdienst
plicht voor alle 18-jarigen. Het conflict escaleerde niet verder, 
omdat het hoofd van de N.A.D., luitenant-kolonel L.A.C. de 
Bock, de katholieken in zijn organisatie ruimte bood godsdienstige 
activiteiten te ontplooien. Herhaalde pogingen van Duitse zijde 
om de katholieke invloed in de N.A.D. in te dammen hadden een 
averechts effect: in de loop van 1944 verliet een aanzienlijk deel 
van het kader de dienst. Bij de gewone leden, maar ook bij het 
kader, was van een nationaal-socialistische beïnvloeding overigens 
weinig te merken geweest.25 

Ten aanzien van de Landstand, een in oktober 1941 opgerichte 
nationaal-socialistische organisatie ter behartiging van de belangen 
van alle agrariërs, bepaalde het episcopaat, dat er geen actieve 
medewerking aan verleend mocht worden. Meer konden de 
bisschoppen niet doen, want elke boer was er automatisch lid 
van. 26 

De organisatie die de belangen van de culturele beroepsbeoefe
naren behartigde, de in november 1941 opgerichte Kultuurkamer, 
vond evenmin genade in de ogen van het episcopaat. Het lid
maatschap werd de katholieken niet toegestaan, behalve als de 
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broodwinning ermee in het geding kwam, maar dan moest het 
lidmaatschap zuiver passief blijven.27 

Ten aanzien van de in december 1941 ingestelde Artsenkamer 
volgde het episcopaat eenzelfde lijn. De meeste artsen hadden 
trouwens weinig op met de Artsenkamer, vooral omdat de leider, 
de N.S.B.-er C.C.A. Croïn, de nationaal-socialistische rassen- en 
erfelijkheidsleer aanprees en de vertrouwensrelatie tussen arts en 
patiënt aangetast dreigde te worden door nationaal-socialistische 
bemoeienis. Op 15 september 1942 verplichtte Croïn alle artsen 
zich te melden bij de secretaris van de Artsenkamer. De bisschop
pen verboden het. Veel artsen hadden zich inmiddels georgani
seerd in het "Medisch Contact", een beroepsgericht verzetsor
gaan. Croïns plannen mislukten volkomen. In maart 1943 beboette 
Croïn een willekeurig aantal artsen voor hun halsstarrigheid 
waarop een ruime meerderheid van de Nederlandse artsen rea
geerde door afstand te doen van hun bevoegdheid tot uitoefening 
van het artsenberoep. Croïn haalde bakzeil en trok de boetes in. 
Niet veel later, in mei 1943, werd het de artsen verboden hun 
beroep neer te leggen of afstand te doen van hun titel. Ongeveer 
de helft van de Nederlandse medici antwoordde met de medede
ling niets van doen te willen hebben met nationaal-socialistische 
maatregelen op medisch gebied. Teneinde het gezichtsverlies te 
beperken werden enkele honderden artsen korte tijd in Amersfoort 
geïnterneerd. Uiteindelijk kon het conflict in der minne worden 
geschikt. De Artsenkamer bleef wat het vanaf het begin was 
geweest: een doodgeboren kind .28 

Door haar strijdbare houding slaagde de Kerk er in de eerste jaren 
van de bezetting in het katholieke volksdeel en het katholieke 
organisatie- en verenigingsleven te vrijwaren van nationaal
socialistische beïnvloeding. Die strijdbaarheid kwam voort uit een 
principiële afwijzing van het nationaal-socialisme op grond van 
godsdienstige motieven, waarbij kerkelijke belangen niet uit het 
oog werden verloren. De bisschoppen waren zelfs bereid de 
verdwijning van wezenlijke onderdelen van het katholieke organi
satieleven en daarmee een deel van hun maatschappelijke invloed 
voor lief te nemen. Dit consequente beleid kon op de overwegen
de steun en instemming van het katholiek volksdeel rekenen. 
Na de opheffing van talrijke katholieke organisaties en instel
lingen vond er in de loop van 1942 een geleidelijke verschuiving 
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plaats in de stellingname van het episcopaat. Een meer algemeen
humanitaire en zedelijke benadering verving kerkelijke belangen 
en godsdienstige argumenten.29 Dat hing samen met het beleid van 
de bezetter jegens de Nederlandse bevolking als geheel, waarvan 
zowel katholieken als andersdenkenden het slachtoffer dreigden 
te worden. Deze gewijzigde opstelling kwam onder meer tot 
uitdrukking in de houding van het episcopaat ten aanzien van de 
jodenvervolging, de verplichte tewerkstelling van arbeiders in 
Duitsland, maatregelen tegen de studenten en de terugvoering van 
militairen in krijgsgevangenschap. 
Het waren de protestantse Kerken die als eersten openlijk pro
testeerden tegen de vroegste maatregelen tegen de joden. In 
november 1940 informeerden ze of het episcopaat zich bij het 
protest wilde aansluiten . Aartsbisschop De Jong was er weliswaar 
voorstander van, maar kon als primus inter pares niet namens het 
episcopaat spreken. Hij kon slechts zijn vier collegae raadplegen 
en hen trachten te overtuigen. Pas als er overeenstemming was 
bereikt kon De Jong iets doen. De bisschoppen van Haarlem en 
Roermond sloten zich bij het protest aan. Mgr. Lemmens schreef 
op 22 november 1940 aan De Jong: "Dat door de Protestantse 
Kerkgenootschappen zulk een stap gezet is, is ook zelfs in deze 
niet gemengde streken bekend en het wekte verwondering dat de 
Katholieke Kerk niet opkwam tegen het onrecht. Ik ben voor het 
zenden van een adres en wanneer enkele Hoogwaardige Excellen
ties tegen bekendmaking op de kansel bezwaren blijven hebben, 
dan moet het op andere wijze toch ter kennis van het volk komen 
dat ook de katholieke Bisschoppen onrecht onrecht durfden te 
noemen en er tegen op zijn gekomen. Als het feit aan de priesters 
(dekenen) overal bekend gemaakt wordt, komt de bevolking er 
ook van op de hoogte". Met "andere Hoogwaardige Excellenties" 
doelde Lemmens op de bisschoppen van Breda en Den Bosch die 
bezwaar maakten tegen een openlijk protest, zodat een episcopaal 
protest vooralsnog uitbleef. 30 

Teneinde katholieke joden, die door het verlies van hun baan geen 
inkomsten meer hadden, tegemoet te komen werd op zondag 29 
juni 1941 voor hen een afzonderlijke kerkcollecte gehouden. Kort 
daarna , in juli, volgden de maatregelen tegen het R.K.W.V. , 
waarop het episcopaat besloot de nieuwe collecte te institutio
naliseren en de naam "Fonds voor Bijzondere Nooden van het 
Episcopaat" te geven.3 1 In een richtlijn van 8 augustus 1941 werd 
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de instelling van het Fonds nader toegelicht: "De collecte is 
bestemd voor alle slachtoffers, die ten gevolge van de omstandig
heden door een principieele katholieke houding in financieele 
moeilijkheden zijn gekomen. Op de preekstoel wordt over dit doel 
niet gesproken. De collecte kan niet anders geschieden dan in de 
kerk. Wat betreft het levendig houden der belangstelling voor 
deze collecte het volgende: de georganiseerden worden bewerkt 
door de eigen menschen, de overigen door de geestelijkheid. B.v. 
de eigen menschen vragen aan hun georganiseerden het bedrag, 
dat vroeger de contributie bedroeg, op de collecteschaal te doen. 
De geestelijkheid kan bijvoorbeeld de beter gesitueerden aanspo
ren, de collecte heel bijzonder te gedenken. De R.-K. Werkgevers 
trachten gelden in te zamelen bij de niet-katholieke werkgevers 
( .... ). De distributie van de gelden geschiedt door een Commissie: 
de 5 Diocesane Adviseurs en enkele leeken (geheim ook voor de 
geestelijkheid). De uitkering geschiedt aan alle slachtoffers in het 
algemeen volgens deze maatstaf: aan gehuwden, tevens kostwin
ner, 70 % van het salaris, plus één gulden per kind per week; aan 
de zelfstandig-levende ongehuwden 50 % ; aan in een gezin levende 
ongehuwden 40 % ". 32 Met de instelling van het Fonds voor Bijzon
dere Nooden verschafte de katholieke Kerk zich een financieel 
zeer krachtig steunfonds. Vanaf januari 1942 gold als regel dat 
iedereen, die op grond van zijn of haar overtuiging schade leed, 
voor hulp van het Fonds in aanmerking kwam. Naderhand werden 
ook onderduikers en achtergebleven gezinnen door het Fonds 
financieel ondersteund. Tussen september 1941 en november 1944 
brachten de collectes voor het steunfonds naar schatting vijftien 
miljoen gulden op. 33 

Eind augustus 1941 vaardigde het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming een decreet uit, waarin werd 
bepaald dat alle joden voortaan naar aparte scholen moesten. Aan 
het decreet was een verplichte opgave van joodse leerlingen 
gekoppeld. Op 11 september liet De Jong weten, dat hij niet van 
plan was uitvoering te geven aan de verordening en twee dagen 
later zond hij alle r.-k. scholen een instructie dat alles bij het 
oude moest blijven. 34 

Pogingen inzake het op elkaar afstemmen van de aan te nemen 
houding van de Nederlandse Kerken jegens de bezetter hadden 
eind 1940 nog schipbreuk geleden. Desondanks raakte de katho
lieke Kerk vanaf de tweede helft van 1941 nauwer betrokken bij 
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het Interkerkelijk Overleg (I.K.O.). Op 31 oktober 1941 bracht 
de voorzitter van het I.K.O" prof. dr. P. Scholten, een bezoek 
aan de aartsbisschop. Bij die gelegenheid verklaarde De Jong zich 
bereid deel te nemen aan een gezamenlijke audiëntie van verte
genwoordigers van de belangrijkste Nederlandse kerkgenoot
schappen om bij de Duitse overheid te protesteren tegen de 
jodenvervolging. Hij had het protest liever ruimer en algemener 
gezien, maar de recente gebeurtenissen rond en maatregelen tegen 
de joden vereisten dat hieraan voorrang werd gegeven. De audi
entie vond plaats op 17 februari 1942. Wat de vertegenwoordigers 
van de Kerken ook naar voren brachten, Seyss-Inquart c.s . bleven 
onvermurwbaar: geen barmhartigheid, ook niet jegens de indivi
duele jood; het "jodenvraagstuk" moest in zijn geheel worden 
opgelost. 35 

Kort daarop begon de systematische vervolging van de joden in 
Nederland. Op 11 juli 1942 verstuurden de gezamenlijke Kerken 
een telegram aan de bezettingsautoriteiten waarin ze fel protes
teerden tegen de voorgenomen deportaties: "De hieronder vermel
de Nederlandsche Kerken, reeds diep geschokt door de maatrege
len tegen de Joden in Nederland, waardoor zij uitgesloten worden 
van het deelnemen aan het normale volksleven, hebben met 
ontzetting kennis genomen van de nieuwe maatregelen, waardoor 
mannen, vrouwen, kinderen en heele gezinnen zullen worden 
weggevoerd naar het Duitsche Rijksgebied en onderhoorigheden. 
Het leed, dat hiermede over tienduizenden gebracht wordt, de 
wetenschap, dat deze maatregelen tegen het diepste zedelijk besef 
van het Nederlandsche volk strijden, en bovenal het indruischen 
dezer maatregelen tegen hetgeen van Godswege als eisch van 
gerechtigheid en barmhartigheid gesteld wordt, nopen de Kerken 
tot U de dringende bede te richten aan deze maatregelen geen 
uitvoering te geven. Voor de Christenen onder de Joden wordt 
ons deze dringende bede tot U bovendien nog ingegeven door de 
overweging, dat hen door deze maatregelen het deelnemen aan het 
kerkelijk leven wordt afgesneden" .36 Hoewel de Duitse autori
teiten erop aandrongen het telegram niet in de kerken voor te 
lezen vanwege het "vertrouwelijk" karakter, gebeurde dat toch. 
Op 2 augustus werden bijna tweehonderdvijftig katholieke joden 
opgepakt, van wie de meesten werden gedeporteerd, omdat 
volgens de Duitse autoriteiten de katholieke Kerk het meest had 
volhard in haar afwijzende houding. Aartsbisschop De Jong 
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reageerde verontwaardigd. De bezettingsautoriteiten deden het ten 
onrechte voorkomen als zou van katholieke zijde de toezegging 
gedaan zijn af te zien van het voorlezen van het telegram. Trou
wens, wat was er vertrouwelijk aan iets waarvan de bevolking al 
lang wist? Ondanks pogingen het noodlot van de gedeporteerden 
af te wenden, bleef Seyss-Inquart bij zijn eerder ingenomen 
standpunt. 37 De opstelling van het Nederlandse episcopaat was 
inmiddels ook in Duitsland doorgedrongen . De "Essener National 
Zeitung" schreef in september 1942 dat de Nederlandse bisschop
pen de grootste vijand waren van de nieuwe nazistische orde in 
Europa. Tezelfdertijd schreef het N .S.B.-blad "Volk en Vader
land" dat "deze menschen simpelweg vragen om vervolging" .38 

In een gezamenlijk schrijven van de Nederlandse Kerken aan 
Seyss-Inquart van 17 februari 1943 werd nogmaals geprotesteerd 
tegen de vervolgingen, deportaties en talrijke andere maatregelen 
van de bezetter. Het episcopaat voegde er een herderlijke brief 
aan toe: "Bij alle onrecht dat geschiedt en het leed, dat wordt 
geleden, gaat Onze deelneming zeer in het bijzonder uit naar de 
jeugdige personen, die met geweld uit het ouderlijk huis zijn 
weggevoerd, alsook naar de Joden, en naar Onze katholieke 
geloofsgenooten die uit het Joodsche Volk zijn voortgekomen, die 
aan zulk groot lijden zijn blootgesteld. Bovendien echter voelen 
Wij Ons diep gegriefd door het feit, dat voor de uitvoering van de 
tegen deze twee groepen van personen genomen maatregelen de 
medewerking wordt geëischt van onze eigen landgenooten zooals 
van autoriteiten, van ambtenaren, van bestuurders van inrichtin
gen. Beminde Geloovigen, het is Ons bekend, in welk een gewe
tensnood daardoor de betrokken personen geraakt zijn. Welnu: om 
allen twijfel en onzekerheid omtrent dit punt bij U weg te nemen, 
verklaren Wij met allen nadruk, dat medewerking in dezen in 
geweten ongeoorloofd is. En, mocht het weigeren van medewer
king offers van U vragen, weest dan sterk en standvastig in het 
besef, dat gij voor God en de menschen Uw plicht doet" .39 Van 
dat laatste kwam, afgezien van Utrecht en Enschede voor wat het 
ophalen van joden betreft, in de praktijk niet veel terecht. 
Tegen het inschakelen van Nederlandse arbeiders in de Duitse 
oorlogsindustrie protesteerde het episcopaat eveneens fel. Aanvan
kelijk was er sprake van zachte dwang: werklozen die niet vrijwil
lig in Duitsland gingen werken verloren hun uitkering. In februari 
1942 werkten ruim tweehonderddertigduizend Nederlandse arbei-
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ders in Duitsland, van wie ruim zeventigduizend als grensganger. 
De bezettingsautoriteiten vonden dit cijfer te laag en op 20 febru
ari 1942 werd besloten dat alle ongehuwden in de leeftijd van 18 
tot 40 jaar, die niet in staat waren in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien, zich als werkzoekende moesten laten inschrijven bij 
een van de zevenendertig gewestelijke arbeidsbureaus. Ruim een 
maand later, op 23 maart 1942, werd gedecreteerd dat de arbeids
bureaus werkzoekenden konden verplichten in het buitenland - dat 
wil zeggen in de Duitse oorlogsindustrie - te gaan werken. Voorts 
zou het Nederlandse bedrijfsleven alle "overtollige" arbeidskrach
ten voor dit doel moeten afstaan. De Jong adviseerde de directeu
ren van de arbeidsbureaus in april 1942 niet mee te werken en 
ontslag te nemen. Daarop liet het Rijkscommissariaat weten de 
verantwoordelijkheid zelf te zullen dragen, waardoor eventuele 
gewetensbezwaren vervielen. Tussen mei en december 1942 
werden bijna honderdduizend Nederlandse arbeiders naar Duits
land gezonden. 
In de winter van 1942-1943 leden de legers van Hitler-Duitsland 
aan verschillende fronten zware nederlagen. Er heerste een groot 
gebrek aan mankracht, zowel aan de fronten als thuis in de 
oorlogsindustrie. De produktie moest kost wat kost omhoog. 
Begin 1943 volgden nieuwe maatregelen elkaar in hoog tempo op. 
Ze hadden ten doel het arbeidspotentieel voor de oorlogsindustrie 
op te schroeven. Op 7 mei werd gedecreteerd dat alle mannen 
tussen 18 en 35 jaar zich voor de "arbeidsinzet" moesten melden 
bij de arbeidsbureaus. Het was de bedoeling hele jaarklassen, te 
beginnen met de negentien- tot en met drieëntwintigjarigen, naar 
Duitsland te sturen. Uiteraard veroorzaakten deze voornemens 
veel opschudding. 40 Het episcopaat reageerde op 12 mei 1943 in 
een van de felste herderlijke brieven uit de bezettingsjaren: "( ... ) 
thans is een hoogtepunt bereikt: alle bruikbare mannen zullen 
worden weggehaald, die slechts eenigermate kunnen worden 
gemist. Het is een deportatie op groote schaal, zooals de wereld 
in Christentijden niet gekend heeft ( ... ). En niet alleen is deze 
deportatie een ramp, zij is ook een gruwelijk onrecht in strijd met 
alle menschelijke en goddelijke wetten. ( ... ) een groot deel der 
bevolking wordt feitelijk gedwongen weggevoerd . En die mannen 
moeten werken voor hun vijand . Aanvankelijk heette het, dat de 
Nederlanders in het buitenland moesten werken, omdat hier geen 
arbeid en brood voor hen was. Doch nu moeten zij werken voor 
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Duitschland, zooals uitdrukkelijk gezegd wordt, om Duitschland 
de overwinning te verzekeren. En hier komt voor ons het gewe
tensconflict. Volgens het vierde gebod moeten wij ons vaderland 
eeren en liefhebben en er offers voor brengen, als het in gevaar 
verkeert. Nu mogen wij niet alleen niets voor ons vaderland doen, 
wij worden zelfs gedwongen onder zware straffen onzen vijand te 
helpen. Hierin ligt vooral het onrecht, dat ons wordt aangedaan 
en waartegen Wij Onze stem verheffen" .41 

Het waren deze protestbrief en die van 1 7 februari 1943 die de 
verzetsgeest onder het katholieke volksdeel aanzienlijk 
aanwakkerden. Opvallend veel geestelijken in het bisdom Roer
mond begrepen dat de tijd gekomen was om de daad bij het woord 
te voegen. Zij begonnen in samenspraak met jongeren uit hun 
kennissenkring of het katholiek organisatieleven aan de opbouw 
van wat weldra zou uitgroeien tot een provinciale Limburgse 
organisatie voor hulp aan onderduikers. 
In de eerste maanden van 1943 spitste zich het conflict tussen de 
Duitse autoriteiten en de studenten toe. Medio december 1942 was 
aangekondigd dat er op korte termijn ongeveer zesduizend studen
ten in Duitsland moesten gaan werken. Dat leidde tot grote onrust 
en pas nadat de gewraakte aankondiging was ingetrokken keerden 
de studenten eind januari 1943 naar de collegebanken terug. Lang 
duurde de rust niet. Kort na een aanslag op een collaborerende 
luitenant-generaal b.d., die voor hij de geest gaf verklaarde dat 
twee studenten op hem hadden geschoten, volgden begin februari 
enkele razzia's op studenten, waardoor het hoger onderwijs 
opnieuw stil kwam te liggen. Kennelijk werden de verantwoorde
lijken in studentenkringen gezocht. Teneinde de illegale activitei
ten en de verzetsgeest onder studenten in de kiem te smoren, werd 
op 13 maart 1943 de invoering van een loyaliteitsverklaring afge
kondigd. De studenten moesten een verklaring ondertekenen 
waarin stond dat ze de Duitse maatregelen zouden opvolgen en dat 
ze zouden afzien van handelingen gericht tegen de bezettende en 
Nederlandse autoriteiten. Weigeraars zouden van de universiteiten 
en hogescholen verwijderd en in Duitsland tewerkgesteld worden. 
Aartsbisschop De Jong was weliswaar geen voorstander van 
ondertekening, maar de gevolgen van de eerdere officiële uit
spraak over de katholieke joden indachtig, stelde hij zich nu 
voorzichtiger op. Als de senaten van de niet-katholieke universi
teiten en hogescholen zouden adviseren de verklaring niet te 
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tekenen, dan mocht men een scherpere uitspraak tegemoet zien. 
Dat bleek het geval en op 13 april 1943 liet De Jong de secre
taris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming weten, dat, aangezien de eis tot onderteke
ning van de loyaliteitsverklaring gehandhaafd was, "het bestuur 
van de St. Radboudstichting (K. U. Nijmegen) heeft besloten om 
principieele gronden aan de uitvoering van art. 2 van het besluit 
van 10 maart niet zijn medewerking te kunnen verleenen". Een 
dag eerder hadden de universiteit te Nijmegen en de Economische 
Hogeschool te Tilburg hun poorten gesloten. De bezetter rea
geerde met de mededeling dat alle studenten die niet getekend 
hadden - voor Nijmegen lag het percentage op 99, 7 % ; de loyali
teitsverklaringen waren niet eens verzonden - naar Duitsland 
moesten. Hoewel hun ouders mede aansprakelijk werden gesteld, 
doken talrijke studenten onder. De Nijmeegse studenten hadden 
het voordeel dat ze vrij gemakkelijk in de massa konden verdwij
nen, omdat het de Sicherheitspolizei (Sipo) niet was gelukt de 
studentenadministratie in handen te krijgen.42 

Van de maatregelen uit de eerste maanden van 1943 veroorzaakte 
de aankondiging op 29 april 1943 dat alle voormalige leden van 
het Nederlands leger in krijgsgevangenschap zouden worden 
teruggevoerd veruit de meeste deining. Overal in het land braken 
spontaan stakingen uit, die als" April-Meistaking" de geschiedenis 
zouden ingaan. In mei 1942 waren al ruim tweeduizend (aan
komende) beroepsofficieren onder valse voorwendselen naar de 
kazernes gelokt en geïnterneerd. De nieuwe maatregel trof circa 
driehonderdduizend mannen. Zij werden als een potentieel gevaar 
beschouwd bij kerende oorlogskansen, ook als slechts een deel 
van de militairen ondergronds was georganiseerd.43 Hoewel de 
bisschoppen er geen afzonderlijke brief aan wijdden, kwamen ze 
in een instructie aan de geestelijkheid van 12 mei 1943 op de 
affaire terug. Daarin wezen ze de medewerking van politiebe
ambten bij de opsporing, arrestatie en voorgeleiding van studen
ten, arbeiders en militairen, die zich niet hadden gemeld of niet 
waren komen opdagen, resoluut van de hand . Slechts als de 
betreffende beambten met fusillering of opsluiting in een concen
tratiekamp werden bedreigd, mochten zij aan de opdracht gehoor 
geven, "zwichtend voor de overmacht" .44 
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Het wekt enige verbazing dat de bezetter het niet aandurfde het 
episcopaat ter verantwoording te roepen voor de niets verhullende 
en felle protesten. Klaarblijkelijk vreesde Seyss-Inquart een 
kerkstrijd en achtte het regime in Berlijn de tijd nog niet rijp de 
katholieke Kerk hard aan te pakken, ofschoon dat wel tot de 
voornemens behoorde. Tegenover veel andere kerkprovincies, die 
onder het nazi-juk gebukt gingen, stak de Nederlandse gunstig af. 
Er werden slechts weinig concessies gedaan; desnoods werden 
aanzienlijke delen van het katholiek organisatieleven opgeheven 
of - als de gelegenheid zich voordeed - rechtstreeks onder de 
vleugels van de Kerk gebracht. Het was duidelijk, dat de bis
schoppen het katholiek volksdeel voor wilden gaan in het verzet 
tegen de bezetter en diens handlangers. In tientallen herderlijke 
brieven werden de gelovigen uitvoerig voorgelicht over de hou
ding die men geacht werd aan te nemen. Voor vrijwel elke be
roepscategorie was voor de werkgever en werknemer gedetailleerd 
vastgelegd wat wel en niet was geoorloofd. De bisschoppen waren 
terughoudend bij de vaststelling van de grenzen van het toelaatba
re waar het een ingreep in de persoonlijke levenssfeer van de 
gelovigen betrof, maar men was streng en principieel wanneer die 
werden overschreden. Ze waren zich ervan bewust, dat ze niet het 
uiterste van de gelovigen konden vergen. Daarmee zouden ze hun 
gezag mogelijk op het spel hebben gezet. Met tact, omzichtigheid 
en veel gevoel voor de realiteit trachtten ze de talrijke klippen te 
omzeilen. Door zoveel mogelijk voeling te houden met de bevol
king slaagden De Jong en zijn mede-bisschoppen erin een beleid 
van verzet en aanpassing te voeren waarbij ze er steeds voor 
waakten niet af te glijden naar collaboratie. 
Wat wist het Vaticaan van de houding van het Nederlands epis
copaat? De pauselijke internuntius in Nederland, mgr. P. Giobbe, 
was al in juli 1940 door de Duitsers uitgewezen. Sindsdien verliep 
het officiële contact tussen Nederland en het Vaticaan via de 
pauselijke nuntius in Berlijn, mgr. C. Orsenigo, maar van hem 
was in hoge kerkelijke kringen bekend dat hij de Duitse zijde had 
gekozen. Men kon de nuntius uiteraard niet negeren en dus 
bereikten veel kerkelijke documenten via de Duitse nuntiatuur 
Rome. Om er zeker van te zijn dat de belangrijkste stukken ook 
werkelijk op hun bestemming arriveerden deed De Jong kort na 
het vertrek van Giobbe een beroep op zijn in Amsterdam woon
achtige studievriend dr. J.M. Drehmans. Laatstgenoemde was 
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bevriend met de Italiaanse consul in Amsterdam. Alle kerkelijke 
brieven en instructies werden door Drehman 
s in het Italiaans vertaald waarna de consul ervoor zorgde dat de 
documenten bij de lopende correspondentie werden gevoegd en 
het Departement van Buitenlandse Zaken in Rome bereikten. Daar 
werkte een broer van mgr. Giobbe die erop toezag dat de stukken 
van het Nederlandse episcopaat bij het Vaticaan terechtkwamen. 
De openlijke anti-Duitse houding van de Italiaanse consul kostte 
hem echter zijn baan. Niettemin regelde hij nog voor zijn vertrek 
dat zijn opvolger de geheime correspondentie voortzette. Tot in 
de herfst van 1943 bleef deze weg intact. Of Rome via hetzelfde 
kanaal antwoordde staat niet vast.45 

Toch vernam De Jong bij verschillende gelegenheden de reactie 
van het Vaticaan op de houding van het Nederlands episcopaat. 
Zo had Paus Pius XII een reiziger naar Nederland eind 1941 
gezegd dat het hem ten zeerste beviel dat de Nederlandse bis
schoppen zeer energiek en krachtig waren.46 Begin 1942 reisde de 
hoofdredacteur van "De Tijd", prof. mr. L.G. Schlichting, naar 
Rome. Daar sprak hij met een naaste medewerker van de Paus, 
mgr. G.B. Montini, die hem vertelde dat hij De Jong bewonder
de: "eindelijk iemand die de puntjes op dei zet". Pius XII voegde 
hem later toe: "Zeg tegen Uw bisschoppen, dat ik hen bemin en 
dat ik hun houding goedkeur". 47 De krachtigste steunbetuiging 
ontving De Jong in augustus 1943 uit de mond van drie Jezuïeten, 
die kort voor hun vertrek naar Nederland door de Paus in audi
entie waren ontvangen. Hij vroeg hun de Nederlandse bisschoppen 
zijn diepe waardering over te brengen voor hun moedige houding. 
"In geen ander land van Europa geven de bisschoppen zo eensge
zind, zo openlijk en zo moedig hun gelovigen leiding in de strijd 
tegen de dwalingen van het nationaal-socialisme" .48 

Waarschijnlijk werd incidenteel ook gebruik gemaakt van een weg 
die door het Belgisch episcopaat, onder leiding van kardinaal J .E. 
van Roey, via de staatssecretaris van de paus, kardinaal A. 
Maglione, was geopend. Evenals in Nederland had de pauselijke 
nuntius in België, mgr. C. Micara, in juli 1940 moeten vertrek
ken. Van Roey stuurde de herderlijke brief van 17 februari 1943 
in mei van dat jaar naar Rome. Teneinde de relatie tussen Van 
Roey, Lemmens en De Jong in het bijzonder en tussen de Belgi
sche en Nederlandse katholieken in het algemeen te vertroebelen, 
verspreidde de bezetter op 22 februari 1943 een vals bericht, 
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waarin de Belgische kardinaal afstand nam van het standpunt van 
het Nederlands episcopaat en bovendien opriep de haat tegen het 
Duitse volk te laten varen . Vlaamse strijders zouden zich aan het 
oostfront verdienstelijk kunnen maken in de strijd tegen het 
communisme, zo zou Van Roey hebben verklaard. Bisschop 
Lemmens zond meteen na het bekend worden van het bericht de 
in Neeritter woonachtige kruisheer pater J. van Gestel met een 
brief naar Mechelen, waarin hij om opheldering verzocht. Van 
Roey ontzenuwde het bericht en vroeg Van Gestel zijn antwoord 
mondeling aan Lemmens over te brengen. Op 27 februari reageer
de de Belgische kardinaal nogmaals en publiceerde een boze brief 
waarin hij met nadruk afstand nam van de hem in de mond geleg
de woorden. 49 

1.2. De houding en rol van de katholieke Kerk in Limburg 

Vanzelfsprekend werd de houding van het bisdom Roermond in 
hoge mate bepaald door de standpunten van het episcopaat, zelfs 
in die mate dat het Limburgs bisdom het niet nodig achtte er 
richtlijnen of maatregelen aan vast te knopen. Sommige geestelij
ken maakten uit de herderlijke brieven op dat een actieve deelna
me aan de georganiseerde illegaliteit niet alleen geoorloofd, maar 
dat het er een logische consequentie van was. Zij ondervonden 
steun van de secretaris van bisschop Lemmens, drs. J.L. Moonen. 
Anderen respecteerden en steunden de episcopale protesten 
weliswaar, maar waren van oordeel dat de eerste en voornaamste 
taak van de kerkdienaren op het terrein van de zielzorg lag en de 
geestelijken zich verre dienden te houden van ongeoorloofde 
handelingen tegen de bezetter. Hun standpunt werd gedeeld door 
de vicaris-generaal van het bisdom, dr. F.J. Féron, die overigens 
begrip kon opbrengen voor de lijn-Moonen. Lemmens nam een 
tussenpositie in. Zo ontstond in Limburg een situatie waarin elke 
individuele geestelijke geheel volgens eigen inzicht zijn positie 
kon bepalen en zich tot op het hoogste niveau van steun verzekerd 
wist, mits hij niet openlijk de zijde van de Duitsers koos. 
Na de opheffing van talrijke katholieke Uongeren)organisaties en 
verenigingen in de loop van 1941 , vonden veel kaderleden en 
gewone leden onderdak bij de Katholieke Actie (K. A.). De K. A., 
een formeel onderdeel van de Kerk, streefde de instandhouding, 
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uitbreiding en verdieping van het rijk van Christus na. Als zoda
nig viel ze niet onder de Duitse maatregel. Het hoofd van de K.A. 
in Limburg, P.J.M. Jenneskens uit Meerssen, zette in 1941 vanuit 
zijn woonplaats het nieuwe organisatorisch raamwerk op. De pro
vincie werd in districten verdeeld, die weer uit een aantal paro
chies bestonden. Overal werden geestelijken en leken-leiders 
aangesteld, in hoofdzaak jonge kapelaans en jongeren uit het 
verenigingsleven. Regelmatig vonden er vergaderingen, bijeen
komsten en vormingscursussen plaats waardoor een hechte onder
linge band werd gesmeed. Uiteraard kwamen tijdens de ontmoe
tingen politieke thema's ter sprake. Hoewel de K.A. geen verzets
aspiraties koesterde, koerste de organisatie in diverse regio's 
stellig in die richting. In verscheidene plaatsen werden acties op 
touw gezet die de bezetter alarmeerden. De K.A. zou daarom het 
best omschreven kunnen worden als een organisatie die de geesten 
in menige plaats bundelde en aanscherpte en voor menigeen als 
voorportaal diende tot de illegaliteit. Dank zij de vroeg in de 
oorlog of al eerder ontstane vertrouwensbanden kon naderhand 
volop geput worden uit het K.A.-reservoir. 50 

De eerste K.A.-actie waartegen de bezetter in het geweer kwam 
betrof de verspreiding van de herderlijke brief van 25 juli 1941 
inzake de nazificering van het R.K. W. V. Geestelijken uit Venlo, 
Blerick en Tegelen vermenigvuldigden de brief en lieten die door 
K.A.-ers verspreiden. Bisschop Lemmens zou de actie hebben 
goedgekeurd. Een Venlose politieman kreeg er lucht van en 
bracht de Sipo-Maastricht op de hoogte die, nadat er uit Den 
Haag bevel toe was gegeven, medio augustus vijf geestelijken en 
achttien leken arresteerde. Allen werden gestraft met een half jaar 
opsluiting in het kamp Dachau. Voor sommigen pakte het heel 
anders uit: kapelaan E.J.M. Lemmens uit Tegelen bijvoorbeeld 
werd pas in april 1945 door de Amerikanen in Dachau bevrijd.51 

Op verzoek van het episcopaat werden nadien geen herderlijke 
brieven meer vermenigvuldigd en onder leken verspreid.52 In 
dezelfde periode werden ook enkele preken van de bisschop van 
Münster, Graf C.A. von Galen, op grote schaal in de provincie 
en daarbuiten verspreid. Von Galen trok hierin fel van leer tegen 
euthanasie op ongeneeslijke geesteszieken. In een preek van 20 
juli 1941 voer hij uit tegen de Gestapo. Het nazi-regime om
schreef hij als de hamer die neerbeukte op het aambeeld, waarmee 
hij doelde op het volk. Mettertijd zou de hamer het echter moeten 
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afleggen tegen het aambeeld, zo vervolgde Von Galen zijn beeld
spraak. Daarmee trachtte hij zijn toehoorders duidelijk te maken 
dat hun geweten zuiver en onafhankelijk moest blijven: "Werdet 
fest, bleibet standhaft wie der Ambofi unter den Hammerschlägen 
( ... ). Es kann sein, dafi der Gehorsam gegen Gott die Treue gegen 
das Gewissen mir oder euch das Leben, die Freiheit, die Heimat, 
kostet. Aber lieber sterben als sündigen" .53 Bij de verspreiding 
van deze en andere preken was de K.A. eveneens nauw betrok
ken. 
Een andere K.A.-actie die de Duitsers in het verkeerde keelgat 
schoot betrof de keuring van Duitse bioscoopfilms op hun morele 
gehalte. K.A.-leiders hadden daar na een vergadering te Meerssen 
in april 1942 toe besloten. In enkele grotere plaatsen in de provin
cie werden keuringsraden gevormd, waarin vooraanstaande 
ingezetenen zitting namen. Daags voor het weekend bezochten de 
leden van de raad de bioscopen en brachten hun schriftelijk 
oordeel ter kennis van de plaatselijke K.A. -leider. Het advies 
werd de gelovigen op een affiche in de kerk kenbaar gemaakt. 
Enkele maanden verliep de actie vlekkeloos, maar in de regio 
Venlo liep het mis toen enkele bioscoopexploitanten, vanwege de 
terugloop van het aantal bezoekers, hun beklag deden bij de 
Ortsgruppenführer van de N.S.D.A.P.-Venlo, W. Vogt. Op 24 
juli 1942 moest de pastoor-deken van Venlo, J.L.A. van Oppen, 
in Maastricht verantwoording afleggen over de actie waaraan hij 
zijn goedkeuring had gegeven. Van Oppen verklaarde, dat het 
volgens hem om een legitieme K.A.-actie ging en noemde de 
namen van de organisatoren in de regio Venlo. Zij moesten zich 
op 2 september bij de Sipo-Maastricht melden en een verklaring 
tekenen waarin zij beloofden zich van elke staatsvijandige hande
ling te onthouden en van verdere filmkeuringen af te zien. Daarna 
konden ze huiswaarts keren . Met Van Oppen liep het veel slechter 
af. In opdracht van de Sipo-Den Haag moest hij zich op 1 septem
ber 1942 opnieuw melden. Via Amersfoort kwam de Venlose 
deken in Vught terecht waar hij op 16 februari 1943, waarschij n
lij k aan een besmettelijke ziekte, bezweek.54 

Ook in Vaals liep het fout met de filmkeuringsactie . Pastoor 
E.P.H. Prickaerts moest zich op 24 juli in Maastricht melden, 
omdat bioscoopexploitanten zich ook hier hadden beklaagd over 
de teruggang van het aantal bezoekers en de pastoor openlijk voor 
een bezoek aan sommige films had gewaarschuwd. Prickaerts 
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werd op 1 september gearresteerd wegens het voeren van anti
Duitse propaganda. Ruim eenjaar later, op 7 oktober 1943, kwam 
de pastoor weer vrij. 55 

Veel geestelijken maakten geen geheim van hun anti-nationaal
socialistische gezindheid. Op de preekstoel spraken ze er openlijk 
over. Meestal liep het goed af, maar soms zaten er verklikkers 
onder de toehoorders. Dat overkwam onder anderen de Maas
trichtse kapelaan H.J.C. Nijsten die in de zomer van 1941 een 
maand gevangenisstraf kreeg, kapelaan A.H.L. Meertens in 
Gronsveld die van juli 1941 tot juli 1942 vastzat en kapelaan J. R. 
Rothkrans uit Vaals die van november 1941 tot zijn bevrijding in 
mei 1945 in het Huis van Bewaring te Maastricht en het kamp 
Dachau verbleef. 56 Anderen kwamen in de problemen, omdat ze 
met de N.S.B. in conflict raakten of Duitse maatregelen aan hun 
laars lapten. Zo verbleef de Heerlense kapelaan L.J.H.M. Petit 
acht maanden in Duitse gevangenschap, omdat hij demonstratief 
een bordje met "voor joden verboden", aangebracht op het plaat
selijk patronaatsgebouw, vernielde en in de prullenbak gooide.57 

In andere plaatsen ontstonden conflicten tussen de geestelijkheid 
en de N. S. B. naar aanleiding van collectes voor de Winter hulp of 
de weigering overleden N.S.B.-ers op katholieke kerkhoven te 
begraven. 

II. Achtergrond en ontstaan van de duikorganisatie in Limburg 

11.1. Inleiding 

Een combinatie van een door de Kerk en daarmee verwante orga
nisaties geïnitieerd en gestimuleerd rijpingsproces en de in de 
vorige paragraaf genoemde maatregelen, die grote groepen in de 
samenleving troffen en die uiteindelijk resulteerden in de April
Meistaking van 1943, lag ten grondslag aan het ontstaan van de 
duikorganisatie in Limburg. Door dit rijpingsproces ontstond een 
klimaat waarin zich een humanitaire, door de Kerk geïnspireerde 
illegaliteit kon ontwikkelen. 
Alvorens de ontwikkeling van de duikorganisatie in Limburg te 
belichten, is het van belang er op te wijzen dat de aard en het 
draagvlak van deze illegaliteit niet overal identiek en even groot 
waren. Het had er weliswaar de schijn van dat de basisvoor-
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waarden voor een brede, georganiseerde illegaliteit in het voorjaar 
van 1943 overal aanwezig waren, maar die konden van plaats tot 
plaats verschillen en leidden zeker niet overal tot het ontstaan van 
illegale structuren. Er waren initiatieven nodig: persoonlijkheden 
die de noodzaak inzagen handelend op te treden en die bereid 
waren deze zware verantwoordelijkheid op zich te nemen. In 
plaatsen waar al eerder verzetsstructuren waren ontstaan als 
gevolg van de spontaan gegroeide hulp aan vluchtelingen, verliep 
de ontwikkeling doorgaans sneller en gemakkelijker dan in plaat
sen waar nog weinig noemenswaardigs was geschied. Afgezien 
van enkele individuele aanzetten kwamen de meeste en doorslag
gevende initiatieven uit kringen van overwegend jonge geestelij
ken, die veelal nauw waren betrokken bij voormalige katholieke 
jeugdorganisaties (nu Katholieke Actie, soms met een andere 
naam), van jongeren uit die organisaties en uit kringen van de 
Nederlandsche Unie. 

Il.2. Factoren die het ontstaan en de ontwikkeling van de duikor
ganisatie begunstigden 

11.2.1. De r.-k. geestelijkheid en de jeugdorganisaties 

Al in een vroeg stadium werd de geestelijkheid geconfronteerd 
met allerlei, in brede kring levende vragen en problemen, die 
samenhingen met de gevolgen van oorlog en bezetting. Iemand die 
bereid was de episcopale richtlijnen op te volgen en daardoor zijn 
baan riskeerde, wilde vanzelfsprekend van zijn pastoor of kape
laan weten wat zijn vooruitzichten waren. Veel grensgangers die 
niet langer voor de vijand wilden werken, wendden zich eveneens 
voor hulp en advies tot de geestelijkheid. Toen in 1941 de stroom 
van ontvluchte krijgsgevangenen langzaam op gang begon te 
komen, klopte menige hulpverlener bij de plaatselijke pastoor of 
kapelaan aan, al was het alleen maar omdat hij iemand nodig had 
die Frans sprak. 
De geestelijken hadden van oudsher een verreikend gezag over de 
gelovigen, ze oefenden veel invloed uit en genoten het vertrouwen 
van velen. Bovendien waren de kapelaans doorgaans als aalmoeze
nier of geestelijk adviseur verbonden aan jeugdorganisaties als 
Jonge Wacht, Jonge Werkman of Verkennerij. Vanwege de in-
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tensieve band met de bevolking was de geestelijkheid doorgaans 
uitstekend op de hoogte van de heersende stemming en de meest 
uiteenlopende actuele kwesties. Uiteraard was het niet zo dat elke 
pastoor of kapelaan geschikt was voor illegaal werk. Sommige 
geestelijken, evenals leken, zagen in dat er hulp moest worden 
geboden, 66k als dat onder de heersende omstandigheden tal van 
risico's met zich mee bracht. Hun aantal was aanvankelijk niet 
groot. Menigeen wist niet goed raad met al die lastige vragen en 
netelige kwesties en wendde zich voor advies tot het bisdom, waar 
weldra twee personen op de voorgrond traden: secretaris drs. J.L. 
Moonen en de president van het groot-seminarie, dr. F.J. Féron, 
die eind 1942 tot vicaris-generaal werd benoemd. De rol van 
Moonen kan misschien het best omschreven worden als adviseur 
en leidsman van een groot deel van de georganiseerde illegaliteit. 
Féron gaf ook wel adviezen, maar hield zich meer op de achter
grond . Hij was vooral een steunpilaar voor de geestelijken - met 
name de doorgaans wat oudere pastoors - die zich niet met de ille
galiteit wilden inlaten en de zielzorg als hun belangrijkste taak 
zagen . Deze langzaam gegroeide taakverdeling tussen de twee -
de indruk bestaat dat Moonen gaandeweg meer tijd kreeg om zich 
met de illegaliteit te bemoeien - functioneerde naar tevredenheid, 
ofschoon de twee een enkele keer met elkaar in botsing kwamen. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld naar aanleiding van het debat of een 
geestelijke de liquidatie van (potentiële) verraders mocht sanctio
neren. De door de praktijk gelouterde Moonen kon er begrip voor 
opbrengen en keurde het in geval van uiterste nood goed. Féron 
was er een verklaard tegenstander van. 
Tot begin 1943 concentreerde het illegale werk zich voornamelijk 
op de hulp aan vluchtelingen en waren de plaatselijke verzetsker
nen klein . Niettemin ondervonden deze werkers van het eerste uur 
dat velen bereid waren zijdelingse hulp te verlenen of stilzwijgend 
begrip opbrachten voor hun werk . Bovendien beseften zij, dat in 
de onder kerkelijke dekmantel opererende jeugdorganisaties een 
rijk reservoir aan potentiële medewerkers aanwezig was. Dit 
gegeven, gekoppeld aan het feit dat de kapelaans in Limburg over 
eigen woonruimte beschikten en de pastoors desgewenst buiten het 
verzetswerk konden blijven, bespoedigde de ontwikkeling van de 
duikorganisatie. 58 
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11.2.2. De Nederlandsche Unie 

Het initiatief tot de oprichting van de Nederlandsche Unie kwam 
van J. Linthorst Homan, L. Einthoven, J.E. de Quay en H.J. 
Reinink. De vier maakten deel uit van een stroming uit de jaren 
dertig die uiting gaf aan de onvrede over het functioneren van de 
parlementaire democratie en de kapitalistische produktiewijze. Zij 
wilden de macht van het parlement beperken en ze prefereerden 
een op het corporatisme geënte sociaal-economische ordening 
alsook een krachtig en besluitvaardig gezag. Korte tijd na de 
Duitse inval kwamen zij tot de slotsom dat men er verstandig aan 
deed de nederlaag tegen Duitsland te aanvaarden. Op grond van 
de gewijzigde verhoudingen moest in samenwerking met de 
bezetter een maatschappij worden opgebouwd, gegrondvest op een 
brede nationale samenwerking, een harmonische economische 
structuur en sociale rechtvaardigheid. Nederland moest zich 
voegen naar de nieuwe omstandigheden; dat wil zeggen aanpassen 
aan Duitsland. Aanvankelijk spraken ze in hun Manifest voor een 
N ederlandsche Unie van een wedergeboorte van Nederland in 
vrijheid en onafhankelijkheid en in trouw aan het Huis van Oran
je, maar dat ging de Duitse autoriteiten te ver. Ofschoon de vier 
er de goodwill van de meeste politieke partijen mee verspeelden, 
schrapten ze de voor de bezetter onaanvaardbare zinsneden. Op 
24 juli 1940 verscheen in de kranten de oproep om zich bij de 
Nederlandsche Unie aan te sluiten. Vooral in het zuiden van het 
land en in de provincie Groningen stroomden de leden toe. De 
nieuwe, legale beweging dankte deze massale toeloop aan het feit 
dat ze zich nadrukkelijk van de N.S.B. distantieerde: het publiek 
zag de Unie in de eerste plaats als een anti-N. S. B. -organisatie. 
Bovendien adviseerde het bestuur van de R.K.S.P. haar leden zich 
bij de Unie aan te sluiten. Het episcopaat zweeg, maar aangeno
men mag worden dat de bisschoppen achter het advies van de 
R.K.S.P. stonden. 59 

Al spoedig na de oprichting bleken binnen de Unie twee, welhaast 
tegengestelde krachten werkzaam. Er gaapte een kloof tussen 
hetgeen de leiding voor ogen stond en wat aan de basis leefde. De 
leiding streefde aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden en 
samenwerking met de bezetter na , terwijl duizenden anti-natio
naal-socialistisch gezinde Nederlanders Unie-vergaderingen 
bezochten om er te demonstreren tegen Hitler, Mussert en Seyss-
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Inquart. Zonder het na te streven verschaften de oprichters van de 
Unie de eigen aanhang een organisatorisch kader waarbinnen 
uiting kon worden gegeven aan de alom heersende onlustgevoelens 
jegens de N. S. B. en de bezetter. De leden zetten de toon en niet 
de leiding, waarbinnen zich trouwens eveneens een scherpe 
tegenstelling openbaarde. J. Linthorst Homan neigde naar collabo
ratie en knoopte gesprekken aan met het Nationaal Front en de 
N .S.B. L. Einthoven trachtte de beweging daarentegen voor een 
afglijden in die richting te behoeden. In januari 1941 kwam het 
tot een diepe crisis en slechts met veel moeite kon de breuk 
worden gelijmd. De sfeer aan de basis leed daar overigens niet 
noemenswaardig onder. Het felle optreden van met name de 
Weerafdeling (W.A.) van de N.S.B. tegen Unie-colporteurs leidde 
ertoe, dat de beweging uitgroeide tot een hechte politieke strijdor
ganisatie. Toen op 22 maart 1941 in het blad "De Unie" een 
artikel verscheen waarin de houding van de aan geallieerde zijde 
strijdende Nederlanders werd verdedigd, nam de bezetter maatre
gelen. Ze sorteerden een averechts effect: de verzetsgeest en de 
strijdbaarheid werden erdoor versterkt. Seyss-Inquart, die aanvan
kelijk meende de Unie voor Duitse doeleinden te kunnen gebrui
ken, begreep dat de beweging aan de basis in een tegengestelde 
richting koerste. Toen bovendien zelfs de leiding in "De Unie" 
van 6 juli 1941 de Duitse inval in Rusland in voorzichtige be
woordingen afkeurde, kreeg het blad een verschijningsverbod van 
zes weken opgelegd. Toch bleef diezelfde leiding een ambivalente 
houding ten toon spreiden. Allerlei maatregelen van bezetterszijde 
werden zonder meer geslikt en op 1 november 1941 kregen de 
joodse Unieleden zelfs het advies op te stappen. De bezetter sneed 
uiteindelijk zelf de fragiele band tussen leiding en aanhang door: 
op 13 december 1941 werd de Unie verboden. 60 

Van de achthonderdduizend Unie-leden waren er ruim honderd
tienduizend afkomstig uit Limburg, vooral uit de Mijnstreek.61 

Het gevoel gezamenlijk een vuist tegen de N .S.B . en de bezetter 
te kunnen maken, bracht menigeen ertoe het lidmaatschap aan te 
vragen. Velen kenden het programma niet; centraal stonden saam
horigheid en solidariteit. Er groeiden nieuwe contacten. Voor heel 
wat leden was de Unie een voorportaal tot de illegaliteit.62 Lei
dende provinciale functionarissen als F.C .M. Wijffels, 
C.M.J.A.F. Nicolas, W.J. Dewez en J.H .A. Sorée en talrijke 
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andere leden speelden naderhand een rol in het verzet.63 Zoals 
gezegd kwam het herhaaldelijk tot botsingen tussen Unie-colpor
teurs en W.A.-leden, maar de schermutselingen liepen in Limburg 
slechts één keer ernstig uit de hand. Toen op 21 maart 1941 
W.A.-ers en Unieleden in Nieuwenhagen slaags raakten, greep de 
marechaussee in. Een van de W.A.-ers maakte een marechaussee 
zijn wapen afhandig en begon in het wilde weg te schieten. 
Andere marechaussees beantwoordden het vuur. Naast enkele 
gewonden vielen er twee doden: een W.A.-er en een lid van de 
marechaussee. 64 

11.2.3. Duitse maatregelen en de April-Meistaking 

De bezetter trachtte de kerende oorlogskansen rond de jaarwis
seling van 1942-1943 tegen te gaan en op te vangen door een serie 
maatregelen af te kondigen waarmee de Nederlandse bevolking 
begin 1943 onder druk werd gezet. Studenten werden verplicht na 
voltooiing van hun studie een jaar in Duitsland te gaan werken. 
Medio januari eiste de Generalbevollmächtigte für den Arbeitsein
satz, F. Sauckel, maar liefst honderdduizend Nederlandse arbei
ders op voor de Duitse oorlogsindustrie. Dit aantal moest voor 10 
maart gehaald zijn. Begin februari vonden overal in het land 
razzia's plaats . De maatregelen tegen de joden, de executie van 
gijzelaars, de bescherming die de N .S.B. genoot, de daling van 
de levensstandaard en de toenemende repressie droegen ertoe bij 
dat in het voorjaar alom een anti-Duitse stemming heerste, die elk 
moment tot uitbarsting kon komen.65 

Met de terugvoering van de voormalige leden van het Nederlands 
leger in krijgsgevangenschap staken de Duitsers de lont in het 
kruitvat. Zij dachten er twee vliegen in een klap mee te slaan. De 
driehonderdduizend voormalige militairen vormden een belangrijk 
en waardevol arbeidspotentieel voor de oorlogsindustrie. Boven
dien zou de afwezigheid van deze manschappen goed uitkomen als 
er in de toekomst een geallieerde landing op de Nederlandse kust 
zou plaatsvinden. Nadat Hitler en de legertop hun fiat hadden 
gegeven aan dit plan, ontving de militaire bevelhebber in Neder
land, generaal F.C. Christiansen, op 23 maart 1943 bevel "die 
Angehörigen der ehemaligen niederländischen Wehrmacht erfas
sen, festnehmen und abschieben zu lassen". Ruim een maand 
later, op donderdag 29 april, kondigde Christiansen de verorde-
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ning af. In de proclamatie werd onderstreept dat de maatregel een 
gevolg was van illegale activiteiten in kringen van oud-militairen. 
Dat deze activiteiten plaatsvonden was ten dele juist, maar ze 
stonden feitelijk helemaal los van de werkelijke reden. 
Nu gebeurde iets waarmee aan Duitse zijde geen rekening was 
gehouden. Overal in het land laaiden de emoties zo hoog op -
honderdduizenden werden immers direct of indirect door de 
maatregel getroffen - dat er spontaan stakingen uitbraken, het 
eerst in Twente, in de avond van 29 april gevolgd door de Mijn
streek. Vooral in de landelijke provincies breidden de stakingen 
zich snel uit. H.A. Rauter, verantwoordelijk voor de handhaving 
van de openbare orde en veiligheid, kreeg toestemming het 
politiestandrecht af te kondigen voor alle provincies waar gestaakt 
werd. Daarmee waren alle vormen van verzet, inclusief staken, 
strafbaar gesteld "in principe met de dood". Op 30 april kondigde 
hij het standrecht af in de provincies waar de stakingen het snelst 
om zich heen grepen: Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en 
Limburg. Later op de dag volgde de rest van het land. Met 
militair machtsvertoon, massa-arrestaties en door het vellen van 
doodvonnissen trachtte Rauter de bevolking te intimideren. Zo 
hoopte hij de half miljoen stakers te dwingen het werk te hervat
ten. Zijn opzet slaagde: de terreur en de voltrekking van een 
aantal doodvonnissen werkten dermate afschrikwekkend dat de 
staking op 3 mei gebroken was. Slechts in enkele geïsoleerde 
delen van het land werd nog enkele dagen doorgestaakt. De 
staking kostte honderdvijfenzeventig Nederlanders het leven, er 
vielen vierhonderd zwaar gewonden en duizenden werden gearres
teerd. Op 9 mei feliciteerde de Reichsführer S.S., Himmler, 
Rauter met zijn optreden. Tevens liet hij zijn ondergeschikte 
weten dat dit een gunstig moment was om met de invordering van 
alle radiotoestellen te beginnen.66 

Het tij leek gekeerd in het voordeel van de Duitsers: de staking 
was gebroken en de voorgenomen maatregelen werden in hoog 
tempo uitgevoerd. Maar de schijn bedroog. Drie jaar Duitse 
overheersing had onomstotelijk aangetoond dat de Nederlandse 
weerstand geenszins was gebroken, dat de bevolking haar vermo
gen tot zelfstandig oordelen niet had verloren en dat de nazi
ficatiepolitiek - de pogingen om de bevolking geleidelijk en met 
zachte hand voor het nationaal-socialisme te winnen - als mislukt 
moest worden beschouwd. De spontane uitbarsting bespoedigde 
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bovendien de groei van een nog breder georganiseerde illegaliteit. 
Grote groepen in de samenleving hadden laten zien dat ze de 
Duitse maatregelen en pressie niet zonder meer voor lief namen 
en er metterdaad iets tegen wilden ondernemen.67 

Rauters beslissing om terstond het politiestandrecht in Limburg af 
te kondigen lag voor de hand. Sinds de avond van 29 april breid
den de stakingen zich als een olievlek uit in de voor de binnen
landse, maar ook voor de Duitse energievoorziening zo belang
rijke kolenbekkens van Zuid-Limburg. De bezetter had er steeds 
naar gestreefd de steenkoolproduktie op te schroeven of in ieder 
geval op peil te houden. Daartoe waren, sinds het najaar van 
1940, diverse maatregelen genomen. In november was de werktijd 
op zaterdag met twee uur verlengd tot acht uur. De ontevreden
heid nam toe, toen bekend werd dat met ingang van 29 juni 1941 
eens per maand op zondag gewerkt moest worden. Met lokkertjes 
als extra loon en toewijzing van schaarse goederen verwachtte 
men dat de mijnwerkers massaal zouden verschijnen. Het bleek 
een misrekening. In de staatsmijn Wilhelmina schreef iemand op 
een kolenwagen: "Jongens laat zien dat je Nederlanders bent en 
laat die vuilbakken van Duitschers zelf maar werken". Wat dieper 
in de mijn stond op een wagen gekalkt: "Kameraden, weest 
eensgezind en blijf zondag thuis". Het arbeidsresultaat op de 
eerste werkzondag bleef ver beneden verwachting: de produktie 
bedroeg maar 20 % van die van een normale werkdag. 68 Met 
ingang van zondag 12 april 1942 werd, omdat de situatie niet 
verbeterde, de maandelijkse werkzondag verplicht gesteld. Mocht 
er geen gehoor aan worden gegeven dan zouden driehonderd 
mijnwerkers naar Duitsland worden gedeporteerd. Op 12 april 
steeg het opkomstpercentage, dat op zondag 22 maart nog 30% 
bedroeg, naar 49 % , waarbij de mijnen onderling grote verschillen 
te zien gaven. In de mijn Wilhelmina kwam slechts 17% op, 
terwijl in de Oranje Nassau IV 88 % van de mijnwerkers op het 
werk verscheen. Aangezien de opkomst rond 50% lag, werden 
honderdvijftig kompels naar Duitsland gedeporteerd. Daarmee 
was het verzet gebroken. Vanaf 27 september 1942 moest op twee 
zondagen per maand worden gewerkt. Aangelokt door de diverse 
extra's en de garantie dat men niet naar Duitsland hoefde, ver
schenen steeds meer mijnwerkers op de verplichte zondagen op 
het werk, zelfs meer dan er nodig waren. Door de week lieten ze 
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het echter steeds vaker afweten. Het aantal ziekmeldingen nam 
fors toe - menigeen bracht zichzelf letsel toe - en het "Bummel
schichten", een dagje wegblijven van het werk, werd zeer popu
lair. Hoewel het aantal mijnwerkers gedurende de bezetting steeg 
van tweeëndertigduizend naar tweeënveertigduizend, liep de 
produktie gestaag terug. Daar kon een uitbreiding van de werktijd 
van 8 uur naar 8 3/4 uur met ingang van november-december 
1942 evenmin verandering in brengen. Die teruggang was niet 
alleen een resultaat van het lijdelijke en moeilijk te bestrijden 
verzet dat weldra gemeengoed werd onder de mijnwerkers - de 
produktie per man was in 1943 met bij na 40 % gedaald in verge
lijking met 1939 - maar ook van het beleid van de mijndirecties 
en van bedrijfssabotage. 69 

De directies van de Staatsmijnen hadden het geluk dat ze te maken 
kregen met de inschikkelijke Duitse mijnbeheerder H. W. Bruch. 
Aan de hand van gedeeltelijk gefantaseerde rapporten lukte het 
Bruch telkens weer de teruglopende produktie aannemelijk te 
maken. Zo ontbrak het volgens Bruch aan efficiëntie en heerste 
er een nijpend tekort aan produktiemiddelen. Hoewel hij zelf op 
het tegendeel aandrong, bood de Duitse mijnbeheerder - welis
waar met enige tegenzin - de directies alle ruimte om steenkool
lagen met een laag nettorendement in exploitatie te nemen. Hier
door waren de directies in de gelegenheid een beleid te voeren, 
waardoor de levensduur van een mijn verlengd werd. In de jaren 
dertig waren uitsluitend de beste kolenlagen geëxploiteerd tenein
de de economische crisis te overleven. Nu was het de beurt aan 
minder rendabele lagen.70 

Sommige mijnwerkers droegen bij aan de produktiedaling door 
bedrijfssabotage te plegen. Dat gebeurde meestal individueel of, 
zoals bijvoorbeeld Poolse mijnwerkers plachten te doen, in kleine 
groepjes. In sommige mijnen hing een openlijk vijandige sfeer. 
De vrijwel algemeen heersende anti-Duitse stemming verstevigde 
de toch al sterke band onder de mijnwerkers. Dat leidde tot 
sabotage die de verzetsgeest nog verder kon aanwakkeren. Omdat 
de onderlinge solidariteit voortkwam uit het besef dat men geza
menlijk verantwoordelijkheid droeg voor elkaars veiligheid en in 
een werksituatie van wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen 
geen waaghalzerij paste, werd er naar verhouding weinig gesa
boteerd. Ondoordachte acties konden immers rampen veroorza
ken. Daarom werden relatief ongevaarlijke acties ondernomen die 

488 



de produktie tijdelijk lamlegden of hinderden, zoals het onklaar 
maken van machines, motoren, transportbanden, vervoermiddelen, 
elektrische schakelkasten en het laten verdwijnen van materialen. 
In een enkel geval gingen georganiseerde illegale werkers ertoe 
over een kolenwagen in een schacht te gooien.71 

De verordening van 29 april 1943 dat de Nederlandse militairen 
opnieuw in krijgsgevangenschap zouden worden weggevoerd, 
bracht een ware schok teweeg in de Mijnstreek. Er werkten 
immers veel jongemannen in de mijnindustrie en de laatste tijd 
waren er talrijke nieuwe arbeidskrachten uit alle delen van het 
land bijgekomen. Als eerste reageerde het kantoorpersoneel van 
de Oranje Nassau-mijn 1. De beambten verlieten het werk een half 
uurtje eerder. Toen het hoofd van de Sipo-Maastricht, M.R. 
Ströbel, dit hoorde, vertrok hij onmiddellijk naar Heerlen, waar 
hij verklaarde dat het als een daad van sabotage zou worden 
beschouwd als het personeel de volgende dag niet op het werk 
verscheen. 72 Overal vormden zich intussen kleine en grotere 
groepen, waarin de jongste maatregel druk werd besproken. Gold 
die ook voor de mijnwerkers? Het gerucht ging dat de arbeiders 
in de mijnindustrie er niet door getroffen zouden worden, maar 
dat bleek vooralsnog onjuist. 73 Een kleine, illegale kern van 
voornamelijk reserve-officieren kwam diezelfde avond bijeen in 
het R.-K. Volkshuis in Heerlen. Ook J.H. Maenen, de gewezen 
voorzitter van de Limburgse R.-K. Werkliedenbond, was aanwe
zig. De volgende dag verscheen voor het eerst sinds de arrestatie 
van een aantal medewerkers in het najaar van 1942 weer een 
editie van het illegale blad "Het Vrije Volk" .74 Daarin werden de 
mijnwerkers aangespoord bedachtzaam te blijven en niet aan het 
werk te gaan voordat generaal Christiansen de verordening zou 
hebben ingetrokken. De nachtploeg van de Staatsmijn Maurits, 
ongeveer vijftienhonderd man, pleegde op weg naar de mijn 
overleg. Ruim elfhonderd mijnwerkers besloten niet af te dalen en 
hun collega's van de ochtendploeg op te wachten en over te halen 
hetzelfde te doen. De nachtploegen van de Oranje Nassau-mijnen 
I en II lieten het eveneens grotendeels afweten. Zes mijnwerkers 
van de Oranje Nassau II werden gearresteerd. Ströbel berichtte 
zijn superieuren in Den Haag dat een uitbreiding van de staking 
te verwachten was en hij verzocht om een beslissing of het poli
tiestandrecht voor de Mijnstreek moest worden afgekondigd. Zijn 
vermoeden werd bewaarheid. Vooral in de Staatsmijnen greep de 
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staking om zich heen. Terwijl het opkomstpercentage voor de 
gezamenlijke nachtploegen nog op 60% lag, kwam ruim de helft 
van de arbeiders van de ochtendploegen van 30 april niet opda
gen. Van de middagploeg verscheen nog maar 15 % op het werk. 
De produktie daalde die dag met ruim 80 % . Overal bevonden zich 
groepen mensen op straat en er heerste een gespannen, onrustige 
sfeer. Het busvervoer van en naar de mijnen liep in het honderd. 
Tal van bedrijven die van de mijnen en hun gasleveranties afhan
kelijk waren moesten worden stilgelegd. Vervoermiddelen op gas 
reden niet meer. Bovendien legden de kolenschippers in de 
overslaghavens aan het Julianakanaal het werk neer, zodat de 
energievoorziening buiten Limburg gevaar liep. Reden genoeg 
voor Rauter om 's middags voor Limburg het politiestandrecht af 
te kondigen. 
De toepassing ervan werd toevertrouwd aan de Duitse kapitein 
Bernickel. Als president van het standrecht trad een rechter uit 
Düsseldorf, de S.S.-er Hansen, op. In de loop van de middag 
arriveerde een bataljon van de Ordnungspolizei in Maastricht. 
Vijfendertig mijnwerkers van de Staatsmijn Hendrik werden 
gearresteerd en naar Maastricht overgebracht.75 Mijnbeheerder 
Bruch vroeg de waarnemend algemeen directeur van de 
Staatsmijnen, ir. D.P. Ross van Lennep, een lijst van alle stakers. 
Deze weigerde, evenals de andere directies. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag en in de loop van de dag nam de Ordnungs
polizei nog eens honderdvijfendertig personen in hechtenis om de 
druk op de stakers en de directies op te voeren . De mijndirecties 
bleven onvermurwbaar: de lijsten werden niet aan de Duitse 
autoriteiten overhandigd. Wel probeerden ze de mijnwerkers te 
overreden het werk te hervatten, aangezien Bruch had laten 
doorschemeren dat er wel eens doden konden vallen .76 Het op
komstpercentage schommelde de hele zaterdag tussen 5 en 10 % , 
maar de geruchten omtrent doodvonnissen en de talrijke arres
taties leidden ertoe dat bij na 85 % van de nachtploegen weer op 
het werk verscheen. In de Oranje Nassau-mijnen I en II lag het 
percentage zelfs boven de 100%, omdat mijnwerkers uit andere 
ploegen kwamen opdagen teneinde verder onheil te voorkomen. 77 

Ondanks de hoge opkomst lichtten de Ordnungspolizei en de Sipo 
in de nacht van zaterdag op zondag nog eens twintig mijnwerkers 
van hun bed. Op het bureau van de Sipo-Maastricht zaten in
middels circa tweehonderd arrestanten uit alle delen van de 
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provincie. Enkelen moesten na verhoor voor het politiestandrecht 
verschijnen, dat die zaterdagnacht voor het eerst bijeen kwam. 
Ströbel trad op als aanklager van de mijnwerkers en zijn collega 
R.H.G. Nitsch van de overige arrestanten. Rauter had het aantal 
doodvonnissen voor Limburg bepaald op tien, maar vooralsnog 
kwam men niet verder dan zeven. Onder de terdoodveroordeelden 
waren drie mijnwerkers : S. Toussaint uit Amstenrade en M. 
Tempelaars en R. Savelsberg uit Heerlen . Nadat Rauter het 
oordeel van het politiestandrecht had bekrachtigd, werden de 
zeven - tot de vier anderen hoorden drie C.C.D.-medewerkers en 
een chemicus uit Roermond - op 2 mei in de Hamert, een heide
gebied ten noorden van Venlo, doodgeschoten. 78 

Zondag 2 mei bleef het rustig in de Mijnstreek, maar er hing een 
nerveuze, gespannen sfeer. In tal van plaatsen verschenen vlug
schriften met de oproep door te gaan met de staking. De mijndi
recties kwamen voor overleg bijeen. Ze gingen er ten onrechte 
van uit dat de staking op maandag zou aflopen. Bijna 40% van het 
personeel van de ochtendploegen kwam niet opdagen. Daarop 
arresteerden Sipo en Ordnungspolizei nog eens honderdveertig 
mijnwerkers en andere stakers. Vrouwen en kinderen wierpen 
zich voor de wagens waarin de arrestanten werden afgevoerd. 
Vermoedelijk wilde men de druk nog verder opvoeren, want in de 
vroege ochtend van 4 mei hoorden tien stakers het doodvonnis 
tegen zich uitspreken. Met de voltrekking werd nog even ge
wacht. 79 Er was trouwens al een slachtoffer gevallen. Bij de 
overbrenging van de gevangenis naar de rechtszaal probeerde H. 
Horstmann uit Kerkrade te ontsnappen, maar hij werd door een 
kogel in de arm getroffen. Op commando van de bevelvoerende 
officier werd hij meteen daarna op straat doodgeschoten. Door de 
executies op zondag en de nieuwe arrestatiegolf verliep de sta
king. Van het personeel van de middagploegen verscheen 75 % op 
het werk. Bij de nachtploegen lag het percentage nagenoeg op 
honderd en in sommige mijnen zelfs ruim daarboven. 80 

Het conflict tussen de Sipo en de mijndirecties over het afgeven 
van stakerslijsten bereikte in de ochtend van maandag 3 mei een 
hoogtepunt. Elf hoge mijnfunctionarissen werden in hechtenis 
genomen. Ströbel voerde de pressie verder op door met massa
executies te dreigen. Desondanks hielden de directies onder 
leiding van Ross van Lennep nog enige tijd voet bij stuk. Pas toen 
duidelijk werd dat het voor de Sipo slechts een prestigekwestie 
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was, besloten ze water bij de wijn te doen. Er werden absentie
lijsten opgesteld van mijnwerkers die vanwege ziekte, verlof, een 
ongeval of een misverstand weggebleven waren. De Sipo-Maas
tricht sputterde aanvankelijk tegen, maar nam er tenslotte genoe
gen mee. Bruch had namelijk de hulp ingeroepen van zijn Duitse 
superieur, die van oordeel was dat, gelet op de gunstige produk
tiecijfers, de Nederlandse mijnwerkers met rust gelaten moesten 
worden. De secretaris van het departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, H.M. Hirschfeld, was dezelfde mening 
toegedaan. Hij bood Rauter krachtig tegenspel en stelde hem voor 
de keuze: "Was wollen Sie, Leichen oder Kohle?" .81 

Dinsdag 4 mei was de staking voorbij. Alle ploegen verschenen 
weer voltallig, of zelfs overcompleet, op het werk. De vorige dag 
waren de meeste arrestanten al vrijgelaten. Het doodvonnis tegen 
de tien stakers werd opgeschort en op 26 mei omgezet in een 
tuchthuisstraf van 15 jaar. Een van hen keerde niet uit Duitse 
gevangenschap terug. Het gederfde loon werd uitbetaald. Op 13 
juli 1943 konden de directeuren en bedrijfsleiders uit het gijze
laarskamp St. Michielsgestel huiswaarts keren. Vier van hen 
verloren hun baan. 82 

Niet alleen in de Mijnstreek, ook elders in de provincie was op 
vrijdag en zaterdag massaal gestaakt. Talrijke ambtenaren bleven 
korte of langere tijd van hun werk weg. Honderden grenswerkers 
bleven thuis. Boeren en melkrijders legden de melkproduktie en 
verwerking lam. Velen hoopten dat landelijke bedrijven als de 
P.T.T. en de Nederlandsche Spoorwegen zich bij de staking 
zouden aansluiten. Het succes zou dan compleet zijn. In Susteren, 
Maastricht, Blerick en Venlo leek dat korte tijd inderdaad te gaan 
gebeuren, maar door Duitse pressie en het uitblijven van lande
lijke directieven kwam het er uiteindelijk niet van.83 Een teleur
gestelde inwoner van Horn noteerde al op 1 mei in zijn dagboek: 
"Nog altijd werken de Spoorwegen en de P.T.T. De mensen zijn 
hierdoor volkomen ontmoedigd. De meeste (stakers) hebben al 
een dreigbrief van de Sipo gekregen, dat overmorgen, maandag, 
het werk hervat moet worden. Tot overmaat van ramp komen 
berichten binnen uit Amsterdam en Den Haag dat daar van staken 
geen sprake is. Men is volkomen verslagen. We kennen vandaag 
maar één gevoel, dat van grenzeloze verbittering over het misluk
ken van ons verzet". 84 
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Niet iedereen liet zich door zulke tegenslagen ontmoedigen. 
Menigeen raakte door de spontane uitbarsting geïnspireerd en riep 
op te volharden in het verzet. Op het spoorbaanvak Heerlen
Maastricht werden pamfletten aangetroffen met de tekst: "Neder
landers, ga door met het verzet, de eindstrijd nadert, de moffen 
weten dat ze hun "oorlog" verloren hebben. Daarom willen ze 
onze mannen en jongens uit ons geliefd vaderland wegvoeren. 
Geen enkele ware Nederlander mag naar Duitschland gesleept 
worden. Arbeiders, ambachtslui, spoorwegpersoneel en boeren 
ken Uw plicht. De moffen weten dat de Nederlanders niets voor 
hun "nieuwe orde" voelen. De moffen en de "leider van het 
Nederlandsche volk" weten onderhand dat het Nederlandsche volk 
niet achter hen staat. Nederlandsche politiemenschen werkt niet 
mee ons volk in slavernij te leiden. Er bestaat slechts één bevel; 
het bevel: verzet." voor koningin, geloof en vaderland". 85 In 
Heythuysen spijkerde iemand de volgende tekst tegen een boom: 
"Voor allen, door allen. Werkende bevolking van Nederland. Laat 
U niet door de vijand met zijn dreigementen overbluffen. Blijf 
staken totdat wij onze mannen weer in ons vaderland kunnen 
behouden. Laat U niet afschrikken door bruut geweld. Soldaten ... 
meldt U niet: nu zijn wij in de meerderheid. Blijft staken ... leve 
het leger ... staak ... staak ... staak ... verspreiden ... verspreiden" .86 

M.A.M . Bouman, hoofdcontroleur van de C.C.D. in Roermond, 
liet op de eerste stakingsdag een stakingsoproep stencilen, die hij 
door collega's en O.D.-ers in de regio liet verspreiden.87 In Weert 
deed de O.D.-er J.H.H. Erkens hetzelfde.88 Elders verschenen 
vergelijkbare oproepen. 
Overal in de provincie wakkerde de staking de verzetsgeest aan. 
De spontane uitbarsting had in zekere zin een louterend effect. 
Men werd zich meer en meer bewust van het belang van een 
goede organisatie. Het welslagen van elke actie of activiteit hield 
er verband mee. Bovendien kwam men er achter welke politie
mannen betrekkelijk ongevaarlijk waren, wie sympathiek ten 
opzichte van de staking stonden en voor wie moest worden 
opgepast. Hetzelfde gold voor N.S.B.-ers. Het werd een stuk 
duidelijker wie wel en wie niet te vertrouwen was, van wie men 
eventueel steun kon verwachten en van wie niet.89 

Zijn er verschillen in omvang en aard van de staking tussen het 
noorden, midden en zuiden van de provincie? Bij de beantwoor
ding van deze vraag spelen de houding van de geestelijkheid en 
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verschillen tussen stad en platteland, mogelijk zelfs een subjectief 
criterium als bevolkingsmentaliteit, een rol. Op het Noordlim
burgse platteland viel de staking in de zuivelfabrieken en van de 
melkrijders het meest op. In Ottersum lieten laatstgenoemden de 
melk in de Niers wegstromen. Het busvervoer kwam op vrijdag 
30 april vrijwel overal tot stilstand en het werk in sommige 
industrieën als houtzagerijen en meubelmakerijen werd stilgelegd. 
Rond Venray toerde die dag een wagen van de C.C.D. waaruit 
een bundel bonenstaken stak: de staken spraken voor zich. In 
Tegelen was de staking vrijwel algemeen: zowel in het agrarisch 
bedrijf als in de industrie werd tot maandagmiddag niet gewerkt. 
Ambtenaren in Venlo legden na intensief overleg in de loop van 
vrijdag het werk neer. De industriearbeiders reageerden spon
taner. Door de verspreiding van pamfletten breidde de staking 
zich op zaterdag verder uit, maar omdat de P.T.T. en de Spoor
wegen het lieten afweten verliep de staking op maandag.90 

Vooral in Noord- en Midden-Limburg speelde de geestelijkheid 
een rol op de achtergrond. Menigeen won bij pastoors en kape
laans advies in. De geestelijken beperkten zich voornamelijk tot 
het aansporen tot staken. Anderzijds drongen zij aan op bedacht
zaamheid. Die bedachtzaamheid namen zij zelf ook in acht. De 
Sipo vermoedde namelijk, dat de Kerk de staking stimuleerde en 
zag erop toe dat zich op zondag 2 mei in de kerken overal in de 
provincie luistervinken bevonden. Hoewel sommige pastoors en 
kapelaans zinspeelden op de jongste ontwikkelingen, gingen ze 
nergens openlijk op de actuele situatie in.91 Evenals in Noord
Limburg kwam het in het midden van de provincie tot een melk
staking. In de ene plaats nam een boer of melkrijder het initiatief, 
in een andere de zuivelfabriek. Overigens was de staking op het 
Middenlimburgse platteland niet algemeen.92 In Weert, een 
industriegemeente met een sterk op België georiënteerde bevol
king, brak op vrijdagmorgen een staking uit onder ambtenaren, 
boeren, landarbeiders, industriearbeiders en middenstanders. Pas 
na Duits militair machtsvertoon gingen de meesten op dinsdag 4 
mei weer aan het werk, zij het traag en waar mogelijk sabote
rend. 93 In de binnenscheepvaarthaven van Maasbracht ging het 
sluispersoneel in staking. De N .S.B.-burgemeester riep de hulp 
van de Duitsers in en na dreiging met executies werd het werk 
hervat. 94 In Roermond nam het overheidspersoneel het voortouw, 
waarna de meeste particuliere bedrijven volgden. Reeds op 
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zaterdag hervatte een deel van de ambtenaren het werk; in de 
industriesector werd nog doorgestaakt tot maandag en dinsdag.95 

De Roermondse C.C.D.-er M. Bouman speelde een belangrijke 
rol in de April-Meistaking. Hij vervaardigde, zoals gezegd, sta
kingsoproepen en liet onder het C.C.D.-personeel een solidari
teitsverklaring ter ondertekening circuleren. Aangenomen mag 
worden dat de Si po hem hierdoor op het spoor kwam. Hij moest 
met twee collega's, L.Th. Brouwer uit Maastricht en P.L. Ruyters 
uit Heer, op zondagmiddag 2 mei voor het politiestandrecht 
verschijnen. Aanklager Nitsch beschuldigde Bouman ervan na de 
afkondiging van het standrecht een stakingsoproep te hebben ver
vaardigd. Zijn twee collega's zouden de oproep hebben verspreid. 
Hij eiste de doodstraf, een eis die door het standrecht werd 
overgenomen. 96 Tot de zeven slachtoffers van het standrecht 
hoorde ook de chemicus J.L. Boogerd uit Roermond, een mede
werker van het bedrijf E.C.I. (Electro Chemische Industrie). Het 
voltallige personeel van de E.C.I. had het werk neergelegd, 
waarna alle tweeëntwintig medewerkers gearresteerd en naar 
Maastricht waren overgebracht. Ter intimidatie van de overigen 
pikte men er een willekeurig personeelslid uit. Met de drie eerder 
genoemde mijnwerkers en de drie C.C.D.-ers werd Boogerd tegen 
de avond van 2 mei in de Hamert geëxecuteerd door een vijftien 
man tellend vuurpeloton van de Ordnungspolizei.97 

De April-Meistaking ging vrijwel ongemerkt voorbij aan. het 
Zuidlimburgse platteland. Slechts de melkleveranties stagneer
den. 98 De Zuidlimburgse steden en verstedelijkte gebieden gaven 
daarentegen een heel ander beeld te zien. Stimuleerde de C.C.D. 
onder leiding van Bouman c.s. de staking in Midden-Limburg, in 
Maastricht was die rol weggelegd voor de belastingdienst. M. 
Bartels, een van de chefs van het belastingkantoor, belde donder
dagmiddag enkele overheidsinstellingen en grote bedrijven. Hij 
vertelde in bedekte termen wat men van plan was. Op donderdag
avond werd het stakingsparool gegeven en vrijdagmorgen legde 
het overheidspersoneel in Maastricht het werk neer. De industrie
arbeiders volgden het voorbeeld in de loop van de ochtend en 
tegen de middag was de staking vrijwel algemeen. Van een 
gespannen sfeer was geen sprake tot de Sipo ingreep. Op zaterdag 
hervatte het overheidspersoneel het werk en op maandag was de 
opvallend gedisciplineerd verlopen staking voorbij . Evenals elders 
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legde het feit dat de Spoorwegen niet hadden meegestaakt veel 
gewicht in de schaal.99 

Het overheidspersoneel in grote delen van de Mijnstreek legde op 
30 april het werk neer. Middenstanders sloten zich aan evenals 
talrijke bedrijven en het personeel van de Limburgsche Tramweg 
Maatschappij, zodat de verbindingen werden verbroken. In de 
loop van zaterdag en maandag werd het werk hervat.100 Alleen in 
Vaals staakte de distributiedienst op zaterdag door. De Sipo nam 
drie medewerkers van de dienst in hechtenis.101 

De gebeurtenissen in Sittard volgden min of meer het patroon van 
Maastricht. Het enthousiasme was even groot, maar de staking 
verliep er minder gedisciplineerd. Tot zaterdag heerste in Sittard 
een opgewonden, zelfs uitgelaten sfeer. Mijnwerkers namen het 
voortouw, in de loop van vrijdag volgden het overheidspersoneel 
en het personeel van enkele particuliere bedrijven. Toen duidelijk 
werd dat de staking niet het gewenste resultaat opleverde, sloeg 
de stemming in de loop van zaterdag om in neerslachtigheid.102 

Samenvattend kan worden gezegd dat de staking in de steden en 
geïndustrialiseerde gebieden een algemeen karakter had. De 
toestand in de Mijnstreek baarde de Duitsers veruit de meeste 
zorgen. Middelen als militair machtsvertoon, intimidatie en het 
uitspreken van doodvonnissen werden er op ruime schaal toege
past. In de overwegend agrarische delen van de provincie was dat 
minder nodig; de staking was er zeker niet algemeen en het 
openbare leven dreigde er geen moment ontwricht te raken . 

II. 3. Ontstaan en ontwikkeling van de duikorganisatie in Lim
burg 

In de voorgaande paragrafen is nagegaan welke omstandigheden 
en ontwikkelingen van belang waren bij de totstandkoming en 
groei van de duikorganisatie. Een sterk ontwikkeld gemeenschaps
leven, de doorgaans krachtige geestelijke leiding en de toename 
van de Duitse pressie gaven daarbij de doorslag. Op 17 februari 
1943 publiceerden de bisschoppen en de protestantse Kerken een 
protestbrief tegen de jodendeportaties en de jacht op studenten die 
aan duidelijkheid niets te wensen overliet: "Gij zult Gode meer 
gehoorzaam zijn dan de menschen. Dit woord geldt als richtsnoer 
bij alle gewetensconflicten, ook bij die, welke door de genomen 
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maatregelen zijn opgeroepen. Om der wille van het recht Gods 
mag door niemand eenige medewerking worden verleend aan 
daden van onrecht, omdat men zich daardoor mede schuldig maakt 
aan dat onrecht". 103 Deze passage betekende voor menig gelovige 
niet alleen de zoveelste aanklacht aan het adres van de bezetter, 
maar tevens een legitimatie om zich tegen de onrechtvaardige 
maatregelen te weer te stellen, ze te ontduiken en te saboteren. In 
hun herderlijke brief van 12 mei 1943 gaven de bisschoppen nog
maals aan wat ze als onrechtvaardig beschouwden. Ofschoon ze 
verklaarden dat hen geen machtsmiddelen ter beschikking stonden, 
was het voor de goede verstaander duidelijk dat voor hen met de 
voorgenomen arbeidersdeportatie de maat vol was .104 

Secretaris J. L. Moonen interpreteerde de protestbrieven van 
februari en mei vrij vertaald als volgt: "Wanneer de bisschoppen 
verzet aantekenen tegen de Duitse maatregelen, dan houdt dat 
voor ons een bevel in om ons ook tegen de maatregelen te weer 
te stellen, of om ons eraan te onttrekken. Maar dan moeten we 
ook de consequenties ervan aandurven, dan moeten we onderdui
kers en joden ook helpen, dan moeten we ook zorgen dat ze 
gevoed worden en gekleed, dan moeten we ook hun gezinnen, die 
achterblijven, bijstaan, dan moeten we zorgen dat de materiële 
middelen daartoe aanwezig zijn. Want het gaat niet aan dat we de 
bisschoppen maar laten spreken, dan moeten we zelf ook actief 
zijn. Dan moeten met de leken ook de priesters samenwerken, zij 
mogen zich niet afzijdig houden bij de oplossing van het gewe
tensconflict, dat hiermee voor velen geboren is" .105 Deze redene
ring gaf volstrekte duidelijkheid over de vorm waarin de hulp
verlening gegoten zou moeten worden. 
Moonens zienswijze had zich in de voorafgaande jaren kunnen 
ontwikkelen door zijn kennis van de humanitaire hulp aan krijg
sgevangenen, joden en anderen die om uiteenlopende redenen 
hadden moeten onderduiken. Met name in Noord- en Midden
Limburg bestonden al talrijke verzetskernen waarin leken en 
geestelijken harmonieus samenwerkten. Een combinatie van hun 
ervaringen en de relatief gunstige geografische omstandigheden 
bevorderde het ontstaan van de provinciale duikorganisatie in dit 
deel van Limburg. 106 

Aan het hierboven geschetste beeld van verzet beantwoordde de 
Venlose kapelaan J.J. Naus . Hij had al enige ervaring opgedaan 
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bij het onderbrengen van onderduikers in de regio, vooral in zijn 
geboortestreek ten westen van de Maas. Door de in de lente en de 
zomer van 1943 te verwachten toeloop van grote groepen jonge 
onderduikers zag de kapelaan zich genoodzaakt op zoek te gaan 
naar hulpkrachten en structuur aan te brengen in de opvang en 
alles wat daarmee samenhing. Aangenomen mag worden dat hij 
dat in overleg met secretaris Moonen deed. Naus beschikte al 
over verbindingen in Venlo en in sommige dorpen op de westelij
ke Maasoever. In zijn woonplaats werkte hij onder meer samen 
met kapelaan P.G. van Enckevort en onderwijzer J.J. Hendrikx. 
Nu was het tijdstip aangebroken om de krachten te bundelen. 
Omdat het zowel Moonen als Naus raadzaam leek de geestelijk
heid niet nadrukkelijk op de voorgrond te laten treden, werd 
Hendrikx gevraagd of hij bereid was mee te werken aan de 
opbouw van een regionale organisatie en te zijner tijd de leiding 
op zich te nemen. De 26-jarige onderwijzer stemde met het 
voorstel in. 
Wie was deze Hendrikx, die zich weldra "Ambrosius" zou gaan 
noemen? Na de lagere en middelbare school had hij een opleiding 
aan de kweekschool gevolgd, maar het duurde tot het eind van de 
jaren dertig voordat hij als vrijwilliger tijdelijk aan de slag kon 
aan de openbare lagere school te Venlo. Na zijn vertrek besloot 
hij pedagogiek te gaan studeren in Nijmegen. Die studie kon hij 
niet afmaken, omdat de universiteit haar poorten sloot naar 
aanleiding van de loyaliteitsverklaring. Begin 1943 kreeg Hen
drikx een tijdelijke betrekking aan de openbare school voor 
uitgebreid lager onderwijs in Venlo. Door de moeizame start van 
zijn carrière was hij gedeprimeerd geraakt en aan het twijfelen ge
bracht. De wat dromerige jongeman vond echter nieuwe inspiratie 
bij Gandhi, wiens pacifisme en geweldloos verzet hem aanspra
ken . Door het geven van humanitaire hulp hoopte hij iets van 
Gandhi's denkbeelden in praktijk te kunnen brengen .107 

Kapelaan Naus bood hem die kans. Al in mei ontwierp een en
thousiaste Hendrikx een gedetailleerd schema voor een onder
duikorganisatie in de regio Venlo. Met de O.D. van generaal Jans 
werd overlegd in hoeverre de twee organisaties met elkaar konden 
samenwerken en hoe de hulp aan onderduikers op provinciaal 
niveau het beste kon worden georganiseerd. Met medewerking 
van de O.D. en door andere verzetsrelaties erbij te betrekken 
lukte het nog in mei de districtsorganisatie voor Venlo rond te 
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krijgen. Aangezien in de regio Roermond in dezelfde periode op 
initiatief van de redemptorist L.A. Bleijs en H.L. van Hooydonk 
vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvonden, besloot Moonen de 
initiatiefnemers bij elkaar te brengen. In juni 1943 vonden ver
scheidene, naar de omstandigheden gemeten, druk bezochte 
vergaderingen in Venlo en Roermond plaats. Ervaringen werden 
uitgewisseld en men ging na hoe de opbouw en de structuur van 
de snel groeiende organisatie het best konden worden uitge
werkt.108 
Vooralsnog lag het initiatief bij de geestelijkheid. Dat bleek eens 
te meer uit het plan van de vier belangrijkste medewerkers, Naus, 
Van Enckevort, Hendrikx en Bleijs, om geestelijken uit alle delen 
van de provincie in Roermond bijeen te roepen met het doel om 
in gebieden waar nog niets gebeurde, maar de problemen zich 
snel opstapelden, een duikorganisatie in het leven te roepen. 
Vermoedelijk vond deze provinciale oprichtingsvergadering in juli 
plaats. Naast de vier initiatiefnemers waren aanwezig: kapelaan 
A.A.R.H. Corbeij uit Bergen en zijn assistent G.A. Smals student 
medicijnen uit Vierlingsbeek, kapelaan Th.M.C.H. Pol uit Weert, 
kapelaan J .G.W. Joosten uit Maastricht, kapelaan N.M.H. Prom
pers uit Heerlen en kapelaan L.M.H. Penders uit Gulpen. Hoewel 
sommigen twijfelden, verklaarden de meesten zich bereid in hun 
regio de organisatie voor hulp aan onderduikers ter hand te 
nemen. Naus, Van Enckevort, Hendrikx en Bleijs zouden de 
provincie afreizen om nieuwe verbindingen te leggen. Deze 
werkzaamheden konden worden geïntensiveerd toen de twee 
Venlose kapelaans op 14 augustus moesten onderduiken. De Sipo
Maastricht was hen op het spoor gekomen na de ontruiming van 
het onderduikerskamp in de bossen bij Helden op 17 juli 1943 (zie 
hoofdstuk VIII, paragraaf IV.4.2.). Nadat een gearresteerde 
onderduiker en diens gastgever iets hadden losgelaten over een 
onderwijzer uit Venlo, dook Hendrikx in september onder en 
kwam ook hij geheel ter beschikking van de organisatie. 
De inzet van de Venlonaren en de geestelijken in andere delen van 
de provincie wierp weldra vruchten af. Overal ontstonden groepen 
die zich op de hulp aan onderduikers gingen toeleggen. Bovendien 
kwam men in aanraking met dominees als H.R. de Jong (Venlo) 
en H.Ch.J. Hoogendijk (Roermond) en andere protestanten die 
voor nieuwe contacten zorgden in protestants-christelijke kring. 
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Kaart 40. Gewest Limburg : indeling in districten 

1 = ~aas e n Woel * 

2 = Nijmegen 

3 = Vierlingsbeek * 

4 = Venray * 

= Venlo 

6 = Weert 

7 = Roermond 

8 • Heerlen (- - - grens Sittard) 

9 = Maast richt 

10 = Gulpen 

* Districtsgrenzen wisselden 
of waren niet scherp afgebakend 
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Het eerste district dat zich bij Venlo en Roermond aansloot was 
Vierlingsbeek. De inspanningen van Corbeij en Smals en een 
bezielende speech van Hendrikx voor een klein gehoor leidden 
ertoe dat de organisatie er in augustus rond was. Een maand later 
volgden Nijmegen, Weert, Heerlen en Maastricht. Op 1 oktober 
1943 vond in Roermond de eerste gewestelijke vergadering plaats. 
Dezelfde maand kon het district Venray aan het gewest worden 
toegevoegd. Met de aansluiting van het district Maas en Waal en 
de afsplitsing van Gulpen van het district Heerlen was de Lim
burgse organisatie in januari 1944 voltooid. 109 

Hoe zag de organisatie eruit? Elke plaats of parochie vormde een 
afzonderlijke eenheid, geleid door een wijk- of duikhoofd. Het 
was de taak van het duikhoofd en zijn medewerkers op zoek te 
gaan naar gastgezinnen die bereid waren een of meer onderdui
kers op te nemen. Eventuele bijkomende problemen moesten 
worden opgelost en er werd nauwkeurig bijgehouden wie moest 
onderduiken, welke gastgezinnen voor materiële of financiële 
ondersteuning in aanmerking kwamen en hoeveel bonkaarten, 
persoonsbewijzen of andere bescheiden nodig waren. De rayon
leider, die aan het hoofd stond van vier of vijf dorpen of een 
grotere plaats, ontving deze gegevens. Hij bekleedde een co
ördinerende functie en onderhield doorgaans het contact met de 
districtsleider. Elk district tenslotte vaardigde een vertegenwoor
diger af naar de gewestelijke vergadering. 
Sedert de zomer van 1943 werden gemiddeld twee van de drie 
onderduikers door de organisatie aan een adres geholpen. Aanvan
kelijk richtte men op de westelijke Maasoever van Midden- en 
Noord-Limburg enkele kampen in, omdat verwacht werd dat de 
geallieerde invasie niet lang meer zou uitblijven en de bevrijding 
slechts een kwestie van enkele maanden was. Na de gebeurtenis
sen rond het kamp in Helden liet men deze werkwijze varen. Er 
waren trouwens in de steden en op het platteland al veel adressen 
voor onderduikers beschikbaar gekomen. De introductie van de 
onderduiker bij zijn gastgezin geschiedde aan de hand van een 
"Turkse pas". Dat was een in tweeën gescheurd papiertje, waar
van de onderduiker en het duikhoofd of diens vertegenwoordiger 
ieder een helft ontvingen via de rayon- of districtsleiding . De 
organisatoren trachtten onderduikers uit het district, indien 
mogelijk, in de vertrouwde omgeving te plaatsen en passende 
arbeid te verschaffen. 's Zomers leverde dat nauwelijks pro-
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blemen op: bij de boeren was genoeg werk. Niettemin was het 
onderwerp "arbeidsmarkt" meestal een van de hoofdthema's op 
de rayonvergaderingen. Als iemand moeilijk bemiddeld kon 
worden, kwam het probleem op de districtsvergadering opnieuw 
aan de orde. Het hoefde geen kwestie te zijn van persoonlijke 
tegenstellingen tussen duiker en gastgezin of onkundigheid van de 
helpers; het kon eveneens te maken hebben met het feit dat de 
persoon ook als onderduiker gevaar liep, dat hij zijn omgeving of 
de organisatie door bijvoorbeeld loslippigheid in gevaar bracht of 
omdat hij vanwege illegaal werk uit de regio en uit het zicht van 
de bezetter moest verdwijnen. 
Het uitgangspunt om onderduikers zoveel mogelijk in het eigen 
district te laten onderduiken had onmiskenbare voordelen: de 
controlemogelijkheid van de organisatie was naar verhouding 
groot en het vertrouwde milieu hoefde niet te worden losgelaten, 
zodat de kans op spanningen verminderde en de aanpassing 
meestal soepel verliep. Bij een eventuele razzia had de onder
duiker bovendien meer kans de dans te ontspringen, omdat hij 
bekend was met de omgeving. 110 Niettemin vonden vanwege de 
geografische omstandigheden naar verhouding de meeste onder
duikers onderdak op het platteland met zijn vele boerengezinnen 
ten westen van de Maas in Noord- en Midden-Limburg, in de 
Mijnstreek en naderhand ook wel in het district Gulpen.111 In deze 
districten bereikte de organisatie de hoogste graad van perfectie. 
Niet alleen geografische factoren waren van belang. Bevolkings
mentaliteit en bevolkingsdichtheid, ervaring, het al dan niet 
moeten onderduiken van organisatoren en medewerkers, zodat zij 
nog meer tijd konden besteden aan het duikwerk, en arrestaties 
van illegale werkers wierpen eveneens gewicht in de schaal.112 

De districten, kern van de duikorganisatie, bezaten een grote mate 
van autonomie. Aan het hoofd van de meeste districten stond een 
districtsleider, maar veel verantwoordelijkheid berustte bij de 
districtsraad. Naast de plaatsing van onderduikers was deze raad 
belast met het toezicht op de materiële en financiële verzorging 
van de onderduikers alsook van achtergebleven gezinnen van 
gedetineerden en gefusilleerden, het verzamelen en distribueren 
van levensmiddelen voor gezinnen met meer onderduikers, een 
speciale postdienst voor onderduikers, waarvoor een adres werd 
gezocht waar de brieven van familieleden konden worden af gege
ven, het onderhouden van contacten met instanties als politie, 
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distributiekantoor, gewestelijk arbeidsbureau, gemeentediensten 
en crisiscontroledienst, de verspreiding van illegale bladen en de 
beveiliging van de organisatie door het instellen van alarmsyste
men en het bedrijven van contraspionage met het oog op eventuele 
verraders en provocateurs .113 De districtsraad vormde de schakel 
tussen het gewest en de rayons. Meestal kwam de raad daags voor 
of daags na een gewestelijke vergadering bijeen. De lopende 
zaken werden besproken en de papieren bescheiden zoals bonnen 
en legitimatiebewijzen, waarom tevoren gevraagd was, alsook 
illegale bladen werden verdeeld en doorgegeven aan de rayon
hoofden. De distributie geschiedde door medewerkers of koeriers. 
Hun functie won gaandeweg aan belang, ook in verband met het 
onderhouden van het groeiend aantal contacten.114 

De gewestelijke vergadering vormde de schakel tussen de lande
lijke leiding (zie paragraaf 111.1.) en de districten. Doorgaans zag 
de agenda er min of meer hetzelfde uit: uitwisselen van ervaring
en, mededelingen over belangrijke gebeurtenissen in den lande of 
in de provincie, beveiliging van de organisatie, aantal onder
duikers dat geplaatst kon worden, mogelijke adressen voor joodse 
onderduikers, aantal benodigde bonkaarten en eventuele andere 
papieren bescheiden, financiële aangelegenheden, mededelingen 
van de landelijke L. 0 . -leiding, uitdeling van bonnen, andere 
bescheiden en gelden, uitwisseling van papieren, vaststellen van 
wachtwoorden en schuilnamen en de bespreking van specifieke 
problemen zoals de overplaatsing van lastige onderduikers .115 

Sedert oktober 1943 werd op woensdag vergaderd; aanvankelijk 
onregelmatig, maar na enige tijd elke twee weken en tenslotte 
wekelijks. Voordien hadden enkele kleinere, incidentele bijeen
komsten plaatsgevonden. Roermond was de vaste plaats van 
samenkomst. Afwisselend vonden de vergaderingen plaats in hotel 
"Het Gouden Kruis" aan de Kapellerlaan, een zaaltje in het kloos
ter van de paters Redemptoristen, in het klooster van de zusters 
Ursulinen, in café "De Beurs" van de familie Bronckhorst aan de 
Markt en in de woning van de bakkersfamilie Loven-Everts aan 
de Marktstraat. Naast de districtsafgevaardigden waren Naus, 
Hendrikx, Van Enckevort en Bleijs aanwezig. Sommigen bekleed
den aanvankelijk twee functies: zij vertegenwoordigden een 
district èn maakten deel uit van de gewestelijke leiding. 
Door de toename van het werk op provinciaal en landelijk niveau 
ontstond langzamerhand een apart groepje dat in januari 1944 als 
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gewestelijke duikraad werd geïnstitutionaliseerd. Daarvan maakten 
naast de vier boven genoemde personen J.H.A.E. Cornips uit 
Heerlen en G.A. Smals uit Vierlingsbeek deel uit en naderhand 
ook G .J. Kuiper uit Maastricht. De duikraad kwam kort voor de 
gewestelijke vergadering in Roermond op de eerder genoemde 
adressen bijeen. Het was een soort voorvergadering waarin 
kwesties van financiële aard, verdeling van bonnen e.d. alvast 
werden doorgenomen, zodat de eigenlijke vergadering niet node
loos lang hoefde te duren, wat v66r die tijd regelmatig voorkwam. 
De duikraad nam beslissingen over voorstellen van de landelijke 
L.0.-leiding en van Naus en Hendrikx, medewerkers met de 
meeste contacten in en buiten de provincie. De leiding had J. 
Hendrikx, J. Naus beheerde de financiën en Van Enckevort hield 
zich bezig met organisatorische aangelegenheden. Het algemeen 
beleid en de beslissingsbevoegdheid op provinciaal niveau ver
schoven dus gedeeltelijk van de gewestelijke vergadering naar de 
gewestelijke duikraad. Na de arrestatie van de districtsleider van 
Roermond, J.A.H. Delsing, op 27 april 1944 vonden de geweste
lijke en duikraadvergaderingen niet meer in Roermond plaats. 
Voortaan kwam men afwisselend in Heerlen, Maastricht, Blerick, 
Wittem en Weert bijeen. 
Kort tevoren, omstreeks januari 1944, had J. Hendrikx zijn 
"secretariaat" verplaatst van Venlo naar Nijmegen. Zijn beslissing 
viel niet bij iedereen in goede aarde. Sommigen dachten dat 
Limburg te ver van de eigen centrale kwam te liggen en aan 
importantie zou verliezen, maar Hendrikx had er goede redenen 
voor. Aan Duitse zijde heerste een sterk vermoeden dat Venlo het 
organisatorisch centrum van de duikorganisatie was. Verhoogde 
activiteit van de Sipo in Venlo en de arrestatie van onder anderen 
Hendrikx' koerier F.G.M.J. Coehorst hadden deze veronderstel
ling bevestigd. Bovendien lag Nijmegen gunstig met het oog op 
de landelijke verbindingen. De secretaris van Hendrikx, de 
student M.M. L.G. M. Custers, leidde het centraal secretariaat dat 
gevestigd werd aan de St. Annastraat. Hier kwamen de aanvragen 
voor bonkaarten en valse papieren en de gegevens over onder
duikers binnen. Custers speelde ze via Hendrikx door naar de 
landelijke L.0.-leiding waarna de benodigde bescheiden via 
Nijmegen door koeriers naar Limburg werden gebracht. De 
koeriers onderhielden tevens het contact tussen de districten en de 
Nijmeegse centrale. Het centraal secretariaat - naderhand omge-

504 



doopt in L.0.-Stafkwartier Zuid - bereidde tevens de vergader
agenda voor. Weldra nam de vraag naar valse papieren een 
dusdanige omvang aan dat in Nijmegen een aparte falsificatiecen
trale werd opgezet. Daarnaast werd een recherche-apparaat in het 
leven geroepen dat zich bezighield met het schaduwen van ver
dachte personen en nieuwe medewerkers van wie men niet geheel 
zeker was of ze betrouwbaar waren en met alle zaken die met de 
beveiliging van de organisatie samenhingen. Het tot in de puntjes 
georganiseerde secretariaat functioneerde tot ieders tevredenheid. 
Naast de genoemde secties bestonden er nog speciale afdelingen 
voor koeriers, repatriëring van arbeiders en studenten uit Duits
land, voorzieningen in natura voor onderduikers, gastgezinnen en 
gezinnen waarvan de kostwinner was weggevallen. Hendrikx, die 
steeds vaker in Nijmegen vertoefde, coördineerde een en ander.116 

Hoewel de Limburgse duikorganisatie een gedegen indruk wekte, 
ontstonden in 1943 en 1944 enkele interne en externe conflicten. 
Het betrof de afbakening van de districten en de bemoeienis van 
het gewest Limburg met aangrenzende regio's. Meestal kwamen 
die territoriale ruzies voort uit jaloezie en expansiedrift, maar ze 
ontstonden ook wel doordat illegale werkers uit een bepaalde 
streek contacten onderhielden met andere gewesten of districten 
waardoor botsingen ontstonden omdat hetzelfde gebied geclaimd 
werd. Vooral rond het district Heerlen ontstonden aanvankelijk 
problemen. Ofschoon er in Gulpen al een duikorganisatie bestond, 
beweerde een dis tri cts afgevaardigde uit Heerlen eind 1943 op de 
gewestelijke vergadering dat er in Gulpen vrijwel niets gebeurde. 
Daarop werd tot groot ongenoegen van de werkers in Gulpen 
besloten een nieuwe organisatie op te richten. De ruzie liep zo 
hoog op dat Gulpen uiteindelijk in januari 1944 de status van 
district kreeg. Niettemin bleef de animositeit tussen beide distric
ten tot de bevrijding voortbestaan (zie paragraaf VIII. 7 .). Sittard, 
dat eveneens formeel tot het district Heerlen behoorde, beschikte 
al vroeg over een voortreffelijk illegaal apparaat met vele verbin
dingen binnen en buiten de provincie. Men werkte er tamelijk 
zelfstandig, zodat nauwelijks bekend was wat in Sittard gebeurde. 
Bemoeienis van zowel Roermond als Heerlen werd niet op prijs 
gesteld en Sittard behield gedurende de bezetting zijn zelfstandig
heid (zie paragraaf VIII.6.). Tussen de districten Roermond en 
Weert rezen moeilijkheden over de dorpen Neeritter, Ittervoort en 
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Kelpen die tot Weert behoorden. Persoonlijke contacten tussen 
illegale werkers uit de regio en Roermond in verband met de hulp 
aan vluchtelingen lagen ten grondslag aan de onenigheid die 
overigens in der minne werd geschikt.117 

Delen van de Achterhoek en de Betuwe werden zowel vanuit 
Limburg als Gelderland bewerkt, wat weinig problemen oplever
de. Die ontstonden wèl met Noord-Brabant. De Limburgse organi
satie kwam eerder van de grond dan de Brabantse en diverse 
illegale werkers in oostelijk Noord-Brabant onderhielden nauwe 
banden met Limburg en zochten aansluiting. Drie "Limburgse" 
districten, Venray (zie paragraaf VIII. 9.), Vierlingsbeek (zie 
paragraaf VIII.10.) en Maas en Waal (zie paragraaf VIII.11.), 
"annexeerden" delen van Noord-Brabant. Tussen Venray en 
Vierlingsbeek ontstond zelfs een conflict over de Brabantse 
gemeente Veghel. Limburg en Brabant claimden beide het rayon 
Ravenstein-Oss. Over Helmond en Schijndel ontstonden eveneens 
moeilijkheden. Pas in de loop van 1944 oriënteerde oostelijk 
Noord-Brabant zich in toenemende mate op de eigen provincie. 
Tot een definitieve afbakening van de grenzen kwam het echter 
niet. Zelfs na de oorlog ruzieden voormalige L.0.-ers nog enige 
tijd door over deze kwestie.118 

JIJ. De landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en de 
opname van de Limburgse duikorganisatie in het landelijk 
verband 

III. l. De landelijke organisatie (L.O.) 

De geschiedenis van de L.O. nam een aanvang toen de gerefor
meerde dominee F. Slomp uit Heemse bij Hardenberg in juli 1942 
moest onderduiken vanwege zijn anti-nationaal-socialistische 
gezindheid en zijn weigering om koper in te leveren. Na enige 
omzwervingen kwam hij in de herfst van dat jaar in aanraking met 
mevrouw H.Th. Kuipers-Rietberg uit Winterswijk. Ze overlegden 
hoe de uitvoering van Duitse maatregelen jegens bepaalde bevol
kingsgroepen belemmerd konden worden. Joden werden opgepakt, 
bijeengedreven en weggevoerd, talrijke jongeren moesten tegen 
hun zin in de Duitse oorlogsindustrie gaan werken en sinds eind 
september gold voor alle 18-jarigen de verplichting een half jaar 
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deel te nemen aan de arbeidsdienst. Menigeen slaagde er welis
waar in zelf een onderduikadres te vinden, maar voor velen gold 
dat niet. Mevrouw Kuipers en dominee Slomp besloten zich voor 
de laatsten in te zetten door op zoek te gaan naar gastgezinnen en 
(potentiële) onderduikers in de gelegenheid te stellen te verdwij
nen. Met dit doel voor ogen reisde Slomp stad en land af - al 
spoedig kreeg hij de bijnaam Frits de Zwerver - teneinde in 
zoveel mogelijk plaatsen kernen te formeren. In het Utrechtse 
Driebergen ging op 25 november 1942 als eerste een afdeling van 
start. Reeds de volgende dag was het de beurt aan Zeist, spoedig 
gevolgd door een groot aantal plaatsen in Noord-Brabant, Noord
en Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen. 
Met de aansluiting van Friesland in februari 1943 was de landelij
ke organisatie, afgezien van grote delen van het zuiden van het 
land, voltooid. Maar ook daar vonden, zoals we zagen, spoedig 
ontwikkelingen plaats die het landelijk beeld compleet maakten.119 

De snelle groei van de L.O. was te danken aan het feit dat de ene 
afdeling als het ware de andere in het leven riep: onderduikers en 
onderduikadressen moesten opgespoord, gezocht en uitgewisseld 
worden, waardoor een situatie ontstond waarin vraag en aanbod 
de dienst uitmaakten. Spoedig werd dan ook het begrip "beurs" 
geïntroduceerd. In december 1942 riep Slomp voor het eerst zijn 
belangrijkste verbindingspersonen bijeen in Zwolle. Op deze 
eerste landelijke vergadering werden duikadressen uitgewisseld. 
Personen die moeilijk te plaatsen waren bleken zo eenvoudiger te 
bemiddelen. Sindsdien troffen de L.0.-voormannen elkaar regel
matig op de zogeheten landelijke beurs, die weldra gekoppeld 
werd aan beurzen in sommige provincies. 120 

Door de maatregelen van begin 1943 kreeg de L.O. een nieuwe 
krachtige impuls. De deugdelijke opzet, de onmiskenbare behoefte 
aan zo'n organisatie en het feit dat de diverse activiteiten op 
elkaar aansloten begunstigden de groei. De praktijk wees het 
uit. 121 Zo speelde de L.O. een wezenlijke rol bij het mislukken 
van de in mei 1943 gestarte jaarklassenactie. De bezetter ging er 
van uit dat zich binnen vijf maanden honderdzeventigduizend 
arbeidskrachten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar zouden melden. 
Mijnwerkers en iedereen die werkte in de landbouw, de levens
middelenbranche en industrietakken van belang voor de Duitse 
oorlogsinspanning ontvingen een stempel op hun distributiestam-
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kaart en een wit of blauw vrijstellingsbewijs. Alle overigen 
kwamen in principe voor de arbeidsinzet in aanmerking. Deson
danks waren medio juni 1943 nog geen zesduizend arbeidskrach
ten naar Duitsland vertrokken. Van die kleine zesduizend hadden 
velen de trein bovendien nog voor de Duitse grens alweer verla
ten. De overgrote meerderheid bleef in Nederland. Velen doken 
onder en kwamen onder de hoede van de L.O. Anderen slaagden 
erin een stempel op hun distributiestamkaart te krijgen en het fel 
begeerde vrijstellingsbewijs te bemachtigen. Sommige arbeids
bureaus pasten de criteria voor vrijstelling soepel toe. Met enig 
creatief denken was het niet moeilijk aan te tonen dat iemand in 
de landbouw of de levensmiddelensector werkte, ook al was dat 
niet zo. Er kon gemanipuleerd worden met geboortedata. Hetzelf
de was het geval met de verplichte medische keuring. Een reactie 
van Duitse zijde kon niet uitblijven. Er moest een betere controle 
komen: wie geen stempel op zijn distributiestamkaart had, ontving 
geen distributiebonnen meer. Hoewel de bereidheid bij de uitvoe
rende lagere overheid om zulke maatregelen nauwgezet uit te 
voeren juist in de zomer van 1943 afnam, zag de L.O. zich 
niettemin genoodzaakt van tijd tot tijd distributiekantoren te 
overvallen. De voorbereiding en uitvoering ervan werden over
gelaten aan een speciale tak van de organisatie: de knokploegen 
of K.P. Ook het aantal vrijstellingen moest drastisch omlaag. De 
witte en blauwe bewijzen vervielen. Er kwam een bruin vrijstel
lingsbewijs voor in de plaats, maar de criteria om het te krijgen 
waren zo ruim - men ontving er al een op grond van tijdelijk 
uitstel of een medische indicatie - dat van het beoogde resultaat 
niets terecht kwam . Van de honderdvierentachtigduizend opgeroe
pen mannen waren er medio september 1943 negenenveertigdui
zend zogenaamd naar Duitsland vertrokken. In werkelijkheid lag 
het cijfer lager. 122 

Al in juli 1943 kwam Seyss-Inquart tot de conclusie dat de jaar
klassenactie gedoemd was te mislukken. De bevolking werkte niet 
mee en duizenden doken onder. Eind juli besloot de rijkscommis
saris dat de 22 tot 26 jarigen voorlopig niet hoefden te vertrek
ken. Medio augustus berichtte de Generalbevollmächtigte für den 
Arbeitseinsatz, F. Sauckel , hem dat er honderdvijftigduizend 
nieuwe arbeidskrachten nodig waren. Seyss-Inquart wilde daar 
voor zorgen op voorwaarde dat hij er tien maanden de tijd voor 
kreeg. Door een verscherpte controle in de bedrijven verwachtte 
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hij dat het zou lukken. Met uitzondering van de landbouw zou van 
elk bedrijf nauwkeurig bijgehouden moeten worden hoeveel 
mannelijke personen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar er werkten. 
Een speciale inspectiedienst moest bepalen wie voor uitzending 
naar Duitsland in aanmerking kwam en wie niet. De gegevens 
werden vastgelegd op een Z(Zurückstellungsverfahren)-kaart. De 
ingewikkeldheid ervan bood nieuwe mogelijkheden tot sabotage. 
Diverse bedrijven en gewestelijke arbeidsbureaus werkten de 
maatregel op alle mogelijke manieren tegen. De L.O. kreeg de 
beschikking over een groot aantal blanco Z-kaarten, bracht valse 
in omloop en zond gefingeerde naar de G.A.B. 's. Door slordig
heid, het verstrekken van valse gegevens en vertraging in de 
afwerking, waaraan ambtenaren van alle betrokken instellingen en 
instanties meewerkten, liep de procedure volledig in het honderd. 
Het resultaat was een enorme administratieve chaos. Tussen 
september 1943 en augustus 1944 "vertrokken" ruim zesentwin
tigduizend arbeiders van de beoogde honderdvijftigduizend naar 
Duitsland. 123 

Het controleren van de Nederlandse bevolking bezorgde de 
bezetter veel hoofdbrekens. Via het bedrijfsleven en de arbeidsbu
reaus wilde het niet lukken. Zelfs het ingenieuze persoonsbewijs, 
waarvan men geruime tijd geloofde dat het niet te vervalsen was, 
bleek toch te kunnen worden nagemaakt. Hetzelfde gold voor 
stempels en alle mogelijke papieren bescheiden. Organisaties van 
specialisten besteedden er veel energie aan en bereikten indruk
wekkende resultaten. Desondanks bleef het Duits bewind ernaar 
streven de controle via administratieve weg te laten lopen. Eind 
juli 1943 kreeg de Höhere S.S.- und Polizeiführer H.A. Rauter 
van Seyss-lnquart de bevoegdheid controle te gaan uitoefenen met 
gebruikmaking van het distributieapparaat. Daarvan was immers 
vrijwel iedereen afhankelijk. Tegen het einde van 1943 legde 
Rauter zijn plan op tafel. Distributiestamkaart en persoonsbewijs 
werden aan elkaar gekoppeld en twee keer per jaar zouden alle 
gegevens worden gecontroleerd. Als alles in orde was werd uit de 
stamkaart een hoekje geknipt en ontving de eigenaar een controle
zegel op het persoonsbewijs en de distributiestamkaart. Zo hoopte 
Rauter de onderduikers de duimschroeven aan te draaien . Om 
vervalsingen bij voorbaat uit te sluiten liet Rauter de controle
zegels in Wenen drukken. 
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Op 4 december werd de nieuwe maatregel, de Tweede Distributie
stamkaart-beschikking, bekendgemaakt. Iedereen ontving een 
oproepkaart die ingevuld moest worden. Velen kregen er echter 
geen Goden) of de kaart kwam niet op het adres aan waar men 
verbleef (b.v. onderduikers). Met medewerking van de controle
rende ambtenaren kon weliswaar veel onheil worden voorkomen, 
maar de L.O. en (diverse) andere verzorgingsgroepen zagen zich 
voor ernstige problemen geplaatst. Naars tig werd naar oplos
singen gezocht. De bescheiden moesten door vervalsing, met hulp 
van ambtenaren of met gebruik van geweld worden bemachtigd. 
Naast de L.O. hielden het Nationaal Comité van verzet en een 
jodenhulporganisatie, die zich naderhand de T.D. (Tweede Distri
butiestamkaart)-groep noemde, zich bezig met het tegenwerken 
van de Duitse maatregel. De T.D.-groep mikte op een samen
werking met ambtenaren van de betrokken instanties, zoals de 
gemeentelijke bevolkingsadministraties en de distributiediensten. 
Voor de L.O. gold hetzelfde, maar zonodig werd gebruik gemaakt 
van de diensten van de knokploegen. Toch kwam het in tal van 
plaatsen tot een harmonieuze samenwerking tussen de T.D.-groep 
en de L.O. In heel wat gemeenten ging het inwoneraantal kunst
matig omhoog, bijvoorbeeld door overleden ingezetenen opnieuw 
in het bevolkingsregister op te nemen. Aldus kwam er ruimte voor 
onderduikers vrij. Oproepingskaarten werden vervalst en falsifi
catiegroepen zorgden voor stempels en andere bescheiden. Het 
probleem van de controlezegels verviel grotendeels toen de K.P. 
bij een overval, eind januari 1944, in Tilburg honderdenvijfdui
zend stuks wist te bemachtigen. 
De uitreiking van de tweede distributiestamkaart moest overal, 
met uitzondering van de grootste gemeenten, op 31 januari 1944 
zijn voltooid. Die datum werd vanwege de administratieve chaos, 
de tegenwerking van de ambtenarij en acties van illegale zijde bij 
lange na niet gehaald. Pas tegen de zomer van 1944 was de 
uitreiking zover gevorderd dat de nieuwe distributiestamkaart 
geldig kon worden verklaard. Hoewel Rauter zich tevreden 
toonde, was de administratieve chaos groter dan ooit en van de 
oorspronkelijke bedoeling, dat de onderduikers uit hun schuil
plaatsen zouden komen, was helemaal niets terecht gekomen.124 

Alle Duitse maatregelen ten spijt liep het aantal onderduikers in 
1943 op tot circa honderdduizend . Volgens schattingen bedroeg 
het aantal in 1944 circa driehonderdduizend. Rauters reactie be-
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stond niet alleen uit de invoering van de nieuwe stamkaart. Sedert 
de zomer van 1943 liet hij de S.S. en Ordnungspolizei jacht 
maken op onderduikers. In maart 1944 richtte hij de Arbeits
kontrolldienst (A.K.D.) op, een zusterorganisatie van de Sipo, 
belast met de opsporing van arbeiders die niet in Duitsland waren 
gaan werken of niet van verlof waren teruggekeerd. De A.K.D. , 
die ongeveer vijfhonderd leden telde onder wie ook Nederlanders, 
werd gevreesd en gehaat vanwege het drieste optreden. In de 
maanden na juni 1944 was er sprake van toenemende willekeur en 
terreur. Op 25 juli decreteerde Hitler dat alles en iedereen volle
dig ten dienste moest staan van de oorloginspanning en tegen 
september verscheen H. Liese in Nederland, die weldra berucht 
zou worden vanwege de naar hem vernoemde Liese-actie. Alle 
mannen tussen 17 en 40 jaar moesten zich bij de arbeidsbureaus 
melden voor de arbeidsinzet. Straatcontroles en razzia's waren 
aan de orde van de dag. Daaraan nam sedert de afkondiging van 
de uitzonderingstoestand, begin september 1944, ook het leger 
deel.12s 

Uiteraard maakte de bezetter feller jacht op de medewerkers van 
de duikorganisaties. De L. 0. telde er medio 1943 al enkele 
duizenden en in de zomer van 1944 tussen de twaalf en veer
tienduizend, verdeeld over circa honderd districten. Van tijd tot 
tijd bracht de Sipo de L.O. zware klappen toe, maar telkens 
namen nieuwe krachten de opengevallen plaatsen in. 
De druk bezochte landelijke en provinciale beurzen hadden 
weliswaar voordelen, maar er kleefden ook nadelen aan. Op 19 
oktober 1943 werd de beurs in Hoorn overvallen. Van de negen
tien arrestanten bezochten vier regelmatig de landelijke beurs. De 
volgende dag viel een gedeelte van de Utrechtse L.0.-leiding in 
Duitse handen. Daarmee kwam een einde aan de grote landelijke 
bijeenkomsten. Voortaan lag het accent bij de provinciale beur
zen, die overigens beperkt werden. Dominee F. Slomp, die teveel 
bekendheid genoot, moest zich uit de leiding terugtrekken. In 
plaats van de landelijke beurs kwam een veel kleinere L.0.-Top 
waarin H. Dienske, ds. B.A. van Lummel, G. Pruys, T. van Vliet 
en 1. van der Horst zitting namen. J. Hendrikx verving Van 
Lummel na enige tijd. Direct onder de Top stond de zogeheten 
kleine Top: twee interprovinciale beurzen. Er kwam één interpro
vinciale beurs voor Noord, Oost en West-Nederland en één voor 
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Utrecht, Zuid-Holland en de drie zuidelijke provincies. Uit 
veiligheidsoverwegingen werd de L.O. gedecentraliseerd. Niette
min bestonden naast de L.0.-Top, die vooral een algemeen 
leidinggevende en coördinerende taak had, enkele centrale orga
nen zoals het Centraal Distributie Kantoor ( C . D. K.), een instantie 
die zorg droeg voor het vervoer van bonkaarten, distributiebonnen 
en allerlei bescheiden. Tussen eind 1943 en begin 1944 kreeg de 
Top drie nevenorganisaties: de Persoonsbewijzensectie (P.B.S.), 
de Falsificatiecentrale (F. C.) en de Centrale Inlichtingendienst 
(C.l.D.), belast met de opsporing van verraders en het verzame
len van inlichtingen in het algemeen. Als gevolg van arrestaties 
vielen in de loop van het voorjaar van 1944 verscheidene Top
leden weg. Uiteindelijk bleven alleen Pruys en Van Vliet over, 
maar nieuwe krachten waren snel gevonden. In juli 1944 werd in 
verband met de kort tevoren gevormde Contact Commissie (zie 
hoofdstuk VIII, paragraaf UI), die de georganiseerde illegaliteit 
trachtte te bundelen, een dagelijks bestuur uit de Top samenge
steld, het Centraal Bureau (C.B.). Drie vooraanstaande L.0.-ers 
namen er zitting in. In de Contact Commissie, in politiek opzicht 
verdeeld in een linker-, midden- en rechtersectie, koos de L.O., 
zij het niet van harte, voor de behoudende vleugel. 126 De ontwik
kelingen in de laatste oorlogsfase noopte de leiding, hoewel een 
politieke discussie binnen de L. 0. niet of nauwelijks was ge
voerd, in deze aangelegenheid een snelle beslissing te nemen. 

111.2. De opname van de Limburgse duikorganisatie in het lande
lijk verband 

Nog voor er sprake was van een Limburgse duikorganisatie 
bestonden al contacten vanuit Venlo, Roermond, Vierlingsbeek en 
Maastricht met L.0. -ers in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland 
en Noord-Brabant. Voor de opname in het landelijk verband 
waren vooral de Zuidhollandse en Gelderse relaties van belang. 
In het gewest Zuid-Holland, dat tevens het Gooi omvatte, kwam 
al vroeg een tegenstelling tussen katholieken en protestanten aan 
het licht. De dominicaner pater N. G. Apeldoorn slaagde er in 
augustus 1943 in een bundeling van de vijfentwintig Rotterdamse 
parochies tot stand te brengen. Jongeren uit het katholiek organi
satieleven waren hem daarbij behulpzaam. Ook elders in Zuid-

512 



Holland lukte het hem via de parochiestructuur de hulp aan 
onderduikers te activeren. Apeldoorn stond in verbinding met een 
voormalige ambtenaar van het departement van Onderwijs, de 
katholiek A.P.P. Schweigmann, die het land afreisde om ambtena
ren op de distributiekantoren over te halen behulpzaam te zijn bij 
het clandestien vrijmaken van distributiebonnen. Voorts onder
hield hij contact met kapelaan J. Naus in Venlo en J.J. de Weert 
in Den Haag, zoon van een arts uit Zundert, die tot begin 1943 in 
Nijmegen had gestudeerd en zich had gespecialiseerd in het 
vervalsen van alle mogelijke documenten ten behoeve van de 
illegaliteit. 127 H. Nelissen uit Bilthoven gaf deze katholieke 
connectie een nieuwe impuls. In het voorjaar van 1943 constateer
de Nelissen, toen hij op zoek was naar een geschikte duikplaats 
voor zijn zoon, dat de plaatselijke duikorganisatie er vooral voor 
de protestanten was en niet over katholieke duikadressen beschik
te. Er moest een organisatie komen waarin de katholieken verte
genwoordigd waren. Enigszins gefrustreerd door de afwachtende 
houding van zijn geloofsgenoten bracht Nelissen op 17 juli 1943 
een bezoek aan aartsbisschop De Jong. Ofschoon deze al het een 
en ander van de deelname van de geestelijkheid aan het verzets
werk wist, juichte hij een intensievere participatie van het katho
liek volksdeel in de illegaliteit toe en zegde Nelissen (financiële) 
hulp toe, maar dat mocht niet uitlekken vanwege de hoog opgelo
pen spanning tussen het episcopaat en de Duitse autoriteiten. 
Niettemin overhandigde hij Nelissen een brief ter introductie in 
katholieke kringen. Veel respons kreeg de Bilthovenaar niet. Bij 
pater Apeldoorn en Schweigmann vond hij wel gehoor voor zijn 
plan een katholieke organisatie op te richten die gebaseerd was op 
de hiërarchische kerkorganisatie. 128 

Naast de inspanningen van katholieke zijde was er het initiatief 
van de gereformeerde predikant Slomp. T. van Vliet en G.J. van 
der Waal, respectievelijk leider van de L. 0. -Zuid-Holland en 
provinciaal koerier, naderhand districtsleider van Rotterdam, 
kenden weliswaar de organisatie van pater Apeldoorn, maar de 
samenwerking verliep stroef. Om daar verandering in te brengen 
kwamen Van Vliet, Van der Waal, Nelissen, Schweigmann en 
enkele anderen op 21 juli 1943 in Veenendaal bijeen ten huize van 
A. van Schuppen. Daar bleek dat sommige deelnemers aan het 
gesprek al over verbindingen met Brabant en Limburg beschikten: 
Schweigmann had contact met personen in Maastricht; Van 
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Schuppen werkte samen met Brummans in Weert; Van Vliet wist 
van een kennis al het een en ander over de vluchtelingenhulp in 
het district Roermond en Nelissen had onlangs via Wageningen 
nieuwe contactpersonen in Nijmegen gevonden. De meningsver
schillen, voornamelijk voortkomend uit het contrast tussen de 
confessionele zuilen, konden echter niet overbrugd worden, de 
standpunten van de aanwezigen lagen te ver uiteen. Nelissen 
hoopte met hulp van zijn Gelderse contactmensen in de regio 
Nijmegen een katholieke organisatie op te bouwen, maar voor dat 
plan voelden de meeste anderen niets.129 

Terwijl deze kwestie nog op een oplossing wachtte en N elissen op 
eigen houtje aan de slag ging, kwam in augustus/september 1943 
via J. de Weert in Den Haag een verbinding tot stand tussen Van 
der Waal en Hendrikx in Venlo. Zowel Van Vliet als Van der 
Waal waren hiermee ingenomen, omdat Limburg gunstige per
spectieven bood als afzetgebied voor onderduikers uit het overvol
le westen. Hendrikx werd uitgenodigd de beurs in Delft bij te 
wonen, waarna verscheidene bijeenkomsten volgden om elkaar 
over de werkwijze te informeren en medewerkers te introduceren. 
Tot grote opluchting van de Zuidhollandse L.0.-ers koos Hen
drikx, die inmiddels van Nelissens plan had vernomen, voor 
samenwerking met de Zuidhollandse L.O. en voor een integratie 
van de Limburgse duikorganisatie in het landelijk verband. "Als 
wij de mensen van boven kunnen helpen, dan moeten wij helpen", 
verklaarde hij. Zo kwam er een einde aan een dreigende scheiding 
der geesten. Hendrikx vertegenwoordigde immers een door het 
bisdom Roermond gesteunde organisatie die vrijwel rond was, 
terwijl Nelissen nog maar kort tevoren op kleine schaal begonnen 
was en veel weerstand op zijn weg ontmoette.130 

De tweede weg waarlangs in ongeveer dezelfde periode aanslui
ting met de L.O. tot stand kwam liep via Arnhem, Wageningen 
en Nijmegen. G. Pruys uit Arnhem, een naaste medewerker van 
dominee Slomp, bracht in augustus 1943 vier los van elkaar 
werkende groepen uit Nijmegen in L.0.-verband bijeen. Het 
contact tussen Nijmegen en Arnhem was gelegd door de Nijmeeg
se pater J.G. van Doormalen, die aan de Landbouwhogeschool 
van Wageningen studeerde. Door infiltratie en verraad viel de 
Nijmeegse organisatie eind september 1943 uiteen. Pater 
M.A.Ch.M.G. van Hövell tot Westerflier bracht de overgebleven 
Nijmegenaren in contact met G.A. Smals uit Vierlingsbeek. Deze 
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herstructureerde de organisatie naar Limburgs model en introdu
ceerde Hendrikx (zie paragraaf VIII.11.) . Ofschoon het district 
Nijmegen op Limburg georiënteerd raakte, bleven de banden met 
Wageningen en Arnhem gehandhaafd. Pogingen van Nelissen om 
in Nijmegen een katholieke organisatie naar kerkelijk-organisato
risch model op te richten liepen op niets uit. Het tegendeel 
geschiedde. In opdracht van kapelaan Naus reisde Hendrikx naar 
Arnhem voor overleg met Pruys, terwijl pater Van Doormalen, 
die in verbinding stond met A. Schweigmann en de vertegen
woordiger van de L.O. voor Zuid-Nederland, dominee B.A. van 
Lummel, aanstuurde op een samenkomst van katholieken en pro
testanten om tot samenwerking te komen. Dit vooroverleg resul
teerde in een bijeenkomst op de beursvergadering van 7 augustus 
1943 in Den Bosch. Nelissen was eveneens van de partij en 
ontvouwde er zijn plannen voor een katholieke duikorganisatie. 
Net als op de bijeenkomst in Veenendaal bleek een meerderheid 
voorstander van samenwerking op nationale grondslag. 
Hendrikx maakte nog geen definitieve keuze, maar hij kon Nelis
sen alvast meedelen dat de Limburgse organisatie inmiddels 
uitstekend draaide. Het geloof speelde geen rol van betekenis: 
iedereen werd in principe geholpen. Desondanks spraken de ka
tholieke vertegenwoordigers (Nelissen , Hendrikx, pater Apel
doorn, Schweigmann en H.A. Douqué uit Amsterdam) af elkaar 
regelmatig buiten de overige L.0.-ers om te zullen blijven ont
moeten. Deze afspraak stond overigens los van het feit dat de sa
menwerking tussen noord en zuid, tussen katholieken en protes
tanten tijdens de Bossche bijeenkomst werd geformaliseerd.131 

Toch school er nog een addertje onder het gras. Een dominee 
vertegenwoordigde Zuid-Nederland op de landelijke beursverga
dering. Na een ontmoeting met Slomp was Van Lummel vanuit 
Sprang bij Waalwijk in samenwerking met H. Menninga uit 
Assen, die in Waalwijk onderdak had gevonden, begonnen met de 
opbouw van de L.O. in Noord-Brabant. Soepel ging dat niet. In 
Tilburg, Eindhoven, Oss en de Peelstreek bestonden al katholieke 
groepen die verbindingen onderhielden met Limburg en de Zuid
hollandse organisatie van pater Apeldoorn. Weldra ontstonden 
problemen van praktische en confessionele aard. Menninga, 
verantwoordelijk voor de organisatie van de L.O . in oostelijk 
Noord-Brabant, toonde er begrip voor. Hij achtte het wenselijk 
samen te werken met de katholieke groepen en hun organisatie in 
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de L.O. te integreren. Van Lummel meende echter dat er geen 
vuiltje aan de lucht was. Begin 1944 werd dit probleem opgelost 
door Noord-Brabant in een oostelijk en westelijk gewest te split
sen. Oostelijk Noord-Brabant werd voortaan door de katholiek 
H.B.S. Holla uit Vught vertegenwoordigd. 132 

Als vertegenwoordiger van de zuidelijke provincies trachtte Van 
Lummel in Limburg een L.O. op poten te zetten. Daartoe nam hij 
contact op met dominee H.R. de Jong uit Venlo, een medewerker 
van het illegale blad "Trouw". De Jong werkte samen met protes
tantse verzetsgroepjes in de westelijke Mijnstreek en Maastricht. 
Van Lummel polste De Jong of hij iemand in Limburg kende die 
bereid en in staat was de L.O. in deze provincie te organiseren, 
waarop de dominee contact opnam met A.H. van Mansum in 
Maastricht. Laatstgenoemde stemde ermee in, omdat hij wist dat 
in zijn woonplaats al het een en ander gaande was. Een afspraak 
met Van Lummel vond geen doorgang, omdat Van Mansum in 
oktober 1943 werd aangehouden. 133 Klaarblijkelijk bestond in deze 
fase nog geen of onvoldoende verbinding tussen protestantse en 
katholieke onderduikhelpers. Van Lummel ondernam geen nieuwe 
pogingen, omdat hij inmiddels van het ontstaan van de Limburgse 
duikorganisatie had vernomen. 
Evenals in Noord-Brabant was men in Limburg niet ingenomen 
met een protestantse representant voor het katholieke zuiden. Na 
de arrestaties van medio oktober 1943 te Hoorn en Utrecht nam 
Van Lummel de functie van Slomp over, maar hij bleef tevens 
vertegenwoordiger van Zuid-Nederland. Dit feit, gekoppeld aan 
de afschaffing van de beurs en de inkrimping van de leiding, 
schoot Hendrikx en andere provinciale vertegenwoordigers in het 
verkeerde keelgat. Men voelde zich belemmerd in het functione
ren. Bovendien was men van mening dat veel belangrijke kwesties 
zonder inspraak van de provinciale vertegenwoordigers werden 
bedisseld. Sommigen richtten hun grieven op de persoon van Van 
Lummel, die als pedant en eerzuchtig, maar ook als nerveus en 
angstig werd afgeschilderd. De Zuidnederlandse L. 0. -vertegen
woordigers wilden hem kwijt. Begin december 1943 kwamen de 
provinciale L.0.-leiders, die niet in de Top vertegenwoordigd 
waren, in Utrecht bijeen. Men wilde de Top overhalen een andere 
wijze van vergaderen, namelijk via een rouleersysteem, door te 
voeren. Korte tijd dreigde een scheuring, want de opstandige 
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provinciale vertegenwoordigers namen zich voor desnoods los van 
de Top bijeen te blijven komen. Zover kwam het niet. Omstreeks 
de jaarwisseling van 1943-1944 dook Van Lummel onder en liet 
niets meer van zich horen. Hendrikx nam de vertegenwoordiging 
van de zuidelijke provincies op zich en Pruys nam Van Lummels 
plaats in als voorzitter van de Top, die voortaan ook door Hen
drikx werd bezocht. Daarmee kwam een eind aan een conflict dat 
zich sinds augustus 1943 had voortgesleept. 134 

Het werk in de Top was een kolfje naar de hand van Hendrikx. 
Hij deed zich kennen als een prima organisator en introduceerde 
een systeem waardoor automatisch door het hele land kon worden 
getelefoneerd. Het systeem was hem aan de hand gedaan door de 
Venlose 0.D.-ers J. Rommelse en J.T. Talens. Hij zorgde voor 
de integratie van het falsificatiebureau van J. de Weert in de L.O. 
en het lukte hem vier scheepsladingen graan en aanzienlijke 
hoeveelheden brood vanuit Limburg naar het westen van het land 
te verschepen. 135 Herhaaldelijk inviteerde hij de Top naar Lim
burg, waar de leden eens onthaald werden op erwtensoep met 
worst en kluif, gevolgd door een stapel spekpannekoeken. 136 De 
laatste Top die Hendrikx bijwoonde vond op 19 juni 1944 plaats 
in Amsterdam. Twee dagen later viel hij met een aantal provincia
le medewerkers tijdens een gewestelijke vergadering in Weert in 
handen van de Sipo. H.B.S. Holla uit Vught volgde hem in de 
Top op. 137 Deze verklaarde naderhand: "Door de zuiverheid van 
zijn ideaal en de gedegenheid van zijn oordeel heeft Ambrosius 
(Hendrikx) een enorm gezag bij de Topleden van gereformeerde 
huize weten te vestigen ( ... ). Het was een heel timide, bescheiden 
jongeman, die absoluut geen eisen aan het leven stelde, die even 
goed de naam "De Zwerver" (hij reisde en trok als niemand) had 
kunnen dragen als Frits. Hij verwaarloosde zichzelf meer dan ver
schrikkelijk. Hij was een rasidealist, die de mensen eenvoudig 
dwong om zijn gezag te aanvaarden (. ") ; een figuur waardoor je 
zonder meer onder de indruk kwam, alleen al door zijn charmante 
persoonlijkheid". 138 
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IV. Medewerking aan en aanverwante organisaties/activiteiten 
van de L. 0. -Limburg 

IV.1. Medewerking 

Ondanks regionale nuanceverschillen heerste in Limburg een 
geestelijk klimaat dat de duikorganisatie overwegend welgezind 
was. Verscheidene overheidsdienaren werkten samen met de L.O. 
om aan tal van Duitse maatregelen en daarmee samenhangende 
acties het hoofd te bieden. In de loop van 1942 vond een overleg
indeling plaats van burgemeesters die niets van het nazi-regime 
moesten hebben. Zij splitsten zich in drie groepen: een voor 
Noord-, een voor Midden- en een voor Zuid-Limburg. Tijdens 
deze clandestiene bijeenkomsten werd nagegaan hoe de uitvoering 
van sommige maatregelen getraineerd en gesaboteerd kon wor
den. 139 Niettegenstaande de voortschrijdende nazificering van de 
overheid en de benoeming van een groeiend aantal N .S.B-ers op 
sleutelposities, stelden sommige leden van marechaussee en 
politie, medewerkers van gemeentelijke instellingen, voedsel
bureaus, arbeidsbureaus en distributiekantoren hun diensten ter 
beschikking van de duikorganisatie. 140 

Medewerkers van de Centrale Controle Dienst en de voedselbu
reaus schatten de bodemopbrengst en het gewicht van het 
slachtvee met opzet laag, als ze wisten dat het surplus was be
stemd voor onderduikers. Hierdoor bleven aanzienlijke hoeveelhe
den voedsel buiten de distributie zodat de afhankelijkheid van 
voedselbonnen afnam en de noodzaak om distributiekantoren te 
overvallen verminderde.141 

Op de hulp en medewerking van twee instanties, de gewestelijke 
arbeidsbureaus (G.A.B. 's) en de distributiediensten, was de L.O. 
in het bijzonder aangewezen. De G.A.B. 's speelden als arbeidsbe
middelende instantie een cruciale rol bij de vaststelling van het 
aantal personen dat moest onderduiken, al konden zij geen ijzer 
met handen breken. Door op bescheiden schaal te vervalsen en 
door de uitvoering van de maatregelen te traineren lukte het veel 
bureaus de schade voor de jongeren en de beroepsbevolking 
enigermate te beperken. Naarmate de tijd verstreek werden de 
hulpvaardige ambtenaren steeds handiger. Min of meer legale 
wegen werden bewandeld door iemand als onmisbaar in famil ie of 
bedrijf te kwalificeren. Menigeen vond (tijdelijk) emplooi bij een 
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boer in de Duitse grensstreek en ontving een "Grenzübertritt
schein". Het bezit van zo'n bewijs vrijwaarde iemand voor uitzen
ding naar Duitsland. Anderen meldden zich bij de Heidemaat
schappij: ook dan hoefde men niet naar Duitsland. Op het bijkan
toor in Echt bedacht J.H.M.H. Schreurs een ander foefje, dat 
begon met het "in rijksopdracht" naar Duitsland sturen van een 
arbeider. De betrokkene reisde naar Roermond, waar hij een 
treinkaartje met de vermelding "Venlo-grens" ontving. Vervol
gens werd zijn naam genoteerd op een lijst van naar Duitsland 
vertrokken arbeiders. Daarna keerde hij huiswaarts. Doorgaans 
gebeurde daarna niets meer. J.H. Thönissen, verbonden aan het 
G.A.B.-Roermond, slaagde erin aan de hand van een serie verval
singen de Z-kaartenactie (zie paragraaf III . 1.) met zo veel succes 
te saboteren dat zijn methode naderhand elders navolging vond. 
In Zuid-Limburg bedienden medewerkers van de G.A.B. 's zich 
van vergelijkbare methodes. Het G.A.B.-Heerlen behoedde 
bovendien bijna duizend personen voor de Arbeitseinsatz door 
valse mijnbedrijfspassen te verstrekken. Dank zij de inventiviteit 
van de ambtenaren en de administratieve chaos leverden herhaalde 
controles bij de G.A .B. 's en de bijkantoren weinig of geen 
resultaat op. 142 

Een andere, veel beproefde weg waarlangs uitstel dan wel afstel 
kon worden verkregen was de medische keuring. Dat kon uiter
aard op waarheidsgetrouwe gronden gebeuren, maar ook door het 
vervalsen van medische attesten en het simuleren of opwekken 
van een ziektebeeld. Overal waren wel artsen te vinden die, 
indien nodig, wilden helpen. Dokter A. Govaert uit Stein bijvoor
beeld beschikte over een middel waarmee hij eczeem kon opwek
ken. Het hoofd van het consultatiebureau voor Tuberculose in de 
oostelijke Mijnstreek, de arts A. Appelman, schreef ongeveer 
honderd valse TBC-verklaringen uit. TBC was vanwege het 
besmettingsgevaar erg gevreesd. De artsen F.H.F.M. Bak uit 
Maastricht, H. ten Berge uit Sittard, A.A. Bots uit Roermond en 
G. van Maarsseveen uit Venlo deden hetzelfde . Verpleegkundigen 
en administratieve medewerkers van de medische diensten van de 
G.A .B. 's, zoals mejuffrouw M.A.C. Förster van het G.A.B.
Heerlen, mejuffrouw A. Smeets in Venlo en mejuffrouw Mulders 
in Roermond , leverden op hun beurt een bijdrage door medische 
attesten te vervalsen. 143 De student medicijnen G.A. Smals leerde 
van een Belgische arts verschillende foefjes , waarmee bepaalde 
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ziektebeelden konden worden opgeroepen. Dat kon van pas komen 
als een keuringsarts niet mee wilde werken. Alvorens aannemelijk 
te kunnen maken dat men door een val van een trap een hersen
schudding had opgelopen en aan geheugenverlies leed, moest er 
eerst een kleine wond op het hoofd worden aangebracht, die met 
jodium werd behandeld. Vervolgens kreeg het "slachtoffer" een 
injectie met apomorfine toegediend en moest hij een tablet physos
tigmine onder de oogleden drukken. Dat leidde tot braken, een 
verwijding van de pupillen en de gewenste diagnose. Een andere 
methode, waarvoor eveneens professionele hulp was vereist, was 
het simuleren van een maagzweer. Daartoe moest de maag worden 
leeggepompt waarna zoutzuur aan het braaksel werd toegevoegd, 
zodat een tè hoge zuurgraad ontstond. Men achtte het dan raad
zaam een röntgenfoto van de maag te maken. Door vooraf bari
umpap te eten en een propje zilverpapier in te slikken leverde de 
foto het beeld op van een maagzweer. Het simuleren van multiple 
sclerose was misschien wel het gemakkelijkst. Bij het testen van 
de kniereflex mocht het been niet opwippen, maar moest het gaan 
trillen. Door de buikreflex op te houden kon hetzelfde resultaat 
worden bereikt. Sommigen waren daar zeer bedreven in.144 

Hoeveel artsen er in trapten en op welke schaal dergelijke metho
des werden toegepast, staat niet vast. 
De L.O. kwam eraan te pas als pogingen op administratief en 
medisch gebied hadden gefaald. Omtrent het aantal door de 
Limburgse G.A.B. 's naar Duitsland uitgezonden arbeidskrachten 
zijn, los van de vraag in hoeverre ze betrouwbaar zijn, onvol
doende cijfers beschikbaar. Het staat vast dat velen in de Duitse 
grensstreek gingen werken om daarna contractbreuk te plegen. 
Zoals gezegd was de L.O. in hoge mate afhankelijk van de dis
tributiediensten. Op het platteland leverde de voedselvoorziening 
doorgaans weinig problemen op. Door te frauderen met op
brengstcijfers konden aanzienlijke voorraden worden achtergehou
den. In de verstedelijkte gebieden lag dat anders. Naast voedsel
bonnen bestond behoefte aan bonnen voor textiel, schoeisel en 
brandstof. In plaatsen waar geen N .S.B.-ers aan het distributie
kantoor waren verbonden, lukte het meestal via frauduleuze weg 
aan de benodigde bonnen te komen. In Sittard intimideerden 
distributieambtenaren twee N .S .B . -collega's dermate, dat die zelfs 
meewerkten aan het vrijmaken van bonnen. Als er felle nazi's 
rondliepen, was het voor de hulpvaardige ambtenaren aanzienlijk 
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moeilijker en gevaarlijker aan de vraag van de L.O. te voldoen. 
Door gebruik te maken van via de L.O. verkregen valse beschei
den en dito gegevens slaagden medewerkers van de meeste dis
tributiediensten er desondanks in voldoende bonnen vrij te maken. 
Zij verfijnden hun methodes steeds meer, zodat het vrijwel 
onmogelijk werd de fraude op te sporen. Dank zij de overwegend 
goede samenwerking tussen L.O. en distributiediensten hoefde de 
K.P. slechts bij uitzondering in actie te komen.145 Het lastigste 
probleem waarvoor L.O. en hulpverleners van de distributiedien
sten kwamen te staan, betrof de invoering van de Tweede Distri
butiestamkaart. Om de administratieve manipulaties waterdicht te 
maken moesten distributieambtenaren en personeel van de bevol
kingsregisters samenwerken. In Geleen lukte dat. Overleden 
kinderen werden opnieuw in het gemeentelijke bevolkingsregister 
opgenomen waarna hun identiteit kon overgaan op een onderdui
ker. 146 In Kerkrade trachtte men de hele procedure in het honderd 
te laten lopen door grote aantallen valse oproepen te versturen en 
in Nieuwenhagen verschafte de gemeenteambtenaar P.J. Silver
tand alle onderduikers een nieuwe distributiestamkaart, inclusief 
de controlezegeltjes.147 Ook elders probeerde men het hoofd te 
bieden aan de dreigende gevolgen van deze maatregel. De Lim
burgse L.0.-leiding kreeg in het voorjaar van 1944 enkele keren 
bezoek van medewerkers van de T.D.-groep die kwamen uit
leggen hoe de effecten van de maatregel het best teniet konden 
worden gedaan. 

IV.2. Het AuJ3enministerium 

Het Aufienministerium, een in studentenkringen ontstane organisa
tie, was zowel in Duitsland als Nederland actief en stelde zich ten 
doel studenten uit Duitsland naar Nederland terug te halen. Omdat 
verscheidene L.0.-ers er bij betrokken waren, raakten beide 
organisaties, vooral in Limburg, met elkaar verweven. De eerste 
pogingen om studenten uit Duitsland te laten terugkeren waren al 
in het voorjaar van 1943 ondernomen door de Utrechtse student 
I.A.M. Schmutzer. Met valse papieren en zogeheten 
"Schutzpässe", die hij van het Zweeds gezantschap in Berlijn 
ontving, lukte het Schmutzer studenten naar de Nederlandse grens 
te laten reizen, waar passeurs klaar stonden om ze over de grens 
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te helpen. In augustus 1943 vertrok Schmutzer naar Spanje.148 

Zijn initiatief kreeg navolging. W. Zeeman, een student uit Delft, 
die in de zomer van 1943 uit Duitsland was teruggekeerd, verza
melde een groep studenten om zich heen, met wie hij de mogelijk
heid besprak grotere aantallen studenten te laten repatriëren. 
Medio november 1943 reisde hij opnieuw naar Duitsland, maar nu 
om er contacten te leggen en allerlei papieren in handen te krijgen 
die van belang waren voor het welslagen van de onderneming. 
Die liet hij in Nederland dupliceren door P. van Pesch, een 
medewerker van de L.0.-Falsificatiecentrale in Nijmegen, en 
door J.G. de Groot, een in Delft ondergedoken illegale werker uit 
Heerlen. Voor de stempels zorgde J. de Weert. In de Gelderse
Limburgse grensstreek werden medewerkers gezocht die voor de 
grenspassage en de eerste opvang moesten zorgen. Begin februari 
1944 reisde Zeeman in gezelschap van professor J. Oranje weder
om naar Duitsland. De professor bezocht studenten in de regio 
Berlijn-Hannover, waar de meesten werkten. Zeeman werkte 
intussen aan de uitbreiding van zijn contacten in de belangrijkste 
bedrijven en vestigde een centrale ten huize van mejuffrouw I.M. 
Schröder in Berlijn, een medewerkster van het arbeidsbureau in 
Berlijn-Teltow. Daar woonden twee contactpersonen van Zeeman, 
D. Latzko uit Amsterdam en A. Schouten uit Utrecht. Zij ont
vingen van Zeeman een koffer vol valse papieren om aan de clan
destiene repatriëring de schijn van legaliteit te geven.149 

Ongeveer de helft van de ruim tweehonderd door het AuJ3enmi
nisterium geholpen studenten reisde met valse papieren huis
waarts, de overigen verstopten zich in gereedschapsbakken onder 
de wagons van D-treinen (internationale treinen) of onder de 
zitbanken in de coupés . Tot het voorjaar van 1944 verliep de 
repatriëring vlekkeloos. Als gevolg van een inval op tweede 
Paasdag 1944, 10 april, in de woning van de familie Moormann 
te Nijmegen, waar de AuJ3enministerium-centrale was gevestigd, 
werd de centrale overgeplaatst naar Amsterdam . In juli keerden 
Schouten en Latzko terug naar Nederland. Ruim een maand later 
verloor men het contact met de grensposten in het oosten en 
zuiden van het land. Daarmee kwam een einde aan de activiteiten 
van het AuJ3enministerium. 150 

Noord-Limburg. De Nijmeegse medewerkers van het 
AuJ3enministerium, onder wie F.R. Moormann, stonden in contact 
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met garagehouder P.J. Weijs uit Siebengewald. Deze beschikte 
over relaties met diverse Duitse instanties in de grensstreek die 
hij ten voordele van het Aufienministerium aanwendde. Zo be
machtigde hij dank zij zijn verbindingen met de Kriminalpolizei 
in Goch, het arbeidsbureau in Kleef en een douanier papieren en 
stempels die hij aan Moormann c.s. ter beschikking stelde. 
Doordat hij moeiteloos de grens kon passeren, fungeerde hij bo
vendien als koerier tussen de Nederlandse en Duitse tak van het 
Aufienministerium en als grenspasseur. De repatrianten moesten 
zich in Goch melden bij de exploitant van het stamcafé van de 
plaatselijke N.S.D.A.P., die Weijs inlichtte. De garagehouder 
begaf zich naar Goch, verborg de studenten of andere vluchtelin
gen in de kofferruimte van zijn auto en reed vervolgens terug naar 
Siebengewald, een van de belangrijkste grensovergangen voor het 
Aufienministerium. W. Remmen uit Siebengewald en F. van de 
Boogaard uit Vierlingsbeek verzorgden de eerste opvang waarna 
de studenten werden toevertrouwd aan de zorg van de L.O. in het 
district Vierlingsbeek. 151 

Tot maart 1944, toen hij de leiding van het district Venray op 
zich nam, was F.J.K. Russel, geassisteerd door de Venlose 
kruidenier J. Tab bes, de verbindingsman van het Aufienministe
rium in Venlo. G. Peeters nam daarna zijn plaats in. De grens
overgang bij Venlo was minder belangrijk dan die in Siebenge
wald.152 
Midden-Limburg. Toen de Weerter student A. Hermans in de 
zomer van 1943 voor een kort verlof naar huis mocht, besloot hij 
niet meer naar Duitsland terug te gaan. Hij kwam in aanraking 
met de L.O. en nam zich voor andere studenten uit Duitsland 
terug te halen. De terugkeer van A. Meewis, wiens moeder ziek 
was geworden, deed hem een licht opgaan. Als Meewis' stempel 
in de pas en het document dat hij bij zich had vervalst konden 
worden, zou het met hulp van een arts een koud kunstje zijn de 
Duitse autoriteiten een rad voor ogen te draaien. Hermans slaagde 
erin de districtsraad voor zijn plan te winnen en eind mei 1944 
waren de voorbereidingen afgerond. Te laat om nog op grote 
schaal studenten te laten repatriëren. Slechts drie konden ervan 
profiteren. Hoewel de Weertse L.O. geen verbindingen met het 
Aufienministerium onderhield, was de werkwijze nagenoeg dezelfde. 153 

Heerlen-Kerkrade. Vanwege ziekte van zijn vader lukte het de 
student J.H.A.E. Cornips uit Heerlen met hulp van H.J.H. 
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Vreuls, verbonden aan het Heerlense arbeidsbureau, in de zomer 
van 1943 vanuit Duitsland huiswaarts te keren. Met Vreuls onder
zocht hij de mogelijkheden meer studenten te laten repatriëren. 
Evenals Zeeman c.s. kwamen zij tot de conclusie dat met valse 
papieren veel te bereiken viel bij de Duitse instanties. Het verlof
bewijs van Cornips en andere voor dit doel nuttige papieren 
werden met hulp van de Heerlense L.O. en een Amsterdamse 
groep vervalst. Op 22 december 1943 reisde Vreuls als vertegen
woordiger van het arbeidsbureau naar Duitsland om te testen of 
de papieren deugdelijk waren en het beoogde resultaat opleverden. 
Waarschijnlijk gaf de eerste reis hem zoveel vertrouwen, dat 
Vreuls eind januari 1944 een rondreis door Duitsland ondernam. 
Zijn tocht voerde hem tot in de Harz, waar hij drie studenten kon 
overtuigen mee terug te gaan. In een militaire trein spoorden ze 
clandestien naar Aken en vandaar per tram naar het grensplaatsje 
Pannesheide bij Kerkrade . Daar werd het drietal naar de woning 
van een in Duitsland woonachtige Nederlander, P. Kraut, ge
stuurd, wiens tuin op de grens lag en met prikkeldraad was 
af gezet. Met de ladder slaagden ze er in de grens over te ste
ken. 154 

Kort na zijn geslaagde missie moest Vreuls vanwege een ernstig 
conflict met de Heerlense districtsleiding zijn activiteiten staken. 
J. Cornips nam contact op met zijn plaatsgenoot L.J.H. Speth en 
vroeg of hij iemand kende die goed Duits sprak en de tact en 
handigheid bezat zich uit netelige situaties te redden. Speth achtte 
zichzelf geschikt. Hij werd door Vreuls ingewerkt en vertrok naar 
Berlijn, waar hij verbinding kreeg met Schouten en Latzko. 
Aanvankelijk begeleidde hij de studenten zelf naar de Nederlandse 
grens, maar weldra gaf hij er de voorkeur aan dieper in Duitsland 
te blijven en de jongelui te verwijzen naar contactpersonen van de 
L.O. in de Duits-Nederlandse grensstreek. Eens per maand reisde 
Speth naar Amsterdam om de Nederlandse leiding van het 
AuBenministerium te informeren en gegevens en bescheiden uit te 
wisselen. De rest van de tijd bezocht hij werkkampen in Duitsland 
waar hij de jongeren instrueerde en van valse papieren voorzag. 
Zijn tochten brachten hem tot in de Baltische staten en Oostenrijk. 
Aangezien de werkzaamheden te veelomvattend waren voor één 
persoon stelde Speth in de door hem bezochte kampen vertrou
wenspersonen aan die, met inachtneming van de "spelregels" van 
het AuBenministerium, naar eigen goeddunken konden optreden. 155 
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Een vaste verbindingsman aan de Nederlandse grens was de leider 
van de L.O. in Kerkrade, Th.J.M. Goossen. Hij werkte samen 
met de broers J. en W. Grooten uit Bocholtz, die de repatrianten 
met hulp van hun in het Duitse Haaren woonachtige neef Hub. 
Tummers in Aken opvingen en zonodig aan een tijdelijke verblijf
plaats hielpen bij Tummers of H.J. Beckers. De Duitse politie 
kreeg echter lucht van de zaak en begon de repatrianten en hun 
begeleiders te schaduwen. Op 10 mei 1944 werden W. Grooten, 
H.J. Beckers en Hub. Tummers op het hoofdstation in Aken 
gearresteerd. De aanhoudingen waren het gevolg van het door
slaan van een kort tevoren gearresteerde repatriant. W. Grooten, 
die als leider van de groep werd beschouwd, moest bij de Sipo
Maastricht toelichting geven op een van de Akense staatspolitie 
ontvangen rapport over de activiteiten van het Aufienministerium 
in de regio. Daarin stonden de namen van tenminste vijf andere 
helpers. Grooten ontkende alles, maar nam alle verantwoordelijk
heid op zich. Op 5 september werd hij in Vught doodgeschoten. 
Beckers en Tummers waren op 12 augustus vrijgelaten.156 

Goossen vertrok naar Heerlen. Ook L. Speth bleef buiten schot. 
Zijn talrijke contactpersonen verschaften hem inlichtingen, die hij 
doorgaf aan het hoofd van de Ordedienst in de Mijnstreek, ir. C . 
Nicolas. Zo overhandigde hij de O.D. -er een luchtfoto van een 
fabriek in de buurt van Basel waar zwaar water uit Noorwegen, 
van belang bij de produktie van kernwapens, werd verwerkt. 
Nicolas speelde de gegevens in handen van een vriend in Wasse
naar die hem verzekerde dat de informatie op de juiste bestem
ming zou arriveren. Het bedrijf werd naderhand inderdaad gebom
bardeerd.157 Tot medio september 1944 zette Speth zijn werk
zaamheden in Duitsland voort, daarna keerde hij naar Nederland 
terug. 158 

IV.3. Het kamp Vught, het Huis van Bewaring en de Duitse ge
vangenis van Maastricht 

Het behoeft nauwelijks betoog dat de L.O. en andere verzetsgroe
pen veel waarde hechtten aan goede contacten met de gevangenis
sen. Door voedselpakketten en briefjes naar binnen te smokkelen 
kon men de leefomstandigheden enigszins verbeteren en het 
moreel van de gedetineerde illegale werkers oppeppen. Belangrij-
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ker was wellicht de communicatie met de arrestanten. Uit verho
ren door de Sipo kon men opmaken wat de Duitsers wisten of in 
welke richting werd gezocht. Vanzelfsprekend trachtte men te 
achterhalen of de Duitsers over infiltranten beschikten, of er 
verraad was gepleegd en zo ja door wie en of er arrestanten 
waren doorgeslagen. Tijdige berichtgeving over personen die 
gevaar liepen of documenten die in Duitse handen dreigden te 
vallen na een arrestatie, waren van wezenlijk belang. De verzets
bewegingen konden dan de vereiste voorzorgsmaatregelen treffen. 
Doorgaans combineerde men de informatieuitwisseling met een al 
dan niet clandestiene voedselleverantie. De pakketten leenden zich 
uitstekend voor het meesmokkelen van briefjes. 
Naarmate de bezetting voortduurde, de illegaliteit steeds meer in 
het geweer kwam tegen de bezetter en het aantal gedetineerde 
illegale werkers opliep, nam het belang van goede verbindingen 
met de gevangenissen uiteraard toe. De Limburgse L.O. beschikte 
over losse contacten met gevangenissen in Noord-Brabant en het 
kamp Amersfoort, maar die met het kamp Vught en de twee 
gevangenissen in Maastricht, met name het Huis van Bewaring, 
waren het intensiefst. Dáár zaten immers de meeste illegale 
werkers uit Limburg opgesloten voorzover ze niet naar kampen in 
Duitsland waren gedeporteerd. 
Sedert begin 1943 had een vertegenwoordigster van het Internatio
naal Rode Kruis, mevrouw C.L. de Bussy uit Amsterdam, toe
stemming het kamp Vught te bezoeken. Zij effende het pad voor 
enkele andere vrouwen, onder wie E. Timmenga-Hiemstra uit 
Vught, die pakketten tot maximaal drie kilo het kamp mochten 
binnenbrengen. Gezamenlijk brachten zij een bredere communica
tiestroom tussen de gedetineerden en de buitenwereld op gang. 
Mevrouw Timmenga begon haar activiteiten in februari 1943 door 
gedetineerden bij aankomst op het station van Vught naar hun 
personalia te vragen. Die noteerde ze, waarna ze de familie 
inlichtte, zodat die pakketten naar Vught kon sturen. Timmenga 
en haar collega's brachten de zendingen, die voor Rode Kruis
pakketten doorgingen, het kamp binnen. Sommige gevangenen 
grepen die gelegenheid aan om mededelingen te verstrekken over 
de groep waarvan zij deel hadden uitgemaakt en over wat ze 
tijdens de verhoren wel en niet hadden losgelaten. De bezorgsters 
gaven die inlichtingen door aan de verschillende illegale organisa-
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ties, die op hun beurt via de dames contact zochten met de gevan
genen.159 
Namens de L.0.-Limburg onderhield G.J.M.J. Reines uit Baarlo 
het contact met mevrouw Timmenga. Hij stelde voedselpakketten 
samen en slaagde erin via haar met sommige gedetineerden te 
corresponderen. De contacten werden geïntensiveerd, toen men 
verbinding kreeg met twee onderhoudsmonteurs die regelmatig het 
kamp bezochten. Zij smokkelden eveneens allerlei briefjes in en 
uit. Vanaf mei 1944 kreeg Reines hulp van mejuffrouw E.M.T. 
Boutet uit Sevenum die kort tevoren had moeten onderduiken. In 
de zomer van 1944, toen een aantal Limburgse L.0.-leiders in 
Vught zat opgesloten, werd de communicatiemogelijkheid opti
maal benut. 160 Buiten het gewestelijk L.0.-contact bestond er nog 
een verbinding met Vught die vanuit het district Heerlen tot stand 
was gebracht. 161 

Maastricht kende naast het Huis van Bewaring de zogeheten 
"Polizei Gefängnis" of Duitse gevangenis, gevestigd in het Fran
ciscaner klooster aan de Patersbaan. Hier liet de Sipo de zwaarste 
gevallen opsluiten. Met deze gevangenen, die onder Duitse 
bewaking stonden, was geen contact mogelijk tot de arrestatie van 
het hoofd van de Maastrichtse Luchtbeschermingsdienst P. Dol
mans op 17 februari 1944. Zijn collega, G.J. Medenbach, slaagde 
erin verbinding te krijgen met een bewaker, E. Brender. Deze 
stond Medenbach toe briefjes naar binnen en naar buiten te 
smokkelen. Ook mocht hij voedselpakketjes en de H . Communie 
voor de gevangenen meebrengen. De afdeling Maastricht van het 
Rode Kruis had weliswaar toestemming voedselpakketten uit te 
delen, maar dat leverde geen clandestien communicatiekanaal op. 
De illegaliteit bleef aangewezen op Brender en Medenbach. Een 
poging om Brender tegen betaling zover te krijgen dat hij gevan
genen zou laten ontsnappen en daarna zelf zou onderduiken had 
een averechts effect. Het leidde tot een voortijdige beëindiging 
van het contact met de Duitse gevangenis.162 

Het Huis van Bewaring (H. v.B.) in Maastricht stond onder Neder
landse leiding. Directeur J. Dilling was, bijgestaan door enkele 
tientallen bewaarders, verzorgers en administratief personeel, 
verantwoordelijk voor de gedetineerden. In de loop van 1943 
werden de leefomstandigheden in deze gevangenis steeds beroer
der: zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het voedsel namen 
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af en de cellen raakten overvol. Vooral op de zolders heerste 's 
zomers een ondraaglijke hitte. L.O. en knokploegen stelden 
eendrachtig alles in het werk om iets aan het voedseltekort te 
doen. In de nacht van 15 juni 1944 ontvreemdde een knokploeg 
duizend kilo boter uit de zuivelfabriek "Limburgia" in Reymer
stok. Een deel was bestemd voor het H.v.B. in Maastricht. Om 
voedsel en dergelijke naar binnen te smokkelen was hulp nodig 
van het personeel. Al vroeg in de oorlog, in 1941, kreeg de 
Maastrichtse illegaliteit op initiatief van onder anderen kapelaan 
H.J.C. Nijsten verbinding met de gevangenisklerk M.J.H. Rade
makers, de bibliothecaris H.J.L. Wijnen en ziekenverzorger H.J. 
Jamin. Verschillende bewaarders werkten eveneens mee. De 
berichten uit het H. v.B. werden doorgegeven aan plaatselijke 
illegale werkers en in de illegaliteit actieve geestelijken die erop 
toezagen dat ze op de bestemming arriveerden. Ofschoon Radema
kers en Jamin door arrestatie in respectievelijk de zomer van 1943 
en mei 1944 wegvielen, bleef het contact met het H.v.B. bestaan 
en werd zelfs geïntensiveerd. Wijnen, J.H. Dirix, J. Gijsen, die 
hiervoor in augustus 1944 werd gearresteerd, P. Frijns, gevan
genisarts J.L.H.A. Hollman en anderen zorgden ervoor dat zelfs 
complete verslagen van verhoren buiten de gevangenismuren 
werden gesmokkeld. Dreigende arrestaties konden aldus voorko
men worden. 163 In 1944 ontwikkelde zich hieruit een inlichtingen
dienst met landelijke vertakkingen waarin P. Frijns , de Maas
trichtse kapelaan H.J.C. Nijsten, J.L. Moonen, J.W.H. Frantzen 
en de K.P. -er F. Meulenkamp een rol speelden. 164 

Herhaaldelijk werden plannen beraamd om het H. v.B. in Maas
tricht te overvallen. Het vroegste dateerde van eind 1943 toen een 
aantal illegale werkers uit alle delen van de provincie door de 
infiltratie van H. Vastenhout c.s. waren opgepakt. L.0.-medewer
kers uit de districten Venlo en Vierlingsbeek, bijgestaan door een 
knokploeg van W.L. Houwen uit Helden, zouden de overval 
uitvoeren. Eén dag voordat de actie zou plaatsvinden werden de 
arrestanten echter overgebracht naar Amersfoort.165 Naar aanlei
ding van arrestatiegolven, begin 1944 in Venlo en Maastricht, 
werden nieuwe plannen gesmeed. Het eerste, een Maastrichts 
initiatief, mislukte door gebrek aan coördinatie. Op 8 april, paas
zaterdag, wilde men het opnieuw proberen. J. Hendrikx had de 
knokploeg uit Nijmegen erbij betrokken. De K.P.-ers zouden zich 
voordoen als bewakers die de gevangenen kwamen ophalen voor 
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verhoor op het bureau van de Sipo. Met een vrachtauto zouden de 
bevrijde illegalen naar Stein worden gebracht, waar een sleepboot 
gereed lag om ze naar Vierlingsbeek te brengen. Andermaal liep 
het mis . Daags tevoren waren de gevangenen op transport gesteld 
naar Amersfoort. 166 

Men liet zich door deze tegenslagen niet uit het veld slaan. In juni 
1944 werd voor het eerst gepoogd de gedetineerden met hulp van 
binnenuit te bevrijden. Dat mislukte vooralsnog, omdat directeur 
Dilling het niet aandurfde. 167 Op maandagavond 4 september 
bezocht de leider van de knokploeg uit Zuid-Limburg, P.F. 
Driessen, in gezelschap van de inspecteur van politie M. Krol, 
Dilling. Met J.H.A. Sorée, leider van de Maastrichtse L.O., was 
afgesproken dat Driessen de vrijlating van alle nog aanwezige 
politieke gevangenen zou eisen. Dilling deelde hen mee dat de 
belangrijkste politieke gevangenen inmiddels waren weggevoerd. 
Hij vroeg zich af of het niet te gevaarlijk was de achtergebleven 
politieke gevangenen vrij te laten en de overigen vast te houden. 
Een van Dillings ondergeschikten, die in de nacht van 4 op 5 
september bewakingsdienst had, was het met Driessen eens. Over
eengekomen werd dat Dilling die ochtend om 5 uur naar de 
gevangenis zou komen. Driessen zou op datzelfde tijdstip met zijn 
knokploeg en enkele Maastrichtse L.0.-ers aanwezig zijn. Na de 
bevrijdingsactie zou Dilling met zijn gezin onderduiken. Afgezien 
van Driessen, die ter hoogte van Klimmen werd opgehouden, was 
die ochtend iedereen present. Sorée en Dilling gingen als eersten 
naar binnen waarna een groep van circa twaalf personen tachtig 
gevangenen uit het Huis van Bewaring bevrijdde. Ongeveer de 
helft kende de stad en zocht zijn eigen weg. Circa tien personen 
werden overgebracht naar een particuliere woning. Rond de reste
rende dertig ontstonden onvoorziene problemen. Zij werden 
ondergebracht in een schoolgebouw waar daklozen verbleven. 
Laatstgenoemden waren bang voor ontdekking en represailles van 
Duitse zijde en eisten het vertrek van de bevrijde gevangenen. 
Daarop vertrok men naar een patronaatsgebouw in de buurt 
vanwaar ze over een aantal onderduikadressen werden verdeeld.168 

Meteen na de bevrijding ontstond een heftig debat rond de per
soon van J. Dilling en het door hem gevoerde beleid. "Goede" 
bewaarders zouden tegengewerkt en zelfs ontslagen zijn, terwijl 
degenen die zich niet met de illegaliteit hadden ingelaten de hand 
boven het hoofd zou zijn gehouden. Er klonken verwijten over en 
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weer. Uiteindelijk werd de zaak gesust; Dilling behield ook na de 
oorlog zijn post als gevangenisdirecteur. 

IV.4. Falsificaties en inlichtingen 

Wie over deugdelijke valse papieren beschikte kon zich vrij 
bewegen en ondervond weinig of geen hinder van allerlei beper
kende maatregelen. De illegaliteit had deze papieren nodig om 
sneller en doelmatiger te kunnen werken. Daarnaast boden ze een 
zekere mate van bescherming aan degenen die aan vervolging 
blootstonden en sedert 1943 aan mannen in de leeftijd van 18 tot 
35 jaar die voortdurend de kans liepen te worden opgepakt. Al 
vroeg in de oorlog ontstonden groepjes die zich toelegden op het 
vervalsen van documenten. De L.O. zocht steun bij of kreeg hulp 
van sommige van dergelijke groepjes. Zo had J. Hendrikx begin 
1943 een vervalsingsgroep in Venlo opgezet. F. Halewijn en 
enkele medewerkers vervaardigden stempels, certificaten en 
allerlei andere documenten . In Nijmegen werkte, zoals gezegd, 
een groep onder leiding van de rechtenstudent J.J. de Weert en in 
Den Haag P. van Pesch en J.G. de Groot die er ruim een jaar na 
zijn vertrek uit Heerlen een falsificatiebureau had opgezet. Vooral 
De Groots bureau bewees de illegaliteit in grote delen van Oost
en Zuid-Nederland onschatbare diensten. Door hun contacten met 
de L.O. kwamen deze groepen in de loop van 1943 met elkaar in 
aanraking. Bij de bundeling van de verschillende falsificatiebu
reautjes speelde J. Hendrikx een hoofdrol. De groep van De 
Weert verkeerde in financiële problemen en Hendrikx bood steun 
aan op voorwaarde dat De Weert voortaan voor de L.O. zou 
werken. Begin 1944 liet Hendrikx het Venloos bureau naar 
Nijmegen overplaatsen en na de komst van Van Pesch naar 
Nijmegen kon het plan om de verschillende groepjes samen te 
voegen worden gerealiseerd. Op 30 maart 1944 zou een vergade
ring plaatsvinden, waar Hendrikx, De Weert en zijn naaste 
medewerker M.M. Oosenbrug en knokploegleider Th. Dobbe 
werden verwacht. De Weert kwam echter niet opdagen. Daags 
tevoren was hij met zijn koerierster in Amsterdam gearresteerd. 
Op 5 september werd hij in Vught doodgeschoten. Oosenbrug 
volgde hem op en werd leider van de Falsificatiecentrale van de 
L.O. (F.C.-L.O.). Het "hoofdkantoor" bleef tot in de zomer van 
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1944 gevestigd in Nijmegen met filialen of distributiepunten in 
Zwolle, Eindhoven en Den Haag. Eind juli of begin augustus 
werd de F.C.-L.0. verplaatst naar Malden bij Nijmegen, waar tot 
de bevrijding van Nijmegen op 20 september werd doorgewerkt. 
Nadien namen andere bureaus in de nog niet bevrijde delen van 
het land het werk van de F.C.-L.O. over. 169 

Om professioneel te kunnen werken waren de falsificatiebureaus 
naast papier aangewezen op technici als stempel- en clichémakers, 
graveurs en drukkers. Hetzelfde gold voor groepen die persoons
bewijzen (PB's) vervalsten. Zij zagen zich voor een buitengewoon 
lastige opgave gesteld. Nergens in Europa was in de oorlog een 
zo moeilijk te vervalsen identiteitsbewijs in omloop. Overigens 
was het PB, zonder noemenswaardig protest, pas in 1941 aan elke 
Nederlander ouder dan 14 jaar uitgereikt. De vervalsers konden 
slechts streven naar een zo perfect mogelijke kopie. Dat lukte 
maar weinigen. E. Veterman uit Amsterdam vervaardigde tussen 
eind 1941 en het najaar van 1943 bijna tweeduizend kwalitatief 
goede PB's, die vooral ten goede kwamen aan joden en de orga
nisatie Luctor et Emergo. De Persoonsbewijzen Centrale (PBC), 
in de zomer van 1942 opgericht door G. van der Veen, maakte 
PB's op veel grotere schaal na. Tot de bevrijding bracht de PBC 
circa zeventigduizend valse PB's in omloop. 170 Samen met de 
F.C.-L.O. bestreek de PBC - beide organisaties werkten met 
elkaar samen - het gehele terrein van vervalsingen. 
De PB-vervalsers konden onmogelijk voldoen aan de grote vraag. 
Men moest de persoonsbewijzen ook op andere manieren zien te 
bemachtigen. Knokploegen overvielen gemeentehuizen en maakten 
blanco PB's buit. Een andere mogelijkheid was officiële PB's vrij 
te maken via administratieve weg met hulp van ambtenaren. 
Overal in het land gebeurde dat, maar doorgaans ongeorganiseerd 
en ongecoördineerd. In het Zuidlimburgse Ulestraten was bij de 
uitreiking van het PB de ene na de andere fout gemaakt. Pogingen 
om die fouten recht te zetten werkten averechts, zodat de inwo
ners in 1943 PB's in hun bezit hadden die van elkaar verschilden. 
De chaos was zo groot dat de illegaliteit zonder problemen van 
geldige PB's kon worden voorzien. 171 Voor het L.0.-district 
Heerlen verzorgde A.Th.J. van de Akker, een ondergedoken 
gemeenteambtenaar uit Heerlen, de PB's . Hij verdeelde ze in drie 
categorieën. De eerste categorie bestond uit PB's die door behulp
zame ambtenaren waren vrijgemaakt. Van de Akker instrueerde 
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hen hoe ze te werk moesten gaan. De PB's waren ingevuld en 
administratief volkomen in orde, maar ze hadden geen eigenaar, 
omdat ze meestal afkomstig waren van overleden personen. Zulke 
gelegaliseerde PB's waren schaars en bestemd voor gezochte 
illegale werkers. De tweede categorie betrof gestolen, blanco 
PB's die nieuwe nummers kregen. Deze kwamen voornamelijk ten 
goede aan personen die niet illegaal werkten, weinig reisden en 
een geringe kans liepen op een grondige controle. De derde soort 
bestond uit een allegaartje van gevonden, bekraste en veranderde 
PB's. Met zo'n PB was de pakkans bij controle groot, tenzij die 
oppervlakkig was. 172 

Teneinde het PB-vervalsingswerk te coördineren en niet afhanke
lijk te zijn van anderen besloot de L.0.-Top op 22 november 
1943 tot de oprichting van de Persoonsbewijzen Sectie (P. B. S.). 
De medewerkers van die Sectie hielden zich bezig met het invul
len en gebruiksklaar maken van blanco PB's en bet wijzigen van 
bestaande. Het centraal distributiepunt werd gevestigd in Amster
dam. Hier haalden en brachten koeriers de PB's. In meerdere 
plaatsen werden ambtenaren ingeschakeld ten behoeve van de 
PBS. Zo ook Van de Akker die gedurende de zomer van 1944 
veel nuttig werk voor de PBS verrichtte. Als gevolg van het 
doorslaan van een illegale werker werd de Amsterdamse centrale 
op 14 juni 1944 opgerold. Onder leiding van A. Omta konden de 
werkzaamheden echter worden voortgezet.173 

De veiligheid van illegale werkers en vervolgden kon tot op 
zekere hoogte worden gewaarborgd door het gebruik van deugde
lijke valse papieren. Zekerheid had men echter nooit. De activitei
ten van Sipo, verraders en infiltranten leidden van tijd tot tijd tot 
calamiteiten. Niet alleen individuele illegalen werden daar het 
slachtoffer van, hele illegale netwerken gingen eraan te gronde of 
liepen gevoelige klappen op. Bij incidentele gevallen van verraad 
speelden doorgaans motieven als jaloezie, hebzucht en wraak een 
rol. Bovendien bleef de verrader (of verraadster) vaak anoniem. 
Sipo, politie en allerlei andere autoriteiten ontvingen veelvuldig 
anonieme brieven. Ook waren er personen die systematisch 
verraad pleegden, maar dat hoefde niet per definitie fatale gevol
gen te hebben. Rapporteurs die berichten samenstelden over de 
stemming en de gebeurtenissen in de werk- en leefsfeer rappor
teerden doorgaans over een collectief en niet over individuen. Dat 
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betekende niet dat ze ongevaarlijk waren. Hun verraad kon grote 
schade aanrichten. Veruit de gevaarlijkste categorie verraders 
bestond uit infiltranten of V-mannen. Tenslotte was er een kleine 
groep illegale werkers die na arrestatie onder zware pressie of om 
uiteenlopende (persoonlijke) motieven besloot voor de Duitsers te 
gaan werken. 174 Bij deze laatste, weliswaar kleine groep was 
veelal sprake van dramatische en tragische persoonlijke omstan
digheden en diepe geestelijke en morele nood, waarvoor in 
illegale kring veelal weinig of geen begrip bestond. De aangerich
te schade en het berokkende leed wogen zwaarder dan het besef 
dat aan het verraad exceptionele omstandigheden ten grondslag 
lagen. 
Welke middelen stonden de verzetsbewegingen ter beschikking om 
verraad en de gevolgen ervan te neutraliseren? De verrader (of 
verraadster) kon geliquideerd worden, maar deze optie vond zeker 
in Limburg weinig weerklank. Als bekend was wie verraad had 
gepleegd, werd in vrijwel alle gevallen vooraf een geestelijke 
geraadpleegd. Pas als deze ermee instemde, werd de (potentiële) 
verrader van het leven beroofd. Criteria voor het al dan niet 
liquideren van verraders waren moeilijk te geven, maar sommige 
geestelijken huldigden het standpunt dat, indien anderen het 
slachtoffer dreigden te worden van de verrader, liquidatie geoor
loofd was. Duidelijke richtlijnen bestonden niet en secretaris J.L. 
Moonen, die in deze kwestie herhaaldelijk werd geconsulteerd, 
zag erop toe dat het aantal liquidaties tot een minimum beperkt 
bleef. Derhalve bleef ook het aantal Silbertanne-moorden - de 
liquidatie door de bezetter, sedert september 1943, van willekeu
rige anti-Duits gezinden in antwoord op de uitschakeling van 
verraders en gevaarlijke pro-Duitse personen door de illegaliteit -
in Limburg beperkt tot één persoon, namelijk H.H. Geenen uit 
Roggel, die op 23 december 1943 werd doodgeschoten als repre
saille voor de liquidatie, een week eerder, van bakker M. Stem
kens uit dezelfde plaats. Deze werd ervan verdacht in contact te 
staan met de Sipo-Maastricht.175 

Sommige aan de L.O. gelieerde personen en groepen speciali
seerden zich in het opsporen van verraders en infiltranten en 
zorgden ervoor dat ze alom bekend werden. Zo publiceerde de 
falsificatiegroep van J. de Weert in het zogeheten Contra Signaal 
van november 1943 de namen en in de meeste gevallen ook de 
foto van zevenentwintig verdachte personen. J. de Groot zette in 
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1944 de jacht in op de infiltrant W. Marcus en Th. Dobbe trans
formeerde zijn knokploeg gaandeweg in een opsporingsdienst die 
tevens de liquidatie van verraders voor zijn rekening nam. Een 
andere methode om dreigend gevaar af te wenden was zelf infil
treren; pogingen om informatie los te krijgen van de Sipo door de 
inschakeling van medewerkers van die dienst of door gebruik te 
maken van de diensten van tussenpersonen. Men probeerde Sipo
beambten om te kopen, gevangenen vrij te kopen of het met 
sommige Sipo-leden op een akkoordje te gooien teneinde nodeloos 
bloedvergieten aan beide zijden te voorkomen. Hieraan waren 
grote risico's verbonden en het resultaat was meestal uiterst 
mager. Zo lukte het een keer enkele arrestanten tegen een hoge 
som vrij te kopen, maar bij een volgende gelegenheid liep het 
volkomen mis en kon de Sipo een grote slag slaan (zie paragraaf 
VIII.4.). De contacten met de gevangenissen wierpen veel meer 
vruchten af. 
Nog een mogelijkheid om inlichtingen te vergaren bestond uit het 
afluisteren van telefoongesprekken. In de zomer van 1944 slaag
den medewerkers van de inlichtingengroep-Albrecht in Midden
Limburg erin door te dringen in enkele, door Duitse instanties 
benutte verbindingen, waarvan tevens de O.D., L.O. en L.K.P. 
profiteerden. In de herfst van 1944 bestond er enige tijd telefo
nisch contact met het bevrijde deel van Limburg. 
De telefoon was een uitstekend middel om snel te waarschuwen 
en aanwijzingen te geven over de komst of locatie van illegale 
bladen, geallieerde vliegeniers, krijgsgevangenen en onderduikers. 
J. Hendrikx wist van een "methode" om automatisch door het 
hele land te telefoneren, ondanks het feit dat het telefoonnet nog 
niet helemaal geautomatiseerd was. De L.O. maakte eveneens 
gebruik van een clandestien P.T.T.-net, dat sinds eind 1942 was 
opgebouwd door J.H. Schuilenga en J.P. Posthuma. Dit net was 
wel volledig geautomatiseerd. De Enschedese politiebeambte 
W.E. Sanders, die werkte aan een waarschuwingsdienst, besefte 
de waarde van het werk van Schuilenga en Posthuma. In de 
tweede helft van 1943 fuseerde zijn dienst met het clandestiene 
P. T. T.-net in de nieuw gevormde Centrale Inlichtingen Dienst 
(C.l.D.). Sanders dienst knoopte verbindingen aan met zoveel 
mogelijk illegale groepen teneinde een optimale dienstverlening 
te kunnen garanderen. In de zomer van 1944 beschikte de C.l.D. 
al over een lijst met namen van zesduizend verdachte Neder-
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landers. Vooral de L.O./L.K.P" waarmee van meet af aan was 
samengewerkt, profiteerde ervan. Onder aanmoediging van 
Sanders werd het net geperfectioneerd en in juni 1944 beschikte 
de centrale in Den Haag over verbindingen met circa dertig 
plaatsen, waar L.0.-ers dag en nacht de wacht hielden bij de 
telefoon. Aldus ontwikkelde zich een intensief inlichtingen- en 
waarschuwingsverkeer. 176 

IV.5. Koeriers 

Voor het overbrengen van opdrachten, mededelingen en berichten, 
voor het begeleiden van onderduikers, piloten, krijgsgevangenen 
en andere vluchtelingen, voor het transport van wapens, munitie 
en explosieven, voor het vervoer van bonkaarten, allerlei andere 
papieren bescheiden en illegale bladen, kortom voor een goed
lopende communicatie, voor vervoer en distributie waren koeriers 
onmisbaar. Koeriers vormden als het ware de smeerolie die de 
machine der georganiseerde illegaliteit draaiende hield. Zij 
reisden stad en land af en liepen daarbij grote risico's. Aanvanke
lijk verrichtten zowel mannen als vrouwen koeriersdiensten, maar 
na verloop van tijd waren het vooral vrouwen die zich met dit 
werk bezighielden. Zij ondervonden minder hinder van de Duitse 
maatregelen. Veel illegale werkers met verbindingen in het land 
of de provincie hadden een eigen koerier(ster). Hoewel de meeste 
koeriers allerlei zaken vervoerden, waren er ook die speciale 
taken vervulden, zoals het onderhouden van verbindingen in een 
gewest of tussen gewesten of rayons. Anderen koerierden uit
sluitend tussen de F.C.-L.O. in Nijmegen en de L.0.-districten 
in Limburg of vervoerden enkel illegale bladen en bonkaarten. 
Toen het oorlogsverloop voor de Duitsers een ongunstige wending 
nam, namen repressie en terreur toe en daarmee de pakkans voor 
de koeriers . Verscheidene van hen, zoals de Weertenaar J.F. 
Snijders, de koerier van J. Hendrikx, F.G.M.J. Coehorst, A.R. 
Berger en H.J. Meijer, allen uit Venlo, vielen in Duitse handen 
en overleefden de oorlog niet. 
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IV.6. Financiering door de Kerk 

De opbrengst van de maandelijkse collecte voor het Fonds voor 
Bijzondere Nooden, opgericht door het episcopaat in de zomer 
van 1941, was in de eerste plaats bestemd voor degenen die 
"tengevolge van de omstandigheden door een principiële katho
lieke houding in financiële moeilijkheden zijn gekomen". Aanvan
kelijk dekten de inkomsten de uitgaven. Dat was bij de opkomen
de illegaliteit niet meer het geval. De door Noord- en Midden
Limburg trekkende krijgsgevangenen moesten gevoed en gekleed 
worden. Inzamelingsacties en schenkingen boden weliswaar 
soelaas, maar toen het aantal toenam en er steeds meer onderdui
kers bijkwamen stapelden de financiële problemen zich op. De 
uitgaven voor kostgelden, de aanschaf van levensmiddelenkaarten, 
schoeisel, textiel en de organisatiekosten rezen weldra de pan uit. 
In overleg met bisschop Lemmens besloten J.L. Moonen en de 
aalmoezeniers van sociale werken gelden van het Fonds voor Bij
zondere Nooden beschikbaar te stellen. Daarmee was de aanvul
lende financiering van de georganiseerde illegaliteit door het 
Fonds een feit. 177 Het was een logische consequentie van het 
standpunt van Moonen en andere geestelijken dat er in samen
werking met leken een duikorganisatie moest komen. De verde
ling van de gelden werd toevertrouwd aan de aalmoezeniers van 
sociale werken: K.W.A.H. Roncken in Heerlen, L.J. Roumen in 
Maastricht, L.F. Feiter in Sittard, H.Th.E. Beel in Kerkrade, 
P.A.H. Loonen en kapelaan J.J. Naus in Venlo, L.C.H. Obers in 
Weert, deken H.J.H. Kreijelmans in Gennep, kapelaan H.P.A.J. 
Gerrits in Afferden en aan de directeur van de Nederlandsche 
Credietbank, G. Steegmans, in Roermond. Het beheer van het 
Fonds in Limburg lag sedert april 1943 in handen van Steegmans 
en P.J. van Odijk, een naaste medewerker van Moonen. Zij 
zorgden ervoor dat, indien nodig, bij plaatselijke collectes verza
melde gelden via de chauffeur van de bisschop, G. Kemmelings, 
bij de aalmoezeniers terechtkwamen. Laatstgenoemden waren 
doorgaans bij de hulp aan onderduikers betrokken. Zo had Lem
mens Feiter op het hart gedrukt dat deze taak tevens de verzor
ging van onderduikers inhield. De Sittardse aalmoezenier achter
haalde via de geestelijkheid in zijn district, dat de westelijke 
mijnstreek omvatte, welke personen de georganiseerde hulp aan 
onderduikers leidden. Toen er eenmaal een vertrouwensband was 
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gegroeid, gaf hij hun aanzienlijke geldbedragen die naar eigen 
goeddunken konden worden besteed. 178 

Tot eind september 1944 keerde het Fonds landelijk circa acht 
miljoen gulden uit. Dat bedrag kwam niet uitsluitend de illegali
teit ten goede. Het zou niet in overeenstemming zijn geweest met 
de oorspronkelijke opzet. In Limburg stelde het Fonds bijna 
anderhalf miljoen gulden aan de illegaliteit ter beschikking, 
waarvan één miljoen ten goede kwam aan onderduikers.179 Toen 
begin september 1944 de nationale spoorwegstaking uitbrak en 
kort daarop het nog bezette deel van Limburg afgesneden werd 
van de rest van het land, nam het Fonds de financiële onder
steuning van de stakers in de regio Roermond voor zijn reke
ning.180 Omdat in de maanden voor de bevrijding veel kerken in 
Limburg zwaar gehavend of verwoest waren, kreeg het Fonds na 
de oorlog een andere bestemming. Het werd een bouwfonds voor 
het herstel van de gehavende kerken. 181 

Om in de materiële behoeften te kunnen voorzien was de duik
organisatie niet uitsluitend aangewezen op donaties en het distri
butieapparaat. Teneinde de ergste nood in de door bombarde
menten getroffen steden in het Ruhrgebied te lenigen, plaatsten de 
Duitsers grote orders bij Nederlandse textiel- en schoenfabrieken. 
Met medewerking van sommige bedrijven werden grote partijen 
van de benodigde grondstoffen als gestolen opgegeven. De halffa
brikaten of aanzienlijke delen van het eindprodukt kwamen de 
duikorganisatie ten goede. Eind augustus 1944 waren de nonnen 
van tenminste drie Roermondse kloosters druk bezig met het 
vervaardigen van circa duizend herenkostuums en drieduizend 
overalls. Men verwachtte spoedig nog zesduizend paar schoe
nen. 182 

IV.7. Het Nationaal Steunfonds (N.S .F.) en de Limburgse duik
organisatie 

De collectes voor het Fonds voor Bijzondere Nooden brachten 
maandelijks ongeveer f 50.000,- op. Het benodigde maandbedrag 
liep in 1943 al tot het drievoudige183 en tegen het midden van 
1944 tot het zesvoudige op. 184 Voor aanvullende financiering was 
men derhalve op andere bronnen aangewezen. Zo werden inkom
sten verkregen uit de verkoop van illegale bladen, clandestiene 
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uitgaven zoals van "Het treurspel van Frankrijk" van A. Maurois, 
prenten met de afbeelding van "Onze Lieve Vrouw van den 
goeden duik", geïntroduceerd door pater L.A. Bleijs, verzets
gedichten en allerlei curiosa, vervaardigd door onderduikers .185 

In de herfst van 1943 kwam verbinding tot stand met het N atio
naal Steun Fonds (N.S.F.), een landelijke organisatie die de 
financiële ondersteuning van het verzet ten doel had. Het N .S.F. 
ontstond in 1943 uit de "Zeemanspot", een fonds bestemd voor 
achtergebleven gezinnen van opvarenden van de Nederlandse 
koopvaardij die aan geallieerde zijde meevochten. Door omvang
rijke leningen te sluiten lukte het grote bedragen binnen te halen. 
In ruil hiervoor ontvingen de geldschieters oude, waardeloze 
aandelen of obligaties waarmee naderhand het geld teruggevorderd 
kon worden. Dit onverwachte succes bracht de hoofdverantwoor
delijke voor de financiering bij het N .S.F., W. van Hall, ertoe 
voor te stellen de ondersteuning uit te breiden tot onderduikers en 
illegale organisaties, zulks tot ongenoegen van de grondlegger van 
de "Zeemanspot", A. Filippo, die uit het N.S.F. trad. Om dit 
plan te realiseren knoopten Van Hall, l.J. van den Bosch en A. 
Voorwinde nieuwe contacten aan. Zij gingen er van uit dat een 
eerder gegeven garantie van de Nederlandse regering in Londen 
ten aanzien van de "Zeemanspot" vroeg of laat ook voor de door 
de N .S.F geleende bedragen zou gelden, mits de inkomsten en 
uitgaven verantwoord konden worden. Dat zou moeten geschieden 
aan de hand van kwitanties en schadeformulieren van een ongeval
lenverzekering. Alleen administratieve zorgvuldigheid kon vol
gens Van Hall misbruik van gelden tegengaan. Diverse illegale 
groepen onderkenden van meet af aan de zwakke punten in Van 
Halls opzet, zoals het administratiesysteem dat bij ontdekking 
door de Duitsers tot calamiteiten kon leiden alsook het ontbreken 
van een regeringsgarantie ten aanzien van de restitutie van de 
geleende gelden. Eind oktober 1943 liet de verbindingsman van 
de O.D., G.A. van Borssum Buisman, weten dat de regering 
garant stond voor een totaalbedrag van f 200.000,-. Dat was niet 
meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Het illustreerde 
eens te meer de uiterst gebrekkige communicatie tussen bezet 
Nederland en de autoriteiten overzee. Engelandvaarders bleven 
wijzen op de financiële problemen en in januari 1944 werd een 
agent gedropt die een regeringsgarantie van dertig miljoen gulden 
bij zich had, maar van het N. S.F. wist hij niets. Na enig zoeken 
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kwam de toezegging tenslotte bij het N. S.F. terecht. Voorlopig 
mocht slechts tien miljoen uitgegeven worden, maar in augustus 
1944 werd het gehele bedrag vrijgegeven. 186 

De besprekingen in het najaar van 1943 tussen de L.0.-leiding en 
het N.S.F. leidden er toe dat de L.O. de financiële zorg voor de 
onderduikers zou blijven dragen en het N.S.F. die voor de achter
gebleven gezinnen van onderduikers zou overnemen. 187 Echt 
gelukkig was de L.O. niet met de overeenkomst. Er heerste 
twijfel in de Top die voor een deel kon worden toegeschreven aan 
de opstelling van J. Hendrikx. De Limburgse organisatie voor 
hulp aan onderduikers ondervond steun van het Fonds voor 
Bijzondere Nooden. Tot dusver had men zich met dat geld rede
lijk kunnen redden. Van het afgeven van getekende schuldbeken
tenissen en kwitanties moest Hendrikx niets hebben. Bovendien 
konden hij en Van Hall niet met elkaar overweg.188 

De meeste Limburgse L.0.-vertegenwoordigers deelden Hen
drikx' standpunt. Omstreeks september 1943, nog v66r de bespre
kingen met de Top, kreeg A.J. Gelderblom uit Eindhoven, die A. 
Voorwinde in augustus 1943 was opgevolgd als N .S.F.-vertegen
woordiger voor Zuid-Nederland, contact met Hendrikx. Aanvan
kelijk neigde de Limburgse duikraad ertoe de ondersteuning aan 
het N .S.F. over te laten. In de gewestelijke Top werd daar anders 
over gedacht. Men maakte bezwaar tegen de complexe admini
stratie en men huiverde bij de gedachte aan de risico's die er bij 
ontdekking aan waren verbonden. Bovendien speelde de onafhan
kelijkheid een niet te onderschatten rol. Het geld moest eerst 
ingezameld en vervolgens af gedragen worden aan het N. S.F., 
waarna het, afhankelijk van de behoefte, weer terug zou komen. 
De meeste L.0.-vertegenwoordigers kregen daardoor het gevoel 
dat ze de zo gekoesterde zelfstandigheid moesten opgeven. Het 
feit dat Gelderblom vaag bleef over de N.S.F.-leiding, zijn 
verbindingen en de regeringsgarantie viel evenmin in goede aarde. 
Onder deze, nogal onduidelijke omstandigheden trachtte Gelder
blom het N.S.F. in Limburg op poten te zetten. Daarbij onder
vond hij voornamelijk steun van H.L. van Hooydonk uit Roer
mond, die in het voorjaar van 1943 door pater Bleijs was belast 
met de materiële en financiële aangelegenheden in het district 
Roermond, en van de directeur van de Twentsche Bank in Heer
len, W. Driessen. De Limburgse L.0.-leiding adviseerde Gelder
blom contact op te nemen met de directeur van de Nederlandsche 
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Middenstands Bank in Maastricht, G.J. Kuiper. De ontmoeting 
vond plaats in november ten huize van W. Driessen. Alvorens 
namens het N .S.F. in Maastricht te willen optreden, wenste 
Kuiper uitvoerig te worden ingelicht over de achtergrond en de 
werkwijze van het N .S.F. Kuipers kritiek hierop was niet mals en 
Gelderblom bleek niet bereid ook maar enigszins aan zijn bezwa
ren tegemoet te komen. Daarmee was de kiem voor een slepend 
conflict gelegd. 
Kuiper kreeg de gelegenheid zijn zienswijze en bezwaren, die 
vrijwel overeenkwamen met de eerder door de gewestelijke Top 
geplaatste kanttekeningen, toe te lichten in de gewestelijke duik
raad. De leden raakten kennelijk dermate onder de indruk van zijn 
deskundigheid en gevoel voor camouflage van financiële handelin
gen, dat ze Kuiper verzochten de gewestelijke financiën te behe
ren totdat overeenstemming met het N. S.F. was bereikt. Die 
positie zou de ambitieuze bankdirecteur zich niet meer laten 
ontnemen. Gelderblom begreep dat de Limburgse ontwikkeling 
nogal afweek van de landelijke. Hij stelde voor het Fonds voor 
Bijzondere Nooden en het N.S.F. op elkaar af te stemmen en de 
gelden centraal te distribueren. De werkwijze van het N.S.F. zou 
als uitgangspunt moeten dienen. Kuiper wilde daar niets van 
weten. Los van de bezwaren tegen de werkwijze van het N .S.F. 
was hij bevreesd dat bij een samengaan van de twee fondsen alle 
eer naderhand aan het N. S.F. zou toevallen. Bovendien irriteerde 
het hem dat er geen katholiek in de N.S.F.-leiding zat; een 
stokpaardje dat hij telkens weer bereed. Om uit de impasse te 
geraken stelde Gelderblom voor het uitschrijven en het laten 
ondertekenen van kwitanties, een van de hoofdpunten van de 
Limburgse kritiek, te vervangen door maandstaten met gecodeerde 
betalingsoverzichten. Hij stelde evenwel als voorwaarde dat de 
bisschoppen zouden verklaren dat de gelddistributeurs volkomen 
betrouwbaar waren. Kuiper kon zich er niet mee verenigen . J .L. 
Moonen trok zijn handen ervan af en besloot het Fonds voor 
Bijzondere Nooden buiten het N.S.F. te houden, totdat Kuiper en 
Gelderblom tot overeenstemming waren gekomen. 
Ruim een maand tevoren, op 6 januari 1944, had de duikraad 
beslist de N .S.F.-methode niet in Limburg te introduceren. Men 
koos ervoor op eigen gezag leningen af te sluiten in het gewest. 
Als de regering in Londen het onderduiken aanmoedigde, dan 
mocht worden verwacht dat ze de financiële consequenties daar-
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van accepteerde, zo redeneerden de L.0.-vertegenwoordigers. 
Zeker van hun zaak waren ze echter niet. Mocht de regering 
onverhoopt verzaken, dan moesten de leningen elders gedekt zijn. 
De mijnen boden wellicht een mogelijkheid. Hoewel daar de 
bezwaren tegen de methode van het N.S.F. werden gedeeld, 
drong men op samenwerking met het N .S.F. aan. Hetzelfde gold 
voor de beheerders van het Fonds voor Bijzondere Nooden, met 
dien verstande dat de garantie werd gegeven dat een afzonderlijk 
Bisschoppelijk Hulpcomité de benodigde gelden zou verstrekken. 
Gedurende de eerste vijf maanden van 1944 bleef de situatie 
onoverzichtelijk. Terwijl Kuiper en Gelderblom niet in staat 
bleken de tegenstellingen te overbruggen en eerstgenoemde op 
eigen houtje leningen afsloot in het district Maastricht, brachten 
H.L. van Hooydonk en J.W.I. de Haan uit Roggel sedert januari 
1944 namens het N.S.F. aanzienlijke bedragen bijeen in het 
district Roermond. Als schuldbekentenis gebruikten ze oude 
Duitse bankbiljetten, wat overigens niet in overeenstemming was 
met de richtlijnen van het N.S.F. Van Hooydonk had circa 
duizend van zulke biljetten uit Nijmegen ontvangen. De gelden 
werden in het district Roermond en in districten met tekorten be
steed. Bovendien ontving Van Hooydonk van Gelderblom tot april 
1944 nog circa f 100.000,-. 
Teneinde meer bekendheid te geven aan de Limburgse bezwaren 
vroeg Hendrikx aan Kuiper een rapport op te stellen waarin hij 
zijn kritiek nogmaals opsomde en die toe te lichten op een lande
lijke Top-vergadering. Kuiper toog aan het werk, maar wachtte 
tevergeefs op een invitatie. Waarschijnlijk was het inmiddels tot 
de Top doorgedrongen dat de Maastrichtse bankier grote ambities 
koesterde en zich, ondanks de concessie van Gelderblom , onwrik
baar bleef opstellen. In de loop van maart diende zich een gele
genheid aan die Hendrikx - hij had al eerder overwogen naar 
Engeland te reizen om de zaak bij de Nederlandse regering 
aanhangig te maken - met beide handen aangreep. Pater Bleijs was 
gevraagd in april naar Londen te reizen om de gebrekkig geïnfor
meerde Nederlandse regering in te lichten over de taak en de rol 
van de L.O" de L.K.P. en de katholieken in het bijzonder. 
Tevens zou hij een bevestiging van de regeringsgarantie kunnen 
vragen en Kuipers rapport kunnen aanbieden. Een medewerker 
van Philips in Eindhoven, ir. Th.P. Tromp, werd gevraagd het 
rapport op microfilm te zetten. Dat kwam Gelderblom ter ore, die 
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op zijn beurt een rapport schreef. Bleijs nam beide rapporten 
mee. 
Door deze gebeurtenis raakte de verhouding tussen Kuiper en 
Gelderblom op een dieptepunt. De patstelling bleef voortduren. 
Na de toezegging van Moonen omstreeks februari, dat het Fonds 
voor Bijzondere Nooden zou bijspringen als het N.S.F. niet aan 
de verplichtingen zou voldoen, had Kuiper een bijeenkomst in 
Maastricht georganiseerd, waar hij voorstelde de financiering van 
de illegaliteit los te koppelen van de L.O. Vermoedelijk speelde 
hij met de gedachte een alternatief landelijk steunfonds op te 
richten en wilde hij de totale financiering naar zich toe trekken. 
De geldinzameling zou moeten worden toevertrouwd aan personen 
uit het bankwezen, waarbij hij in de eerste plaats aan zichzelf 
dacht. Het was hem een doorn in het oog dat Van Hooydonk en 
Gelderblom goed met elkaar overweg konden. Het is niet duide
lijk of hij bijval kreeg. Van Hooydonk trok zich er in elk geval 
niets van aan en werkte gewoon door. 
Na het vertrek van Bleijs, medio april 1944, ging de kort tevoren 
in Nijmegen ondergedoken Kuiper op zoek naar steun voor zijn 
plan, dat, afgezien van de punten van kritiek, in grote lijnen 
overeenkwam met de ideeën van het N. S.F. Hij nam contact op 
met het aartsbisdom, met vertegenwoordigers van het Inter 
Kerkelijk Overleg (I.K.0.), met ambtenaren van het Departement 
van Financiën in Deventer, het hoofd van de Algemene Rekenka
mer en enkele hoogleraren in Tilburg en Nijmegen. Het is ondui
delijk in hoeverre zij Kuipers zienswijze deelden. De Limburgse 
L.O. kwam, ondanks de inspanningen van Van Hooydonk, Naus 
en Van Enckevort, in april en mei in financiële problemen. De 
kosten stegen maandelijks. De moeilijkheden met het N.S.F. 
moesten hoe dan ook worden opgelost. In mei kwamen de leiders 
van het N .S.F. en Hendrikx, Naus en Kuiper in Nijmegen bijeen. 
Van Hall c.s. stelden zich zeer plooibaar op en drongen aan op 
samenwerking. Zij toonden zich bereid de Limburgse werkwijze 
te accepteren, hetgeen voor Hendrikx en Naus de doorslag gaf om 
de zijde van Van Hall te kiezen. Nu moest Kuiper wel inbinden, 
maar van harte ging het niet. Gedurende de maanden juni en juli 
ontving de Limburgse L.O. f 200.000,- van het N.S.F. 189 

In Limburg werd de inzameling van het geld in de meeste plaatsen 
georganiseerd door of in overleg met de geestelijkheid. Het 
financieel beheer lag in handen van de districtsleiders. Zij konden 
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desgewenst een districtskassier benoemen. Maandelijks werd in de 
duikraad verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven. 
Vervolgens kwam de begroting van elk afzonderlijk district aan 
de orde. Afhankelijk van tekorten konden dan gelden van het ene 
naar het andere district worden overgeheveld of door het gewest 
worden bijgepast. Dit systeem functioneerde, de buitengewone 
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk. Er kwamen 
geen ernstige fraudegevallen aan het licht, noch gedurende de 
bezetting, noch bij de financiële afwikkeling na de oorlog. In 
totaal besteedden de L.O., L.K.P. en de organisaties voor vluch
telingenhulp ongeveer f 3.000.000,-. Van dit bedrag was circa 
anderhalf miljoen gulden afkomstig van het Fonds voor Bijzonde
re Nooden, ruim één miljoen van leningen, verdeeld over 543 
schuldbekentenissen, waarvan bijnaf 750.000,- was opgehaald in 
de districten Roermond en Venlo, en circa f 400.000,- van het 
N.S.F. De op eigen gezag afgesloten leningen werden na de 
oorlog door het N .S.F. gerestitueerd. Wat de werkelijke kosten 
zijn geweest, kan slechts worden geschat. Volgens naoorlogse 
ramingen zou hetgeen de Limburgse bevolking in natura had 
gegeven een waarde vertegenwoordigen van vijftien miljoen 
gulden. Het totaalbedrag zou dan in de buurt van achttien miljoen 
gulden komen te liggen. 190 

Keren wij afsluitend nogmaals terug naar het conflict tussen 
Kuiper en het N.S.F. De missie van pater Bleijs bleef niet zonder 
gevolgen. In zijn rapport fulmineerde Kuiper tegen het gebruik 
van ongevallen-schadeformulieren. Aangezien de steunverlening 
in Limburg al op gang was gekomen, wilde hij zich niet neerleg
gen bij een bevoogding door het N .S.F. Voorts twijfelde hij aan 
het bestaan van een regeringsgarantie en aan de bekwaamheid en 
geschiktheid van de N.S.F.-vertegenwoordigers voor het illegale 
werk. Kuiper pleitte voor de instelling van een Nationaal Finan
cieel Comité, waarin alle zuilen waren vertegenwoordigd, dat 
toezicht zou houden op het N.S.F. en erover zou moeten waken 
dat sympathisanten van het communisme verstoken bleven van 
financiële steun. Begin augustus 1944 werd met de komst van de 
agent jhr. mr. R. de Brauw duidelijk wat de reactie van de 
Nederlandse regering was op de door Bleijs vanuit Zwitserland 
verzonden rapporten van Kuiper en Gelderblom, die in juli in 
Londen waren gearriveerd. Zowel het idee van de instelling van 
een centraal lichaam belast met de verdeling der gelden als de 
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kritiek op de financiële verantwoording waren door de regering 
overgenomen. "Londen" stelde geen prijs op een "zelfs maar 
enigszins nauwkeurige administratie". Ten aanzien van de instel
ling van het centrale lichaam was de voorzitter van de Contact 
Commissie, W. Drees, van mening dat het N.S.F. aan de voor
waarden voor zo'n instantie voldeed en de financiën kon blijven 
beheren. 191 

IV.8. De missie van pater L.A. Bleijs 

De L.O. en met name het gewest Limburg wenste om drie rede
nen in verbinding te komen met Londen. Herhaaldelijk was 
gebleken dat "Londen" niet op de hoogte was van het bestaan van 
de grootste verzetsorganisatie. In de nacht van 29 februari op 1 
maart 1944 arriveerde de geheim agent A.W. M. Ausems in 
Nederland. Hij had de zogeheten "19 punten van Gerbrandy" bij 
zich, een aantal richtlijnen van de regering die een coördinatie 
van de illegaliteit beoogden. Aangezien Ausems daags na zijn 
aankomst korte tijd in Duitse handen was geweest, vernietigde hij 
na zijn vrijlating de microfilm. De 19 punten kende hij uit zijn 
hoofd en bracht hij over aan de Kern, een overlegorgaan waar 
vertegenwoordigers van een aantal belangrijke verzetsorganisaties 
wekelijks een werkbespreking hielden. Nu bleek dat de L.O. in 
het stuk van Gerbrandy niet voorkwam. Begin mei 1944 volgde 
uit Londen de definitieve bevestiging van de 19 punten. 192 De 
L.O. ondervond steeds vaker de nadelige gevolgen van het ver
zuim om, in tegenstelling tot diverse andere verzetsorganisaties, 
contact te zoeken met de Nederlandse instanties in Londen. Om 
daarin verandering te brengen poogde prof. mr. V.H. Rutgers in 
april 1944 met een bootje de Noordzee over te steken. Hij wilde 
de regering informeren over het verzet in gereformeerde kring en 
over de L.O./L.K.P. , maar zijn poging strandde. 193 

Voor Limburg stond het verzuim in Londen bekendheid te geven 
aan de L.O. weliswaar hoog op de agenda, maar niet bovenaan. 
De L.0.-leiders in deze provincie waren vooral geschokt en 
teleurgesteld over een opmerking van de in mei 1943 naar Enge
land vertrokken sociaal-democraat J .A. Burger. Die had op de 
vraag wat hij wist van het verzetswerk van de katholieken ver
klaard, dat hem daar niets van bekend was . In het verzuilde 
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Nederland schoot een dergelijk antwoord bij de betrokkenen 
natuurlijk in het verkeerde keelgat. Wellicht had de vraag beter 
niet gesteld kunnen worden aan een sociaal-democraat, die, naar 
men mag aannemen, nauwelijks of geen verbindingen onderhield 
met verzetsgroepen van katholieke signatuur. De illegaliteit in het 
zuiden had zich trouwens aanvankelijk in een betrekkelijk isole
ment ontwikkeld. 
Voorts speelde het conflict met het N.S.F. Met name de Lim
burgse L.0.-leiding wenste zo snel mogelijk een vertegenwoor
diger naar Engeland te sturen om een eventuele scheve voor
stelling van zaken te corrigeren en verslag uit te brengen over de 
ontwikkelingen in de illegaliteit. Deze taak werd opgedragen aan 
pater L.A. Bleijs. Hij had aan de wieg gestaan van de Limburgse 
duikorganisatie en hij was nauw betrokken bij de O.D. en de hulp 
aan ontsnapte krijgsgevangenen en piloten. Hij legde bovendien 
veel belangstelling aan de dag voor de illegale pers, beschikte 
over vele verbindingen binnen en buiten de provincie en hij wist 
van het bestaan van een aantal andere verzetsgroepen. Bleijs was 
niet alleen uitstekend geïnformeerd, hij was ook een getalenteerd 
spreker met veel overtuigingskracht en niet gemakkelijk van zijn 
stuk te brengen. Een betere vertegenwoordiger kon de Limburgse 
L.O. zich niet wensen. 
De redemptorist uit Roermond had zijn verzetswerk eind februari 
1944 moeten staken. Al eerder waren berichten uit de gevangenis 
van Maastricht doorgesijpeld met waarschuwingen aan het adres 
van Bleijs. Hij weigerde echter onder te duiken, omdat hij zijn 
kloostergemeenschap niet in gevaar wilde brengen. Eind februari 
1944 werd de situatie plotseling kritiek. Door loslippigheid van 
een door Bleijs geholpen Duitse jongen, die enige tijd in de 
omgeving van Koningsbosch had vertoefd, en op grond van 
mededelingen van een inwoner van Echt hield de Sipo-Maastricht, 
bijgestaan door de Grüne Polizei, op 23 februari een razzia in 
Koningsbosch. Bij de verhoren werd de naam van Bleijs genoemd. 
Dat kwam J.L. Moonen ter ore. 194 Wederom weigerde Bleijs 
onder te duiken . Besloten werd de redemptorist te ontvoeren om 
de Sipo voor te zijn . Men wilde hem laten arresteren door mare
chaussees uit Horn, maar die vonden het te riskant. In de avond 
van dinsdag 29 februari reed F. W. H. van Herten uit Horn in 
gezelschap van kapelaan Naus, die sedert de zomer van 1943 zat 
ondergedoken in de Roermondse Weerd, naar Helden om de 
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leider van de knokploeg, W.L. Houwen, te vragen Bleijs op te 
halen. Houwen besefte de ernst van de situatie en haalde de 
wachtmeesters J.J. Grijsbach en P.R. Raedts uit hun bed. In een 
personenauto met een bordje "politie" reden ze in politieuniform 
naar Roermond. De wachtposten bij de brug over de Maas werden 
overbluft met de kreet "Polizei". Bleijs werd uit het klooster 
gehaald en geboeid afgevoerd. Nadat het gezelschap de Maasbrug 
zonder problemen was gepasseerd, kreeg Bleijs argwaan. Dit was 
immers niet de weg naar Maastricht. Al snel werd hem duidelijk 
dat de arrestatie niet was uitgevoerd door de Maastrichtse Sipo. 
De rest van de nacht bracht hij door in een cel onder het gemeen
tehuis van Helden-Panningen. Toen de volgende ochtend de Grüne 
Polizei bij het klooster aan de Kapellerlaan aanklopte, kon de 
portier niets anders meedelen dan dat de pater al was gearres
teerd. De Duitsers begrepen er niets van en er klonken verwijten 
over en weer. Represaillemaatregelen bleven evenwel uit.195 

Bijna drie weken bleef Bleijs ondergedoken in Helden-Grashoek. 
Daar bereikte hem het verzoek naar Londen te reizen. Na overleg 
met J.L. Moonen verklaarde hij zich daartoe bereid. Op 19 maart 
vertrok Bleijs naar Nijmegen om zich te verdiepen in de werkwij
ze van de L.O. Het belang van zijn missie nam snel toe. De LO.
Top schaarde zich er achter. Voor zijn vertrek kreeg Bleijs 
contact met W. Schreinemachers, een assistent van ir. Tromp uit 
Eindhoven. Schreinemachers was in mei 1943, in opdracht van 
Tromp, via Zweden naar Engeland gereisd om een verbinding 
tussen Engeland en Nederland tot stand te brengen. Begin oktober 
was hij als agent van het Bureau Inlichtingen (B.I.) bij Malden 
gedropt, maar hij was zijn zender kwijtgeraakt. De bouw van een 
noodzender vergde zoveel tijd, dat Schreinemachers besloot terug 
te gaan naar Engeland. 196 Een eerste poging via de organisatie van 
J. Vrij in Maastricht mislukte. Bleijs had die mogelijkheid geop
perd en stelde Schreinemachers in tweede instantie voor hem op 
zijn tocht naar Engeland te vergezellen. Op een bijeenkomst van 
de L.0.-Top in de nacht van 17 op 18 april 1944 in Maastricht 
ontvingen ze de laatste instructies.197 In de loop van de middag 
van 18 april vertrokken de twee uit Maastricht met hulp van 
medewerkers van de Belastinggroep. In de woning van P. Land
man in Eijsden ontvingen ze valse identiteitsbewijzen, waarna P. 
Peerboom uit 's-Gravenvoeren hen veilig over de grens loodste. 
Via Luik, Dinant, Nancy en Belfort bereikten ze de Zwitserse 
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grens. Daar bleek dat Schreinemachers tijdens de reis een long
ontsteking had opgelopen. Op 5 mei was hij zover hersteld dat de 
tocht kon worden hervat. 's Avonds bereikten ze Zwitserland.198 

Bleijs schreef er een rapport over de organisatie en de rol van de 
L.O. en L.K.P. en vatte samen wat hij verder van de georgani
seerde illegaliteit wist. Over de illegale pers meldde hij weinig 
positiefs. De verzetspers had zich volgens hem ontwikkeld tot een 
geheime propagandapers voor verschillende politieke groeperin
gen, wat nooit de bedoeling van de oprichters en de oorspron
kelijke redacteuren kon zijn geweest. Ook over de R. V.V. schreef 
hij weinig positief. Het was geen nationale organisatie en veel van 
het sabotagewerk dat de R.V.V. op eigen conto schreef, was in 
werkelijkheid door de knokploegen gepleegd, die evenals de L.O. 
afwijzend stonden tegenover de R. V. V. Binnen L.0.-L.K.P.
gelederen heerste volgens Bleijs een sfeer van harmonie, een
dracht en begrip. Godsdienstige of politieke verschillen speelden 
geen rol, waarmee hij wilde aangeven dat in de duikorganisatie de 
vraag wie welke prestaties hadden geleverd - katholieken of 
protestanten - irrelevant was. 199 Zijn persoonlijk gekleurde rapport 
werd, voorzien van een commentaar en ondertekend door twee 
niet-ingewijden, met enkele andere memoranda op microfilm 
gezet en via de zogeheten Zwitserse Weg A naar Londen gezon
den. zoo 

De reis van Zwitserland naar Spanje duurde van 17 mei tot 18 
juni: een tocht met veel tegenslag. In Spanje schreef Bleijs op 
verzoek van "Londen" een rapport over de problemen tussen het 
N.S.F. en de Limburgse L.O. Begin augustus reisde hij naar 
Gibraltar, vanwaar hij op 10 augustus naar Engeland vloog.201 

Daar kende men inmiddels zijn opdracht. Op verzoek van de 
regering schreef Bleijs nog enkele rapporten waarin hij kort 
inging op de bijdrage van het katholiek volksdeel aan de illegali
teit. Hij besteedde uitvoerig aandacht aan de houding van het 
Nederlands episcopaat en hun invloed op het verzet en gaf een 
beschouwing over de rol van de Nederlandsche Unie, die hij als 
stimulerend voor het verzet had ervaren. Tot 1 november was 
Bleijs verbonden aan het Bureau Inlichtingen. Nadien werd hij als 
hulpaalmoezenier toegevoegd aan de staf van prins Bernhard. Op 
2 november arriveerde hij in Brussel, waar hij weldra opnieuw de 
negatieve gevolgen bespeurde van het uitermate gebrekkige 
contact tussen "Londen" en bezet gebied. Het wederzijds 
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onbegrip uitte zich in een bestuurlijke chaos, competentiegeschil
len, felle ambitiestrijd en een toenemende verbittering en opstan
digheid aan de kant van de illegaliteit. Bleijs wees herhaaldelijk 
op deze ongewenste ontwikkeling en drong aan op een grondige 
zuivering. Op verzoek van de L.O. trok hij sedert eind juni 1945 
met dominee F. Slomp door het land om de mensen aan te sporen 
tot een saamhorigheid, zoals die volgens hem in de duikorgani
satie had bestaan. Op 17 augustus kwam een abrupt einde aan zijn 
rondreis. Hij raakte dodelijk gewond bij een ongeluk in de buurt 
van Gorcum. 202 Sommigen beweerden dat Bleijs het slachtoffer 
van een samenzwering was geworden, maar dat kon nimmer 
overtuigend worden aangetoond. 

V. Bestrijding van de illegaliteit 

Het meeste gevaar voor de georganiseerde illegaliteit kwam van 
drie in Nederland gevestigde Duitse veiligheidsorganen: de 
inlichtingendienst van de Wehrmacht, de zogeheten Abwehr, de 
Sicherheitspolizei (Sipo) en de Sicherheitsdienst (S.D.). De Sipo 
was in september 1936 ontstaan uit een samenvoeging van de 
Geheime Staatspolizei (Gestapo, de politieke politie) en de Krimi
nalpolizei (Kripo, de recherche). De S.D. was een speciale 
afdeling van de S. S., belast met het verzamelen van inlichtingen 
en het bedrijven van spionage. De dienst viel onder de 
N .S.D.A.P. en stond onder leiding van R. Heydrich. In 1939 
werden Sipo en S.D. als gevolg van de voortschrijdende integratie 
van staat en partij op centraal niveau, het nazificatieproces, 
samengevoegd in het Reichssicherheitshauptamt (R.S.H.A.), 
geleid door Heydrich. 
De in juni 1940 in Nederland benoemde Befehlshaber der Sipo 
und des S.D. (B.d.S.), dr. H. Nockemann, nam de organisatie
structuur van het R.S.H.A. vrijwel in zijn geheel over en vestigde 
zich met zijn staf in Den Haag. In zes plaatsen, waaronder Maas
tricht, werden zogeheten Au13endienststellen gevestigd, die qua 
opzet niet veel van de Haagse centrale verschilden. Vanwege het 
door het personeel gedragen grijze S.S.-uniform met S.D.-ruit op 
de linkermouw werden zowel de Sipo als de S.D. in de volks
mond S.D. genoemd, wellicht de meest gehate en gevreesde 
afkorting uit de bezettingstijd.203 Omdat de S.D. strikt genomen 
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was belast met het verzamelen van inlichtingen, maar in Neder
land als een volstrekte eenheid optrad met de veel grotere Sipo, 
is in deze studie gekozen voor een consequent gebruik van het 
begrip Sipo waar in feite vrijwel steeds Sipo en S.D. worden 
bedoeld. 
Aanvankelijk maakte Maastricht deel uit van het Einsatzkomman
do IV van de Sipo dat tevens Den Bosch omvatte. Aan het hoofd 
van de Maastrichtse afdeling stond S.S.-Hauptsturmführer Gerth. 
Na de reorganisatie van de in Nederland gestationeerde Duitse 
politie in september 1940 kreeg Maastricht een afzonderlijke 
Aufiendienststelle. Gerth keerde terug naar Duitsland en S.S.
Untersturmführer H. Schönhals volgde hem op. In tegenstelling 
tot Gerth was Schönhals geen politiefunctionaris, maar een S.D.
er. Zijn 43-jarige medewerker E.W.E. Elsholz maakte voor zijn 
komst naar Maastricht deel uit van de staatspolitie in Berlijn.2°4 

Over de vooroorlogse activiteiten van twee andere vooraanstaande 
Sipo-medewerkers, A. Afflerbach en H. Schwarzenbacher, zijn 
geen gegevens voorhanden. 
Elke Aufienstelle telde, net als de centrale in Den Haag, vijf 
afdelingen, elk met een aparte taak zoals de dagelijkse leiding, het 
personeelsbeleid, het verzamelen van algemene en specifieke 
inlichtingen en de bestrijding van criminaliteit. Tot afdeling IV, 
"Politische Gegnerbekämpfung", hoorden onder meer: IV A, 
politieke tegenstanders en verzet, spionage en verzetsorganisaties 
en aangelegenheden aangaande de arbeidsinzet en het luisteren 
naar verboden radiozenders; IV B2, kerkelijke aangelegenheden; 
IV B4, joden; IV E, contraspionage en hulp aan de vijand. 
Begin 1942 vonden bij de Aufienstelle Maastricht enkele perso
neelswijzigingen plaats. Schönhals en de Oostenrijker Schwar
zenbacher vertrokken naar Duitsland en Afflerbach via Enschede 
naar Den Haag. Het plaatsvervangend hoofd van de Aufienstelle 
Arnhem, de 28-jarige M.R. Ströbel, volgde Schönhals op. Elsholz 
werd zijn plaatsvervanger. De 32-jarige H. Conrad kwam uit 
Leeuwarden over en kreeg de leiding over afdeling IV B4. 
W.K.F. W. Micheels werd belast met kerkelijke aangelegenheden, 
terwijl Ströbel, Elsholz, R.H.G. Nitsch, W. Schneider en anderen 
zich hoofdzakelijk met de bestrijding van de illegaliteit bezighiel
den. De Aufienstelle Maastricht telde uiteindelijk twintig Duitse 
en twaalf Nederlandse medewerkers.205 
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Tot december 1940 was het bureau van de Sipo gevestigd aan de 
Stationsstraat boven hotel Willems en gedurende 1941 in het 
zogeheten "witte huis" op de hoek van de Prins Bisschopsingel en 
de Lambertuslaan. Daarna werd een pand aan de Wilhelmina
singel betrokken. Dit gebouw bleef gedurende de rest van de 
bezetting in gebruik door de Sipo en kreeg een macabere naam. 
De Sipo-leden bewoonden enkele gevorderde woningen aan de 
Observantenweg. 206 

De Sipo verwierf zich spoedig een uitermate sinistere reputatie, 
vooral door het optreden van sommige medewerkers. Met name 
R. Nitsch werd alom gevreesd vanwege zijn wreedheid en sadis
me. Zijn naam werd een synoniem voor de Sipo, voor angst en 
haat. Richard Heinrich Georg Nitsch werd op 1 november 1908 
in Todtglusingen, een dorp aan de spoorweg Hannover-Bremen 
geboren. Nadat hij de 3-jarige Realschule had voltooid, werd hij 
ernstig ziek. Het herstel duurde ruim een jaar. Van 1925 tot 1932 
werkte hij als winkelbediende. In 1932 trad hij toe tot de 
N.S.D.A.P. en een jaar later kreeg hij een baan bij de spoor
wegpolitie op het baanvak Hannover-Osnabrück-Bentheim-Neder
land. Dat werk lag hem. In 1935 klom hij op tot kandidaat Krimi
nalassistent bij de grenspolitie. Door zijn vakkennis te vergroten 
trachtte hij hogerop te komen. Hij hield zich, in samenwerking 
met de S.S., bezig met de controle van de bagage van treinreizi
gers op het traject Bentheim-Oldenzaal en met de arrestatie van 
door het naziregime op de "zwarte lijst" geplaatste personen. 
Eind mei 1940 werd hij toegevoegd aan het Sipo-Einsatzkomman
do in Arnhem. Nitsch bleef er vier maanden. Via Enschede, waar 
hij de nog toegestane politieke partijen in de gaten moest houden, 
kwam hij op 7 april 1941 naar Maastricht. Hij werd aanvankelijk 
belast met het onderzoek naar uiteenlopende activiteiten gericht 
tegen de bezetter. Weldra bleef zijn taak beperkt tot het onderzoe
ken en bestrijden van het georganiseerde verzet en tot spionage.207 

Met veel toewijding gaf Nitsch zich over aan zijn nieuwe functie, 
volkomen blind voor het leed dat hij zijn slachtoffers en hun 
naasten berokkende. Zonder een spoor van menselijke gevoelens 
en met een onbeteugeld sadisme beging hij de ene na de andere 
misdaad. Zijn chef Ströbel hitste hem op en zette hem aan tot 
steeds weerzinwekkender wreedheden. Van tijd tot tijd lekte iets 
uit over de vreselijke taferelen en martelingen die zich 's avonds 
en 's nachts in de folterkamers 7 en 11 van het Sipo-gebouw aan 
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de Wilhelminasingel afspeelden. Zijn collega Elsholz verklaarde 
na de oorlog dat Nitsch een uitgesproken sadist was en door zijn 
optreden talrijke zaken wist op te lossen. Gewetensbezwaren 
kende Nitsch niet, ze pasten niet bij zijn grenzeloze ambitie. 
Befehl was Befehl en het doel heiligde de middelen. Zijn collega's 
noemden hem de "Kopfjäger" .208 Die bijnaam deed hij alle eer 
aan: drieënnegentig personen van wie Nitsch Sachbearbeiter was 
kwamen in concentratiekampen om het leven; honderden werden 
door hem naar Duitse kampen gezonden van wie velen na de 
oorlog invalide en volkomen gebroken terugkeerden. Bovendien 
was Nitsch betrokken bij vele moorden, waarvan hij er op zijn 
minst tien zelf beging. Tenminste achtenvijftig personen werden 
door hem mishandeld. 209 

Van zijn chef, Ströbel, die zich na de oorlog aan rechtsvervolging 
wist te onttrekken, is veel minder bekend. Hij werd op 15 juli 
1913 geboren in Chemnitz. Zijn eigenlijke beroep was koopman. 
Voor zijn komst naar Nederland maakte hij deel uit van de Sipo
Düsseldorf. Het Maastrichtse Sipo-hoofd gleed in de loop van de 
tijd steeds verder af en verviel van kwaad tot erger. Evenals 
Nitsch mishandelde hij talrijke personen en pleegde hij een aantal 
moorden. Elsholz kenschetste zijn chef als een sadist zonder 
rechtsgevoel, als een achterbaks, vals en gewetenloos iemand. 
Tijdens zijn ambtsperiode en onder zijn verantwoordelijkheid 
arresteerde de AuJ3enstelle Maastricht ruim vijfendertighonderd 
personen en werden de meeste wreedheden begaan.210 

Door het afglijden van Ströbel viel het personeel van de Sipo
Maastricht gaandeweg in twee kampen uiteen. Vooral sinds de 
April-Meistaking trad deze tegenstelling aan het licht. Tot het 
"gematigde" kamp behoorden Elsholz, een deel van het admi
nistratief personeel en medewerkers van de sectie die zich bezig
hield met de bestrijding van criminaliteit. Aan de andere kant 
stonden Ströbel, N itsch, Conrad, enkele secretaresses en de 
Nederlandse S.S.-ers C.W. Klonen, J.N. Grootjans en C.M.W. 
Schut. Conrad was geen haartje beter dan Ströbel en Nitsch. Door 
zijn toedoen werden talrijke joden en hun helpers gearresteerd en 
onderworpen aan zogeheten verscherpte verhoren, waarbij de 
slachtoffers alle mogelijke mishandelingen moesten ondergaan. 
Ook was Conrad bij een aantal moorden en brandstichtingen 
betrokken. Gedurende zijn verblijf in Maastricht liet hij honderd
tweeëndertig personen insluiten, onder wie ruim honderd joden. 
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Elsholz karakteriseerde hem als een slecht en gevaarlijk man, een 
leugenaar en een crimineel.211 

Grootjans uit Heerlen werkte met tussenpozen voor de Sipo. Hij 
kampte met een slechte gezondheid en had volgens Elsholz een 
lage ontwikkelingsgraad. Hij was op een dwaalspoor geraakt en 
zich niet werkelijk bewust van wat hij deed. Dat gold niet voor 
Klonen. Ofschoon ook hij, aldus Elsholz, weinig opleiding had 
genoten, was Klonen onverbeterlijk, grof en tot alles in staat 
zonder zich ook maar enige rekenschap van zijn daden te geven. 
De ergste van de drie was de op 28 november 1901 in Utrecht 
geboren C. Schut. Elsholz was kort over hem: een uitgesproken 
misdadiger, tot alles in staat, gewetenloos en ongeremd. In 
november 1943 was Schut overgeplaatst van de Sipo-Utrecht naar 
de Sipo van Maastricht, omdat men hem in Utrecht van diefstal 
en andere onregelmatigheden verdacht. Ströbel zag wel iets in 
deze nieuwkomer en richtte samen met hem een speciaal arresta
tiecommando (de Sipo-leden noemden het "remmidemmi ") op. 
Daarvan maakten tevens Nitsch, Conrad, H.M. Meyers, Klonen, 
H.B. Janssen en Grootjans deel uit. In mei 1944 lieten Meyers en 
Janssen zich omkopen door een zwarthandelaar uit Roermond. 
Toen de corruptie aan het licht kwam, werden de twee overge
bracht naar het kamp Sachsenhausen. Daar bleven ze tot novem
ber 1944, waarna ze opnieuw in dienst traden van de Sipo. Het 
arrestatiecommando oefende in 1944 een ware terreur uit in de 
provincie en was betrokken bij het afnemen van "verscherpte" 
verhoren. Vooral Nitsch, Conrad en Schut begingen dat jaar de 
zwaarste misdrijven.212 

Wegens personeelsgebrek was het voor de medewerkers van de 
Sipo onbegonnen werk op eigen kracht de strijd aan te binden met 
de georganiseerde illegaliteit. Men was afhankelijk van de mede
werking van Nederlanders en Nederlandse instanties: politieorga
nen, politiefunctionarissen en spionnen of V-Männer. Van de 
laatsten bestond een heel scala: Nederlanders of Duitsers die 
vanwege hun baan bij de overheid inlichtingen aan de Sipo konden 
verstrekken of personen die in openbare gelegenheden hun oor te 
luisteren legden om de algemene stemming te peilen of individuen 
te bespioneren. Ook ontving de Sipo talrijke anonieme tips. 
Tenslotte waren er de min of meer professionele V-Männer. Zij 
trachtten in contact te komen met de georganiseerde illegaliteit. 
De meest succesvolle en dus gevaarlijkste V-Mann uit de bezet-
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tingstijd was ongetwijfeld Anton van der Waals.213 Toch waren 
niet alle arrestatiegolven het gevolg van infiltratie en verraad. Een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden, toeval, overmacht en 
het doorslaan van arrestanten konden eveneens desastreuze gevol
gen hebben. 
De hiervoor genoemde Sipo-leden waren de meest fanatieke en 
meest gevreesde. Tot de andere Sipo-beambten die evenmin vrijuit 
gingen behoorde Elsholz die in zijn Maastrichtse periode circa 
vijfhonderd personen liet arresteren, van wie er zeventig in de 
Scheveningse strafgevangenis terechtkwamen.214 W. Schneider, 
belast met kwesties betreffende de arbeidsinzet en onderduikers, 
liet tussen zijn komst, medio 1942, en september 1944 ruim 
achthonderd personen insluiten, van wie ongeveer vierhonderd
vijfenzeventig, doorgaans via Amersfoort, met onbekende bestem
ming werden afgevoerd. Elsholz noemde Schneider een slecht 
politieman, een brulaap, corrupt en egoïstisch.215 K.P. Fiebig, 
verantwoordelijk voor de controle van pers en cultuur en nader
hand actief in de bestrijding van de illegaliteit, liet circa dertig 
personen interneren, van wie er vijftien met onbekende bestem
ming op transport werden gesteld . Nitsch beschuldigde Fiebig van 
betrokkenheid bij een aantal moorden in Berg en Terblijt, Maas
niel en Venlo in september en oktober 1944. Elsholz meende dat 
Fiebig tot alles in staat moest worden geacht.216 Het hoofd van de 
Kriminalpolizei bij de Sipo, W. Meyer, liet vijfennegentig perso
nen insluiten, van wie er vijfentwintig op transport werden ge
steld. Hij nam deel aan verschillende razzia's en maakte zich 
tenminste één keer schuldig aan zware mishandeling. Elsholz 
karakteriseerde hem als goedmoedig, week, punctueel en bereid 
tot het uitvoeren van elk bevel.217 Evenals Meyer maakte R. 
Unger deel uit van de Kriminalpolizei. Tussen januari 1942 en 
september 1944 werden op last van Unger honderdvijfenzeventig 
personen ingesloten, vijfenzeventig van hen vertrokken met 
onbekende bestemming uit Maastricht. Met de bestrijding van de 
illegaliteit had hij overigens niets te maken. Elsholz had een posi
tieve indruk van deze collega.218 W. Ruhm, belast met het toezicht 
op de industrie, liet tussen de zomer van 1943 en september 1944 
tenminste acht personen arresteren. Hij nam, evenals Unger, deel 
aan enkele grotere Sipo-acties. Elsholz omschreef hem als een 
nerveuze veelprater met zowel positieve als negatieve eigenschap
pen. 219 E.J. Georges , een Duitse V-Mann in dienst van de Maas-
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trichtse Aufienstelle, werkte voor de Duitse inval als spion. Hij 
was betrokken bij de mislukte pogingen om de brug over de Maas 
in mei 1940 in Maastricht onbeschadigd in Duitse handen te 
spelen. Nadien peilde hij de stemming onder de Limburgse 
bevolking en stelde hij rapporten over de toestand in de provincie 
samen. Het is niet bekend hoeveel personen slachtoffer werden 
van Georges' inlichtingen. 220 

Als laatste van dit gezelschap moet W.K.F.W. Micheels worden 
genoemd. Hij was belast met kerkelijke en politieke aangele
genheden. Evenals Nitsch koos de op 20 december 1902 in Stral
sund geboren Micheels voor een loopbaan bij de politie. In 1938 
stapte hij vanwege betere carrièremogelijkheden over naar de 
Gestapo. Voortaan moest hij de Evangelische kerken in Mecklen
burg in de gaten te houden. Op 1 augustus 1941 kwam Micheels 
naar Maastricht, waar hij al spoedig vernam van de tamelijk 
openlijke anti-nazi gezindheid van een aantal geestelijken, onder 
wie secretaris Moonen. De bisschop van Roermond mocht hij niet 
in hechtenis nemen, omdat men voor grote opschudding onder de 
Limburgse bevolking vreesde. Wel werd hem opgedragen de 
voorlezing en verspreiding van herderlijke brieven te voorkomen 
en kloosters in beslag te nemen. In oktober 1942 vond de ontrui
ming van het Jezuïetenklooster in Valkenburg plaats, waar zich 
een unieke boekencollectie en een planetarium bevonden. Een 
hoge S.S.-delegatie reisde er speciaal voor naar Valkenburg. 
Binnen enkele weken was de kloosterkerk tot de laatste steen 
afgebroken. In het klooster vestigden de Duitsers een "Reichs
schule". Het St. Josephgesticht in Heer, waar kloosterlingen zich 
over tweehonderdzeventig voogdijjongens ontfermden, was al op 
8 juli 1942 ontruimd. De geestelijken waren letterlijk op straat 
gegooid. Sindsdien stond de inrichting ter beschikking van de 
Hitlerjugend. Vrijwel de hele inventaris verdween. Er werden 
trouwens meer katholieke instellingen en kloosters ten behoeve 
van de Wehrmacht gevorderd. In werkelijkheid vielen ze aan 
allerlei Duitse organisaties en instellingen toe zoals de Hitler
jugend en de Bund Deutscher Mädel. De opdracht tot ontruiming 
kwam meestal niet van het Duitse leger, maar geschiedde bijna al
tijd op last van de stafmedewerker van de B.d.S.-Den Haag, H. 
Nelis. De meningen over Micheels gedrag liepen nogal uiteen. 
Elsholz karakteriseerde hem als een crimineel en Nitsch beschul
digde hem ervan eind 1944 betrokken te zijn geweest bij oorlogs-
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misdaden in Broekhuizen. Een politiebeambte die hem eind 1946 
ondervroeg had de indruk met een gematigd en niet te beïnvloeden 
persoon te maken te hebben die zeker niet bruut was opgetre
den. 221 

De snelle opmars van de geallieerde legers door Frankrijk en 
België in augustus 1944 baarde de Maastrichtse Sipo-leden grote 
zorgen. Inderhaast werd begonnen met het verbranden van het 
archief, dat naderhand immers als bewijsmateriaal kon dienen. 
Nitsch deed enkele dagen niets anders dan papier verbranden. Op 
7 september 1944 verhuisde de Sipo van Maastricht naar Hoens
broek. Dagelijks reden commando's door de provincie. Een van 
deze commando's deed op 8 of 9 september Maastricht aan. 
Inwoners van de stad waren er juist achter gekomen dat de Sipo 
de stad had verlaten. Men stond op het punt het gebouw aan de 
Wilhelminasingel binnen te dringen. Schut opende meteen het 
vuur. Er vielen enkele slachtoffers. Op 11 september herhaalde 
het tafereel zich in Heerlen. Ströbel, Conrad, Fiebig en Schut 
namen een voor een grossierderij in tabaksartikelen samenge
stroomde menigte onder vuur. Als door een wonder raakte slechts 
één persoon gewond. De volgende dag werd de R.V.V.-er K. 
Zaiczek op verdenking van spionage aangehouden en tussen 
Sittard en Hoensbroek doodgeschoten . 222 

Op 14 september vertrok het gezelschap naar het Duitse Geilen
kirchen en de dag daarop naar Wassenberg. Vandaar keerden de 
Sipo-leden terug op Nederlands grondgebied en vestigden ze zich 
in Maasniel, waar ze als Einsatzkommando werden toegevoegd 
aan het 86ste legerkorps. De taken bleven dezelfde: bestrijding 
van spionage, sabotage en illegaliteit. Teneinde duidelijkheid te 
krijgen over de eigen status en het werkterrein, reisden Ströbel en 
Nitsch op 17 september per motor naar Arnhem en stelden ze zich 
in verbinding met de B.d.S.-Den Haag, K.G.E. Schöngarth. 
Vermoedelijk kregen ze opdracht voorlopig in Limburg te blijven. 
Omstreeks 20 september vestigden de Sipo-beambten zich in 
Venlo. Ze oefenden er een waar schrikbewind uit en vermoordden 
tientallen mensen. Voorts assisteerden ze de Ordnungspolizei bij 
de jacht op onderduikers. Vanwege het naderbij komen van het 
front trokken ze in november via Enschede naar Westerbork. 
Twee weken later, begin december, werden ze in Sneek gestatio
neerd. In Friesland maakten Ströbel en zijn trawanten opnieuw 
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slachtoffers. In de nacht van 13 op 14 april 1945 trokken ze zich 
met een aantal militairen via de Afsluitdijk terug en belandden 
tenslotte in Haarlem. Na de capitulatie lukte het Ströbel zijn 
medewerkers als parachutisten ingedeeld te krijgen bij twee 
luchtmachtcompagnieën. Zo bleef hun ware identiteit verborgen 
en kwamen ze samen met in Nederland achtergebleven Duitse 
militairen in een legerkamp bij IJmuiden terecht. Eind mei vertrok 
Ströbel met een van de compagnieën naar een "Wehrmachtsentlas
sungslager" in het Duitse Norden, waaruit hij in het najaar ontsla
gen werd. Ook andere Sipo-leden ontsnapten aan de justitie en 
verdwenen spoorloos . Nitsch en enkele van zijn collega's meldden 
zich op 22 mei 1945 bij de Canadese politie in IJ muiden.223 

Nitsch' medewerking bij de naspeuringen van de politieke recher
che en andere justitiële autoriteiten was onontbeerlijk. Hij be
schikte over een fabelachtig geheugen en stelde zich coöperatief 
op bij de reconstructie en opheldering van talrijke onopgeloste 
zaken. De bijdragen van andere Sipo-beambten verbleekten bij die 
van Nitsch. Zijn nieuwe rol leek Nitsch op het lijf geschreven en 
justitie maakte aanvankelijk gretig gebruik van zijn diensten . Toch 
werd men gaandeweg wat terughoudender. Soms leek het namelijk 
alsof Nitsch degene was die alsnog recht sprak. Als hij verklaarde 
dat iemand steeds een goed Nederlander was geweest, met wie de 
Sipo niets kon aanvangen, viel het gerechtelijk vonnis vaak milder 
uit dan wanneer hij iemand als een vertrouwenspersoon of zeer 
hulpvaardig bestempelde. Dat lot trof zelfs voormalige illegale 
werkers. Op 29 november 1948 werd Nitsch tot levenslang ver
oordeeld. Het Bijzonder Gerechtshof te Maastricht achtte tien 
door hem gepleegde moorden bewezen benevens de mishandeling 
van veertien personen. De reden dat men hem niet ter dood 
veroordeelde onderbouwde het Gerechtshof als volgt: "Het feit 
dat Nitsch met zijn Duitse opvattingen omtrent autoriteit waar
schijnlijk onder invloed is geweest van zijn meerdere Ströbel en 
mede het feit dat bij verdachte door het Bijzonder Gerechtshof 
wordt bevonden een zekere bekrompenheid van geest, waardoor 
hij niet kan begrijpen, dat ook al heeft men zich aan een zaak 
gegeven, men toch als mens een eigenwaarde blijft behouden door 
zelf te oordelen wat mag en niet mag, maar door welke bekrom
penheid hij meende alleen maar te moeten kijken naar de zaak 
waaraan hij zich gegeven had, zonder te letten op de rechten van 
anderen en zonder te merken dat hij zich zelf daardoor van elke 
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menselijke waarde ontdeed" .224 In 1960 werd Nitsch uit de gevan
genis ontslagen en over de grens gezet. 
Van het overige Sipo-personeel stonden alleen Elsholz, Schneider, 
Georges, Micheels, Grootjans en Meyers terecht. De eerste vier 
werden na aftrek van voorarrest meteen of spoedig na het vonnis 
vrijgelaten . Grootjans kreeg twintig jaar met aftrek van voorar
rest, H.M. Meyers vijftien jaar met aftrek van voorarrest, maar 
ontsnapte in november 1947 uit de gevangenis. Ruhm, Unger en 
Meyer hoefden niet voor het Bijzonder Gerechtshof te verschij
nen. Afgezien van Nitsch ontsprongen de grootste oorlogsmisdadi
gers van de Sipo-Maastricht allen de dans. Conrad, Fiebig, 
Klonen, Schut en Janssen werden niet gepakt. Het meest gezochte 
Sipo-lid, Ströbel, verdween eveneens. Hij vertrok in mei 1945 als 
Oberfeldwebel Max Walther via Den Helder naar Norden. Na zijn 
ontslag uit het legerkamp vestigde Ströbel zich waarschijnlijk in 
de buurt van Hamm en sloot hij zich aan bij de Weerwolforgani
satie, een door de Reichsführer S.S" Heinrich Himmler, opgezet
te organisatie die blijvend verzet moest plegen. Van verzet kwam 
niet veel terecht. Wel poogden de bij de Weerwolf aangesloten 
nazi-criminelen zich een nieuwe identiteit te verschaffen en uit te 
wijken naar gebieden in de wereld waar ze zich veilig waanden.225 

Het is niet bekend waar Ströbel uiteindelijk terechtkwam. Tegen 
verscheidene Sipo-informanten in Limburg, die uitsluitend met 
hem hadden samengewerkt, kon daarom onvoldoende bewijs
materiaal verzameld worden om ze ter verantwoording te roepen. 
Hun "lot" was en bleef sindsdien verbonden met dat van het 
voormalige Sipo-hoofd. 

VI. De overval van Weert 

In paragraaf IIl.1. werd beschreven hoeveel moeite het de L.O. 
aanvankelijk kostte een adequaat antwoord te vinden op de invoe
ring van de Tweede Distributiestamkaart. De zogeheten T.D. 
groep ontwikkelde een strategie die erop gericht was de maatregel 
langs administratieve weg te dwarsbomen. Al spoedig kwam een 
samenwerking tussen L.O. en T.D.-groep tot stand. De verbin
ding met de L.O. in Noord-Brabant en Limburg werd tot begin 
1944 onderhouden door L.P. Lenssen. Nadat de Sipo hem op het 
spoor was gekomen, dook hij onder en nam de in Utrecht onder-
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gedoken Amsterdammer D.C. Jesse zijn taak over. Jesse was een 
ervaren illegaal werker. In de eerste oorlogsjaren was hij met zijn 
echtgenote, D. Jesse-Den Ouden, betrokken geraakt bij verzetsac
tiviteiten rond de Arbeiders Jeugd Centrale (A.J.C.) en het links
radicale blad "De Vonk" en bij de hulp aan joden. Via zijn mede
werker F. Swaab kreeg hij in 1943 verbinding met dr. S. van der 
Heide en C. Paasen, die hulp verleende aan joden in de Mijn
streek. Jesse verschafte de Zuidlimburgse groep waarvan hij deel 
uitmaakte persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en bonkaarten. 
Door bemiddeling van Paasen kon hij enkele joden in Zuid-Lim
burg plaatsen. Een en ander geschiedde in overleg met een groep 
rond J. Westerweel. Na intensief speurwerk kwam Jesse in 
aanraking met smokkelaars in de Belgisch-Limburgse grensstreek 
die echter buitensporig hoge bedragen vroegen voor het over de 
grens helpen van joodse vluchtelingen. 
In de loop van 1943 kreeg Jesse verbinding met de L.O. en de 
latere voorman van de T.D.-groep, A. Hendriks. Deze had een 
methode uitgedokterd om achtergehouden persoonsbewijzen te 
legaliseren. Voor joden was dit van levensbelang, zodat Jesse 
besloot zijn energie voortaan over beide activiteiten te spreiden. 
Daarmee nam hij waarschijnlijk teveel hooi op zijn vork. Sedert 
begin 1944 concentreerde hij zich vrijwel volledig op het werk 
voor de T.D.-groep, maar op verzoeken om hulp uit joodse kring 
kon hij geen nee zeggen. Toen hij in januari 1944 vernam dat in 
het L.0.-district Heerlen plannen bestonden om het plaatselijk 
distributiekantoor te overvallen, reisde hij er spoorslags heen om 
de L.0.-ers op andere gedachten te brengen en hen te instrueren 
hoe de T.D.-verordening kon worden tegengewerkt. 226 

Diezelfde maand introduceerde Lenssen Jesse in gewestelijke 
L.0.-kring. In Eindhoven werd een afspraak gemaakt voor een 
ontmoeting te Sittard met Th.C. van Helvoort uit Roermond, die 
belast was met het geven van voorlichting over het vrijmaken van 
persoonsbewijzen. Lenssen had Van Helvoort al vaker ontmoet. 
Pater Bleijs had de twee met elkaar in contact gebracht. Toen 
Lenssen naar Limburg vertrok om vertegenwoordigers van de 
distributiekringen Sittard en Geleen voor te lichten over het 
saboteren van de T.D.-beschikking, nodigde hij Jesse uit deel te 
nemen aan de bijeenkomst. Deze weigerde beslist, omdat hij het 
te gevaarlijk vond. Van Helvoort kon waardering opbrengen voor 
die houding en bleef, nadat Lenssen zich uit het illegale werk had 
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teruggetrokken, met Jesse in contact. Jesse noemde de Roermond
se L.0.-er een adres in Heerlen waar hij bereikbaar was. Van tijd 
tot tijd kwamen de twee voor overleg bijeen. In maart 1944 
introduceerde Van Helvoort Jesse bij de districtsleider van Roer
mond, J.A.H. Delsing, die eveneens een gunstige indruk van hem 
kreeg. Delsing stelde voor hem te inviteren voor een gewestelijke 
vergadering om de "geruisloze" werkwijze van de T.D.-groep 
nader toe te lichten. Op de eerstvolgende vergadering van de 
gewestelijke L.0.-Top, ten huize van weduwe Loven-Everts in 
Roermond, was Jesse aanwezig. Hij gaf er een leerzame en 
nuttige uiteenzetting. Van Helvoort en Jesse besloten hun adres en 
telefoonnummer uit te wisselen. Na enkele vergeefse pogingen 
hem te bereiken ontving Van Helvoort in de loop van mei een 
aantal persoonskaarten van Jesses koerier, zodat hij de administra
tieve fraude kon voortzetten.227 

Jesses kortstondige afwezigheid was een gevolg van het feit dat 
hij door de drukke werkzaamheden overwerkt was geraakt en zich 
ziek voelde, zo vernam Van Helvoort. Hij wist niet dat Jesse 
overwoog de illegaliteit de rug toe te keren. Zijn gezondheids
toestand verslechterde met de dag, hij had last van flauwtes en 
voelde zich voortdurend oververmoeid. Bovendien kampte Jesse 
met problemen in de privé-sfeer. In april nam hij met zijn echtge
note enkele weken vakantie. Van uitrusten kwam niets terecht. 
Onderduikers vielen het echtpaar voortdurend lastig. Zijn hulp 
was onontbeerlijk. 228 

Fysiek en mentaal verzwakt nam Jesse de draad weer op. Bij een 
persoonscontrole op het baanvak Gouda-Utrecht op 16 juni 1944 
werd hij gearresteerd, omdat de kleur van de inkt van de vinger
afdruk op zijn persoonsbewijs niet overeenkwam met de gebruike
lijke. Bij visitatie bleek hij in het bezit van twee blanco persoons
bewijzen en een notitieboekje. In Utrecht werd hij overgeleverd 
aan de Sipo, die zijn duikadres bezocht. Daar bevonden zich op 
dat moment toevallig twee personen die prompt in hechtenis 
werden genomen. De Sipo trof diverse benodigdheden voor het 
vervalsen van persoonsbewijzen aan. De confrontatie met het 
bewijsmateriaal brak Jesses laatste weerstand. Hij beschouwde 
zijn situatie als hopeloos. In deze gemoedstoestand was hij een 
gemakkelijke prooi voor E. Wehner, een medewerker van de 
Sipo-Amsterdam en sinds 17 juni zijn Sachbearbeiter. Een van de 
aantekeningen in het notitieboekje trok Wehners bijzondere 
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aandacht. Er stond: "Vergadering Limburg, Theo Roermond", 
hetgeen betrekking had op zijn bezoek aan de gewestelijke verga
dering in Roermond enkele maanden eerder. Vooralsnog wilde 
Jesse er niets over loslaten, maar toen Wehner dreigde twee 
joodse kleuters, een jongetje en een meisje van ongeveer vier 
jaar, in het bijzijn van de moeder de armpjes en beentjes te 
breken en er zelfs aanstalten toe maakte, verbrak hij het stilzwij
gen. Op 20 juni belde hij in opdracht van Wehner Van Helvoort 
in Roermond met de vraag of hij hetzelfde gezelschap - de gewes
telijke L.0.-leiding van Limburg - nogmaals kon spreken. De 
nietsvermoedende Van Helvoort had net vernomen dat de volgen
de dag een vergadering in Weert zou worden gehouden en hij 
verzocht Jesse om elf uur op het station aanwezig te zijn. Dat was 
te vroeg, liet Jesse weten. Ze spraken af dat Van Helvoort hem 
om half twee 's middags van de trein zou afhalen.229 

In de ochtend van woensdag 21 juni ontving de Sipo-Maastricht 
een telexbericht met de volgende strekking uit Amsterdam: Heden 
vindt te Weert een provinciale vergadering van de L.O. plaats. 
Een van onze V-mannen zal op deze vergadering over de Tweede 
Distributiestamkaart en Z-kaarten spreken. Onder leiding van 
Hauptscharführer Wehner komt een afdeling van de Sipo uit 
Amsterdam met de V-man omstreeks 13.00 uur per trein in Weert 
aan. De Dienststelle Maastricht moet zich verder bezighouden met 
deze aangelegenheid. Getekend, W. Lages, hoofd Aufienstelle 
Amsterdam.230 In de loop van de ochtend vertrok Wehner in 
gezelschap van vier medewerkers en Jesse naar Weert. R. Nitsch 
begaf zich met ongeveer tien helpers in een auto van de mare
chaussee op weg. Om niet herkend te worden droeg hij een 
overall over zijn uniform, de anderen waren wel in uniform. In 
Weert liet hij de auto zo parkeren dat hij het station goed in de 
gaten kon houden om Wehner meteen na aankomst te kunnen be
groeten. 231 

De gewestelijk L.0.-leiding kwam die ochtend om elf uur bijeen 
op de eerste verdieping van het klooster-pensionaat St. Louis in 
het centrum van Weert. Naus en Hendrikx hadden de nacht 
doorgebracht op Naus' duikadres bij de familie Barten in de 
Roermondse Weerd. De anderen waren die morgen vanuit de ver
schillende districten naar Weert gekomen. A.H.M. Hermans, 
vertegenwoordiger van het district Weert, wachtte zijn collega's 
aan het station op. Kort voor half twee verliet Van Helvoort de 
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vergadering om Vos, Jesses schuilnaam, van de trein te halen. 
Jesse stapte alleen uit en al pratend over koetjes en kalfjes bega
ven de twee zich naar het klooster, op zo'n honderd meter ge
volgd door de Sipo. Van Helvoort bemerkte tijdens de wandeling, 
die ongeveer een kwartier duurde, niets opvallends aan zijn gast. 
Jesse was de kalmte zelve en niets in zijn gedrag wees erop dat 
er onraad dreigde. Na een korte begroeting kreeg Jesse het 
woord. Hij legde uit hoe men door manipulatie met verhuizingen 
aan de Tweede Distributiestamkaart kon komen.232 

Buiten het klooster gaf Nitsch intussen de laatste aanwijzingen. 
Toevallig werd in het Scala-theater aan de overkant van de straat 
een film gedraaid voor een groep militairen. Nitsch trommelde ze 
op en liet de omgeving van het klooster afzetten. Midden in Jesses 
betoog verscheen plotseling een opgewonden portier. Duitsers 
zouden zich voor het gebouw verzamelen. Hij was nog niet 
uitgesproken of er werd op de deur gebonsd. Er klonken geweer
salvo's. De aanwezigen stoven het lokaal uit. Iemand riep nog 
"papieren zoveel mogelijk vernietigen". Wehner en enkele helpers 
stormden naar boven, Nitsch en Fiebig vonden een andere trap. 
De verrassing was compleet. Van Helvoort vluchtte eerst een 
klein kamertje binnen. Hij waande zich er niet veilig en begaf 
zich naar een leslokaal waar hij achter een stel verduisterings
schermen naast de toegangsdeur kroop. Hij hield zich er tot de 
avond schuil. De vertegenwoordigers van de districten Nijmegen 
en Maas en Waal, J.A. Dijker en C. van Sambeek, vluchtten de 
zolder op en verscholen zich onder een aantal stoffige schilderij
en. Hoewel de Sipo de zolder tot drie keer toe doorzocht, werden 
de twee niet gevonden. 's Avonds hoorden ze enkele broeders 
schelden op de Duitsers . Ze begrepen dat de kust veilig was. 
J.F.H. Mulders, die het district Maastricht vertegenwoordigde, 
vluchtte in eerste instantie naar een toilet waar hij zijn papieren 
vernietigde. Vervolgens begaf hij zich via de kapel naar de zolder 
waar hij Dijker en Van Sambeek aantrof. Via een voorvertrekje 
bereikte hij het toilet op de zolderverdieping. Daar werd hij 
ontdekt. De Sipo-leden sloegen en schopten hem en vroegen of er 
nog meer personen op zolder waren. Mulders ontkende. Ze 
brachten hem naar de binnenplaats van het klooster waar inmid
dels Naus, Hendrikx, kapelaan J.W. Berix (Heerlen), A.H.M. 
Hermans, W.H.M. Jansen (Vierlingsbeek) en J.M. Knops (Gul
pen) tegen een muur stonden opgesteld. De districtsleider van 
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Venray, F.J.K. Russel, had meer geluk. Meteen na het alarm 
voegde hij zich bij enkele broeders, die een trap aan het schrob
ben waren. Een Nederlandse Sipo-helper sommeerde hen naar de 
cour te gaan. Bij de deur zag Russel zijn kameraden met omhoog
geheven armen tegen de muur staan. Hij maakte rechtsomkeert en 
kroop in een lessenaar. 's Avonds troffen leerlingen van de kost
school hem daar aan. 233 

Nitsch had dank zij de tip uit Amsterdam zijn grootste slag 
kunnen slaan: afgezien van broeder-overste, A.H.J. Merkx - die 
overigens nergens mee te maken had - waren zeven vooraanstaan
de L.0.-ers gearresteerd. Hij was er vrijwel zeker van dat hij 
eindelijk Hendrikx te pakken had. De gewestelijke leider had hem 
herhaaldelijk het bloed onder de nagels vandaan gehaald door 
brutaalweg zijn kantoor in Maastricht te bellen en hem min of 
meer voor schut te zetten. Niettemin had hij gaandeweg enige 
waardering gekregen voor zijn voornaamste opponent. Nitsch nam 
plaats aan een tafeltje op de binnenplaats. De arrestanten stonden 
met het gezicht naar de muur. Toen een antwoord uitbleef op de 
vraag wie Ambrosius was, rukte hij de rechts opgestelde Knops 
uit de rij, die benauwd te kennen gaf nooit van die naam te 
hebben gehoord. Nitsch dreigde iedereen te zullen doodschieten 
als Ambrosius zich niet meldde. Even later trad Hendrikx naar 
voren. Naus en Berix voelden zich genoodzaakt hetzelfde te doen 
waarna de anderen volgden. Hoewel de identificatie eigenlijk niet 
belangrijk was, omdat Nitsch wist met wie hij te maken had, 
lopen de naoorlogse verklaringen hierover nogal uiteen. De meest 
waarschijnlijke lezing is dat de identificatie geschiedde door één 
van de arrestanten: Hendrikx, Naus en Berix zouden dus niet uit 
de rij zijn getreden. Toen de namen eenmaal bekend waren, ver
hoorde N itsch de arrestanten afzonderlijk. Jesse, die tussen de 
L.0.-ers stond en zich afzijdig hield, vertrok naderhand met 
Wehner c.s. naar Amsterdam. De L.0.-ers werden in opdracht 
van Ströbel overgebracht naar Vught. Daar zette Nitsch de verho
ren voort. 234 

In illegale kring heerste na de overval te Weert grote conster
natie . Wie had het verraad op zijn geweten? Ook de arrestanten 
verkeerden in het ongewisse. Kon het Jesse zijn, de enige die niet 
naar Vught was overgebracht? Was het de persoon uit hun midden 
die hun namen bekend had gemaakt? Hoewel de verdenking al 
spoedig op Jesse viel, deelde kapelaan Naus op een uit het kamp 
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gesmokkeld briefje mee dat hij de verrader niet kon noemen.235 

Medewerkers van L.O. en K.P. braken zich het hoofd over de 
vraag wie de dader kon zijn. De districtsafgevaardigden van 
Venlo en Heerlen, A. Slikker en J. Cornips, hadden op 21 juni 
verstek moeten laten gaan. Cornips werd voor nadere uitleg 
overgebracht naar de grotten van Valkenburg. Hetzelfde over
kwam F. Meulenkamp, een landelijke K.P.-vertegenwoordiger, 
die in Meerssen zat ondergedoken. In het geruchtencircuit was 
namelijk de naam van een zekere Dick opgedoken, Meulenkamp 
gebruikte die als schuilnaam. De Zuidlimburgse K.P. voelde hen 
stevig aan de tand.236 De zoekacties en verhoren leverden echter 
niets op. 
De eerste die enig licht in de zaak bracht was C. Paasen uit 
Heerlen, die zelf korte tijd van het verraad was verdacht vanwege 
zijn connectie met Jesse. Op 27 juni was Jesse vrijgelaten om als 
lokaas te dienen bij de opsporing van zijn vroegere opdrachtgever 
"Hugo" (schuilnaam van T. van Vliet, zie paragraaf 111.2.). 
Ondanks het dreigement van Wehner niet te zullen aarzelen de 
twee personen die op J esses duikadres in Utrecht waren gearres
teerd dood te zullen schieten, als hij zijn opdracht niet naar 
behoren uitvoerde, lukte het Jesse de Sipo-Amsterdam om de tuin 
te leiden. 237 Toen Paasen begin juli 1944 Amsterdam bezocht, 
vernam hij van Jesses echtgenote dat haar man sinds zijn vrijla
ting een speelbal van de Sipo was. Hij alarmeerde terstond de 
Limburgse L.0.-leiding die in spoedvergadering in Vlodrop 
bijeenkwam. De mededeling "Vos is vrij" was genoeg. De LO.
ers trokken de conclusie dat Jesse de verrader moest zijn.238 Een 
eerste liquidatiepoging door de K.P.-ers H.J.H. Bouten en J.J. 
Grijsbach mislukte.239 Kort daarop kreeg B.J.C. van Kooten uit 
Klimmen, die sedert de gebeurtenissen in Weert een bliksemcar
rière in de L.O. maakte, opdracht naar Amsterdam te gaan om het 
echtpaar Jesse te arresteren en over te brengen naar Limburg. 
Van Kooten bereidde zijn taak terdege voor. Eind augustus reisde 
hij naar Amsterdam. Een tussenpersoon bracht hem in contact met 
een zekere dokter Balbo die beweerde over vervoermiddelen en 
een knokploeg van maar liefst tweehonderdvijftig gewapende 
personen te beschikken. Het bleek dat de fantasie met Balbo op 
de loop was gegaan. Van Kooten zag zich genoodzaakt de zaak 
anders aan te pakken. Hem restte geen andere oplossing dan Jesse 
te liquideren. Twee medewerkers van Balbo, P. Loyens en W. 
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Lenssen, wezen op zijn verdienste voor de illegaliteit. Niemand 
van de getuigen kon de verklaring van Jesse, dat hij onder pressie 
had gehandeld, weerleggen. Bovendien waren belangrijke getuigen 
nog niet gearresteerd, niet gehoord (Nitsch) of dood. Op 11 maart 
1946 werd Jesse van verdere rechtsvervolging ontslagen. De 
Roermondse rechtbank wees bij de argumentatie van het vonnis 
op het feit dat alle getuigen hadden verklaard dat Jesse zeer 
verdienstelijk werk had verricht ten behoeve van de illegaliteit en 
het een raadsel was waarom hij verraad had gepleegd. De vondst 
van zijn notitieboekje en de Sipo-terreur hadden, aldus de Roer
mondse rechtbank, zijn toch al geringe weerstand gebroken. Er 
was sprake van overmacht. Bovendien had de Sipo slechts arresta
ties kunnen verrichten aan de hand van de aantekeningen in het 
boekje, waaruit afgeleid mocht worden dat Jesse niets had losgela
ten over de vele andere illegale werkers en onderduikers die hij 
kende. De rechtbank hield nadrukkelijk rekening met de lichame
lijke en geestelijke conditie waarin Jesse zich ten tijde van de 
arrestatie bevond: de illegaliteit had veel te vroeg opnieuw een 
beroep op hem gedaan, omdat hij onmisbaar was. Kennelijk was 
men bang dat talrijke verbindingen verloren zouden gaan als hij 
afhaakte. Kortom: Jesse was door overmacht tot verraad gedwon
gen. 
Op 19 maart 1946 tekende de Procureur Fiscaal bij het Bijzonder 
Gerechtshof te Den Bosch, mr. F.J.G. baron van Voorst tot 
Voorst, beroep aan tegen de vrijspraak. Jesse zou meermaals 
gelegenheid hebben gehad iets te ondernemen en zodoende de 
gebeurtenissen in Weert een andere wending hebben kunnen 
geven, bijvoorbeeld door te waarschuwen tijdens de wandeling 
van het station naar St. Louis. De Bijzondere Raad van Cassatie 
verwierp het beroep op 24 juni 1946 en nam de argumenten van 
de Roermondse rechtbank over. De Raad was van mening dat 
Jesse bij het nemen van zijn besluiten zodanig was beïnvloed, dat 
zijn strafbaarheid daardoor werd opgeheven. Niet alleen de 
onmiddellijke uitwerking van de dwang telde mee, maar ook de 
nawerking ervan op de geestestoestand van Jesse. De Raad hield 
rekening met de toenmalige slechte geestelijke en lichamelijke 
gezondheid van Jesse, die tengevolge van zijn illegaal werk 
overspannen was geraakt. Het zou teveel gevraagd zijn van een 
verdachte, die zich in de omstandigheden van Jesse bevond -
tijdelijk vrijgelaten door de Sipo, onderweg naar Weert - zich op 
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te offeren, daargelaten of zoiets mogelijkerwijs uit zedelijk 
o()gpunt gerechtvaardigd kon zijn, aldus de Raad. 
Mr. baron Van Voorst tot Voorst droeg de stukken op 7 november 
1946 over aan de Procureur Fiscaal in Amsterdam. Wellicht kon 
deze nog iets tegen Jesse ondernemen naar aanleiding van een 
andere zaak die eveneens het gevolg was van een aantekening in 
Jesses notitieboekje. Op 13 oktober 1948 liet de Procureur-Gene
raal bij het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam, mr. M.H. 
Gelinck, weten dat het, ondanks aanvullende gegevens over Jesses 
activiteiten, nu niet meer gewenst was tot een tweede vervolging 
over te gaan. 247 

VII. Juni 1944 - bevrijding 

In de week na het verraad van Weert stagneerde het L.0.-werk 
enigszins. Eind juni kwamen de overgebleven L.0.-leiders, onder 
wie C. van Sambeek, B. van Kooten, G. Kuiper, M . Custers, G. 
Smals, F. Russel en J. Cornips in bloemenwinkel "De Blauwe 
Vaas" aan de Graafseweg in Nijmegen bijeen. Nadere inventarisa
tie leerde dat de activiteiten in de districten Nijmegen, Venray, 
Maas en Waal, Venlo en Roermond normaal doorgang konden 
vinden. In Vierlingsbeek nam H. Schelbergen de taak van 
W.H.M. Jansen over; in Weert volgde F. Nies A.H.M. Hermans 
op, in Heerlen B. van Kooten kapelaan Berix, in Maastricht J. 
Sorée J. Mulders en in Gulpen P. van der Linden J. Knops. Over 
de vraag wie de nieuwe gewestelijke leider moest worden kon 
rnen het vooralsnog niet eens worden. Korte tijd circuleerde de 
naam van G .J. Kuiper, de Maastrichtse bankdirecteur. 
Voortaan bezochten elke werkdag twee districtsleiders Nijmegen 
om er instructies en bescheiden op te halen en gegevens uit te 
wisselen. Op die manier kon de gewestelijke leiding wekelijks 
contact onderhouden met alle tien districten. Dit systeem, bedoeld 
ter vervanging van de grote gewestelijke vergaderingen, bleek in 
de praktijk niet te voldoen. Van Kooten pakte het handiger aan. 
Bij onderhield voeling met de basis door onafgebroken tussen de 
districten te pendelen. Die werkwijze viel bij de districtsleiders 
in goede aarde. In de loop van juli werd hij gewestelijk leider. 
vanwege de drukke werkzaamheden in augustus en de snelle 
transformatie van de knokploegen in sabotage-eenheden bezocht 
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Van Kooten de districten sindsdien nog maar sporadisch. Voor 
alle andere bijzondere taken had hij helemaal geen tijd meer. In 
overleg met J.L. Moonen werd besloten de eenhoofdige leiding te 
vervangen door een vierhoofdige: Kuiper onderhield voortaan de 
verbindingen met de landelijke Top, kapelaan P.G. van Enckevort 
beheerde de financiën, J. Cornips hield zich bezig met aangele
genheden van materiële aard en Van Kooten bleef verbindingsman 
tussen de districten en de gewestelijke top. Tevens werd een 
nieuwe duikraad gevormd, waarin naast de vier gewestelijke 
leiders J. Sorée, F. Russel, J. Crasborn en C. van Sambeek 
zitting namen. De raad kwam minder frequent bijeen dan het 
vroegere college. Tot op zekere hoogte werd vastgehouden aan 
Van Kootens principe om zelf de districten te bezoeken. Dinsdag 
werd voortaan de vaste vergaderdag: 's morgens kwamen leden 
van het viermanschap naar Echt om er de districtsleiders van 
Heerlen, Maastricht en Gulpen te ontmoeten. Tegen de middag 
vertrok de gewestelijke afvaardiging naar Swalmen, waar sedert 
begin september de leiders van de provinciale knokploegen 
vertoefden. B. van Kooten, die een middenpositie tussen L.O. en 
K.P. innam, verbleef er steeds vaker. Aansluitend reisden ze naar 
Tegelen voor een ontmoeting met de districtsleiders van Weert, 
Venlo en Roermond. Tegen de avond vertrokken ze naar Boxmeer 
of Afferden voor besprekingen met vertegenwoordigers van de 
districten Nijmegen, Maas en Waal, Vierlingsbeek en Venray. Op 
vrijdag vergaderde de gewestelijke leiding in Nijmegen.248 

De L.O. bleek veerkrachtig genoeg om de klap van Weert in 
korte tijd te boven te komen. De top van de organisatie werd 
grondig geherstructureerd en beter beveiligd. Desondanks viel in 
de loop van juli en augustus nog een aantal medewerkers door 
arrestatie weg. In sommige gevallen bestond een aantoonbaar 
verband met de aanhoudingen in juni. Een van de slachtoffers was 
secretaris J.L. Moonen. Hoewel hij al vaker van verschillende 
zijden was gewaarschuwd en wist dat de Duitsers hem in de gaten 
hielden en arrestatie niet lang meer kon uitblijven, weigerde 
Moonen steevast onder te duiken. Uit de verhoren van Hendrikx 
en kapelaan Naus was gebleken dat de secretaris van Lemmens 
doorlopend bezoek kreeg van ondergedoken geestelijken, onder
wijzers en anderen. Bovendien had Nitsch uit een op Naus aange
troffen notitie afgeleid dat Naus en Moonen elkaar op het station 
van Sittard hadden ontmoet. Dergelijke samenkomsten hadden 
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geregeld plaatsgevonden en waren bedoeld om Moonen op de 
hoogte te houden van het werk van de L.O. en de knokploegen. 
Moonen moest dus van overvallen en liquidaties weten, conclu
deerde Nitsch. Voorts maakte hij uit de verhoren in Vught op dat 
er vergaderingen in de woning van Moonen hadden plaatsgevon
den. Op grond van deze inlichtingen nam de Sipo contact op met 
H. Nelis in Den Haag, die de op schrift gestelde verklaringen 
wilde inzien en de voorlopige arrestatie van Moonen beval.249 

Ströbel gaf H. Conrad opdracht naar Roermond te gaan. Deze 
begaf zich op donderdag 10 augustus in gezelschap van de 
N.S.B.-informant G.H. Holla en de N.S.B.-politiecommissaris A. 
Roselle naar de woning van Moonen aan de Willem II Singel. De 
secretaris had die ochtend P.G. van Enckevort en J. Frantzen op 
bezoek. Laatstgenoemde slaagde erin na een waarschuwing van 
Moonens huishoudster via het balkon naar de woning van de 
buren te ontsnappen. De in burgerkleding gehulde Van Enckevort 
beschikte over deugdelijke valse identiteitspapieren - hij ging door 
voor molenaar en graanhandelaar - en werd met rust gelaten. 
Conrad had de aanklacht bij zich: Moonen zou de stuwende kracht 
zijn geweest achter de herderlijke brief van 7 juli 1944, waarin de 
bisschoppen nogmaals protesteerden tegen de nazificatie van de 
katholieke pers en te kennen gaven onder andere de "Limburger 
Koerier" niet langer als een katholiek dagblad te beschouwen. 
Moonen wees de aantijging van de hand en merkte op dat een 
eenvoudige secretaris niet bevoegd was dergelijke brieven op te 
stellen. Hij werd overgebracht naar de Duitse gevangenis in 
Maastricht. Via G.J. Medenbach en de Duitse bewaker E . Bren
der was nog enig contact mogelijk. Op 28 augustus werd Moonen 
overgebracht naar Vught. Tegenover Nitsch bevestigde hij de 
door andere arrestanten afgelegde verklaringen over zijn rol in het 
verzet en voegde eraan toe dat hij als secretaris van de bisschop 
de plicht had zo te handelen en de leidende personen van de L.O. 
en K.P. geestelijke bijstand te verlenen. Toen Nelis dit vernam 
veranderde hij de voorlopige hechtenis in een definitieve.250 

In de vorige paragraaf werd beschreven hoe naar aanleiding van 
de arrestaties in Weert contact werd gezocht met Ströbel. Frant
zen en Van Kooten dachten daarbij ook en vooral aan het lot van 
Moonen. Ströbel kwam, zoals we zagen, de gemaakte afspraken 
niet na .251 Wat had hij trouwens voor Moonen kunnen doen? Het 
bevel tot inhechtenisneming was immers afkomstig van Nelis in 
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Den Haag. Pogingen van Ch.E. Offermann, een medewerker van 
de L.O. in het Zuidlimburgse Geulhem, en de voormalige voor
man van de Nederlandsche Unie in Limburg, ir. F.C.M. Wijffels, 
om Moonen vrij te kopen leden schipbreuk. 252 Op 6 september 
werd de secretaris naar het kamp Sachsenhausen gedeporteerd. Op 
6 februari kwam hij in Bergen-Belsen aan, waar hij op 2 april 
1945 aan typhus overleed. 253 

Vanaf september bepaalden de gebeurtenissen aan het front en de 
landelijke spoorwegstaking de ontwikkelingen binnen L.O. en 
K.P. Teneinde de communicatie in de provincie zoveel mogelijk 
in stand te houden, vestigden J. Crasborn, B. van Kooten en 
andere voormannen uit L.O. en K.P. zich begin september in het 
centraal gelegen Swalmen. De Nijmeegse centrale bleef gehand
haafd en onderhield de verbindingen tussen Limburg, de overige 
gewesten en de landelijke leiding. Op 8 september schreef M. 
Custers een brief aan de districtsleiders waarin hij het kort 
daarvoor tot stand gekomen samenwerkingsverband met de O.D. 
(zie hoofdstuk VIII, paragraaf III en IV.2.) toelichtte: "Als LO.
groepering stellen wij ons apparaat ter beschikking van de 0. D., 
met dien verstande dat de L.0.-mensen, die in zelfstandig K.P.
verband als keurkorps willen werken onder leiding van onze 
gewestelijke K.P.-leider Jacques (Crasborn) en L.0.-leider Bep 
(van Kooten) naar de K.P. kunnen overgaan. Deze groep wordt 
belast met speciale opdrachten en werkt rechtstreeks samen met 
de Gewestelijke Commandant O.D. Het is niet de bedoeling, dat 
de leden van deze groep komen te staan onder een plaatselijke of 
districtscommandant, zij ontvangt haar opdrachten onmiddellijk 
van de Gewestelijke Commandant. Degenen die zich beschikbaar 
stellen en ervoor in aanmerking komen, moeten via de districts
commandant aan de Gewestelijke Commandant worden opgege
ven. (. " ) Ook andere werkers kunnen bij de O.D. worden inge
schakeld, zodat ons geheel apparaat gebruikt kan worden in de 
eerste plaats voor de K.P. en tweedens voor de O.D. ( ... ) Neem 
zelf initiatief, waarbij te bedenken is dat dit een algemene richt
lijn is waarvan je na overleg met de staf in zoverre kunt afwijken, 
dat je ofwel als geheel tot de K.P. kunt overgaan of je hele 
apparaat in dienst kunt stellen van de O.D. ".254 Vijf dagen later, 
voor zijn vertrek naar Brussel voor een ontmoeting met prins 
Bernhard, bevestigde Van Kooten de brief van Custers. Hij 
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schreef aan de districtsleiders: "Wij stellen niet alleen aan de O.D 
ter beschikking ons districtsapparaat, ook plaatselijk moeten wij 
ten nauwste samenwerken met de O.D. Van onze kant mogen wij 
de 0.D. wijzen op mensen in hun midden die zich tijdens de 
()orlogsjaren niet honderd procent gedragen hebben. Deze kunnen 
niet gehandhaafd blijven. Dagelijks contact met de plaatselijke 
0. D.-commandant en de districtscommandant is absoluut noodza
kelijk. Wees redelijk. ( ... ) Adviseer O.D. en nieuw te vormen 
instanties over goede mensen en personen die zich erbarmelijk 
gedragen hebben. Wij zullen en moeten hierin onze stem laten 
horen. Onder zeer moeilijke omstandigheden hebben vele van 
onze L.0.-mensen zich op buitengewone wijze gekweten van hun 
hachelijke taak. Het is niet meer dan billijk dat onze mensen voor 
de toekomst op de juiste plaatsen worden ingeschakeld". Tenslotte 
wees Van Kooten erop dat de L.0-ers ook na de bevrijding een 
taak te vervullen hadden. Chaos moest tot elke prijs vermeden 
worden: "Haal bij het bevoegd gezag instructies inzake wat de 
onderduikers wel en niet mogen. De afvoer van onze duikers moet 
op ordelijke en veilige manier geschieden" . Voor de tijd dat hij 
afwezig was wees Van Kooten kapelaan P.G. van Enckevort als 
zijn plaatsvervanger aan.255 

Medio september 1944 trokken de eerste geallieerde troepen de 
grens tussen België en Limburg over, maar pas in maart 1945 was 
de gehele provincie bevrijd. Zuid-Limburg en het uiterste westen 
van Midden-Limburg waren het eerst aan de beurt. Veel L.0.-ers 
en K.P.-ers vonden onderdak bij de nieuw gevormde Stoottroepen 
en belangenorganisaties van voormalige illegale werkers. Vanuit 
bezet gebied werd koortsachtig geprobeerd verbinding te krijgen 
rnet de bevrijde delen van de provincie. De C.I.D. van de L.O. 
slaagde er in de nacht van 12 op 13 september in contact te 
Jeggen met de marechausseekazerne in het kort tevoren bevrijde 
Eijsden. Via dit kanaal konden meteen inlichtingen over Duitse 
troepenverplaatsingen worden doorgegeven. Hetzelfde gold voor 
informatie over een lanceerinrichting van V-2's in Wassenaar, die 
prompt werd gebombardeerd. Na de bevrijding van Maastricht op 
14 september kreeg de inlichtingenorganisatie Albrecht via het 
telefoonnet van de P.L.E.M . verbinding met de Amerikanen.256 

Tot eind november 1944 bleef de verbinding tussen Roermond en 
Maastricht intact. 257 
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Sedert 17 september had de L.O. er de zorg over een aanzienlijke 
groep hulpbehoevenden bijgekregen. Die dag was via de Neder
landse uitzendingen van de B.B.C. namelijk de landelijke spoor
wegstaking afgekondigd. In het nog bezette deel van Limburg 
lagen twee belangrijke spoorwegknooppunten: in Venlo met een 
wagenwerkplaats in Blerick en in Roermond. In beide plaatsen 
werd nauwelijks gehoor gegeven aan de stakingsoproep. Waarne
mers ter plaatse noemden de houding van het N. S. -personeel slap 
en weinig strijdlustig. Men hechtte er kennelijk aan de verworven 
zekerheden. Vooral onder het hoger personeel was de animo om 
te staken gering, terwijl die onder het lager personeel met de dag 
toenam. In andere plaatsen zoals Baexem en Haelen waren de 
N.S.-ers al in de avond van 17 september in staking gegaan.258 

Het is onduidelijk, waarom zo weinigen gehoor gaven aan de 
stakingsoproep. Mogelijk speelden factoren als onzekerheid over 
de nabije toekomst, angst voor arrestatie bij het niet tijdig vinden 
van een onderduikadres, het optreden van Duitse politietroepen, 
Sipo en militairen in de regio alsook het vooruitzicht van een 
snelle bevrijding een rol bij de standpuntbepaling van de niet
stakers. 
Het N.S.F. nam de financiering van de staking voor haar reke
ning. Voor wat betreft het nog bezette deel van Limburg kon dit 
niet, daarmee was het contact op 18 september verbroken. Hier 
moest geïmproviseerd worden. In Venlo besloten enkele banken 
de stakers de helpende hand toe te steken. In Blerick lag de zaak 
gecompliceerder. Aanvankelijk konden de lonen nog gedeeltelijk 
uit een reservepot van de N.S. worden betaald , maar toen die leeg 
was stapelden de problemen zich op. In Roermond nam het 
bisdom de financiële ondersteuning voor zijn rekening. Het Fonds 
voor Bij zond ere N ooden sprong bij. Toen het geld dreigde op te 
raken leende P. van Odijk van particulieren, met effecten van het 
bisdom als onderpand, f 100.000,-, waarvan f 60.000,- aan de 
stakers werd uitgekeerd. Het bisdom maakte onderscheid tussen 
degenen die meteen op 17 september in staking waren gegaan - de 
principiële stakers - en degenen die zich schoorvoetend, enkele 
dagen later, bij hun collega's hadden aangesloten. De eerste, 
principiële categorie ontving aanvankelijk iets meer dan de twee
de, maar dat kon niet lang worden volgehouden. Vanaf december 
1944 ontving ook deze groep nog slechts 50% van het loon. In 
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januari 1945 werden geen gelden meer uitgekeerd: de bevolking 
van Noord- en Midden-Limburg moest het gebied ontruimen.259 

Na de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem en de opmars over 
land naar Nijmegen raakten Midden- en Noord-Limburg geïso
leerd van de rest van Nederland. De L.0.-ers ondervonden grote 
moeilijkheden bij de uitoefening van hun taak. Op zondag 8 
oktober 1944 hielden de Duitsers een grootscheepse drijfjacht op 
de mannelijke bevolking van de westelijke Maasoever. Veel 
illegale werkers en onderduikers werden opgepakt, waardoor het 
werk nog meer stagneerde. De achterblijvers trachtten al dan niet 
vervalste vrijstellingspapieren te bemachtigen. De verzorging van 
de niet opgepakte onderduikers en talrijke joodse kinderen moest 
kost wat kost worden voortgezet.260 

In de loop van november 1944 werd het grootste deel van de 
westelijke Maasoever bevrijd. Gedurende bijna de gehele winter 
vormde de Maas in het midden en noorden van de provincie de 
frontlijn. Bombardementen, beschietingen en voortdurende razzi
a's dwongen de bevolking op de oostoever het leven voort te 
zetten in kelders. Men was volstrekt afgesneden van de buitenwe
reld. Slechts af en toe sijpelden berichten door uit nabijgelegen 
dorpen en steden. Iedereen, ook de L.0.-ers en de onderduikers, 
moest de bevrijding in de kelders afwachten. Van enige organisa
tie was geen sprake meer. Talrijke illegale werkers wachtten de 
loop der gebeurtenissen niet langer af en namen hun lot in eigen 
handen . Ten zuiden van Roermond probeerden ze door het front 
te gaan. Ter hoogte van Linne en Herten roeiden de marechaussee 
J. M. N ieskens en de veldwachter W. Backus in de wintermaanden 
circa tweehonderd personen over de Maas naar bevrijd gebied.261 

Hetzelfde gebeurde verder noordwaarts. De overtocht was steeds 
een uiterst hachelijke onderneming. De Duitsers en de geallieer
den lagen aan de rivier in stelling. Het peil van de Maas was 
hoog en er stond een sterke stroming. Bovendien staken Duitse 
militaire patrouilles van tijd tot tijd de rivier over om het terrein 
te verkennen en de sterkte van de Britse en Canadese troepen op 
de westelijke oever te peilen. Desondanks slaagden verschillende 
illegalen er op die manier in bevrijd gebied te bereiken. De 
meeste achterblijvers werden in januari en februari 1945 via 
Duitsland geëvacueerd naar de drie noordelijke provincies.262 

Zie voor de noten bij hoofdstuk Vla deel Il, p. 729. 573 
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