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‘MAJESTEIT, VAN ENIG VERZET IN HET KATHOLIEKE ZUIDEN
IS MIJ NIETS BEKEND’.
(Minister Burger aan Koningin Wilhelmina).
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Vooraf
In de zomer van 1944 verblijft een onderofficier uit Aken, Lambertz genaamd, in
het klooster van de Paters Redemptoristen te Wittem, dat ingericht is als lazaret. De
onderofficier zoekt contact met schoenmaker Wienen uit Gulpen, die regelmatig in
het klooster werkt. Hij zegt de oorlog beu te zijn waarop Wienen hem aanraadt zich
uit de voeten te maken. De soldaat vraagt of iemand hem kan helpen. Wienen brengt
hem in contact met pater Baars die hem vaker adressen voor onderduikers heeft
gevraagd. De soldaat weet door opvallend vroom gedrag het vertrouwen van de
geestelijke te winnen. Hij wil in ruil voor hulp bij zijn vlucht zowel wapens als
uniform overdragen. Pater Baars bespreekt het plan met enkele mensen van de
Landelijke Onderduikers Organisatie Gulpen (LO-Gulpen).
Aanvankelijk staat men er sceptisch tegenover maar de toenemende vroomheid
van de jongeman, hij bezoekt dagelijks de mis en biecht regelmatig, doet iedereen
overstag gaan.
Pater Baars neemt het op zich om hem te helpen onderduiken, maar omdat hij
retraite in Haanrade moet geven vraagt hij aan Paul Horbach uit Gulpen dit van hem
over te nemen. Deze spreekt er nog eens over met de districtsleider.
Sjeng Coenen heeft ernstige bezwaren, vooral omdat niemand een Duitser als
onderduiker wil. Hij stelt zelfs voor hem te liquideren. Toch spreekt Paul Horbach
vooraf enkele malen ergens in het veld nabij het klooster met Lambertz. De
schoenmaker zal voor burgerkleding zorgen. Op donderdag 20 juli 1944 's avonds
om half tien deelt Paul Horbach aan Lambertz mee dat hij de volgende morgen om
acht uur op een bepaalde plaats op de weg Partij-Mechelen aanwezig moet zijn. Paul
Horbach heeft het vervoer en andere zaken geregeld met Sjeng Coenen. Huub Hamers
en Sjeng Bisschoff uit Simpelveld zijn bereid
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hem met een auto op te halen. Op de afgesproken tijd ontmoeten Paul en de Duitser
elkaar op een landweg met aan weerszijden korenveld. Lambertz kleedt zich om en
Paul Horbach bergt het uniform in een koffer op. Hierna pakt de soldaat zijn
parabellum en legt hem de bediening daarvan uit.
Paul Horbach stelt daar geen prijs op. Lambertz lost een schot in de lucht en op
dat zelfde moment springen twaalf Duitsers, gekleed in SD- en SS-uniformen, uit
het koren te voorschijn.
De kennelijke leider van de groep, Hans Conrad, visiteert en slaat Paul Horbach.
Samen met Lambertz wordt hij gedwongen zich naar de auto te begeven die hen naar
het onderduikadres had moeten brengen. Conrad en zijn mannen verdwijnen weer
in het korenveld. Juist bij de scherpe bocht waar later het klooster van de slotzusters
is gebouwd wachten Huub Hamers en Sjeng Bisschoff, niets vermoedend, op hen.
Bij de ontmoeting verzoekt de Duitser aan Sjeng Bisschoff om de auto een stukje de
veldweg in te rijden. Op het moment dat Huub Hamers nog iets in de auto wil
herschikken, springen de met mitrailleurs, revolvers en geweren gewapende Duitse
soldaten weer tevoorschijn. Ook de onder te duiken officier trekt zijn revolver en
richt hem op Huub Hamers. Tijdens de fouillering worden bij hem twee pistolen
gevonden. Hij zegt deze van een zekere Harry uit Sevenum te hebben gekregen om
aan de persoon te overhandigen die Lambertz zou overnemen. Ook Sjeng Bisschoff
wordt hardhandig gefouilleerd waarbij zijn bril wordt vernield. Alle drie worden ze
met karabijnen gestompt en geslagen. Hamers en Bisschoff moeten met Lambertz
in hun auto plaats nemen en naar Vaals rijden. Achterop de vrachtauto zit een
gewapende soldaat. Inmiddels is een bestelauto van wasserij Stegehuis uit Maastricht
verschenen. In deze auto moet Paul Horbach plaats nemen met een aantal andere
Duitsers. Ze rijden naar Haanrade. Blijkbaar zijn de Duitsers ervan op de hoogte dat
pater Baars daar retraite geeft. Om 10.30 uur wordt ook hij gearresteerd. Onderweg
hebben ze enig oponthoud in
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verband met geallieerde vliegtuigen. Op de tocht begeven ze zich nog naar de woning
van schoenmaker Wienen te Ingber-Gulpen. Maar hij heeft reeds van de arrestaties
gehoord, deze onmiddellijk in verband gebracht met Lambertz en is dus spoorslags
ondergedoken. De auto blijft echter buiten staan totdat de andere auto met Hamers
en Bisschoff arriveert. Deze laatste brengt Lambertz en een commandant terug naar
het klooster in Wittem. De anderen rijden daarna naar Maastricht. Om 15.30 uur
arriveren ze bij het gebouw van de Sicherheitsdienst (SD) aan de Wilhelminasingel.
Ze worden een voor een verhoord door Richard Nitsch, de fanatieke rechterhand van
Max Reinhold Strobel en Hans Conrad. Daarna worden ze ieder afzonderlijk in cellen
opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Minderbroedersberg te Maastricht.
Tijdens het verhoor wordt Paul Horbach door Nitsch een lijst voorgelegd met namen
en recente schuilnamen van een groot aantal leden van de LO-Gulpen.
Schuilnamen die pas veertien dagen daarvoor tijdens een vergadering in het
‘Kelderke’ van de Brands Bierbrouwerij te Wylre opnieuw zouden zijn aangenomen.
Het is dan 21 juli 1944. Een dag na de aanslag op Hitler. In de daaropvolgende
uren worden nog diverse mensen van de LO-Gulpen gevangen genomen. Rond zes
uur in de avond wordt ook de jonge kapelaan Huub Houben in Epen door de SD
opgepakt.
In enkele geschiedenisboeken staat deze gebeurtenis summier beschreven als ‘De
klap van Wittem’.
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Herinneringen
De oorlog heeft mij nauwelijks geraakt. Toch kan ik films over die tijd niet zien. Die
wakkeren de angst in mij aan als wind een smeulend vuur. Geboren in maart 1938
heb ik geen herinnering aan de dagen dat het Hitler-leger in ons dorp kwam.
Mijn broers hebben mij verteld dat er Duitsers op onze boerderij waren, die een
aapje bij zich hadden. Die spannende tijd heb ik dus niet bewust meegemaakt. In
mijn kinderjaren vond ik dat jammer en fantaseerde ik daarover. Zo'n aapje leek mij
veel interessanter dan een koe of een varken. Wel herinner ik mij een vrachtwagen
die dagelijks, laat in de middag, ons erf op reed. Onder de laadbak was een kastje
getimmerd waar drie katten in zaten die er dan een voor een uit sprongen en de daarop
volgende morgen weer meegenomen werden. Waren het de mannen van de
vrachtwagen die ik achter in onze kerk heb gezien? Aandachtig biddend, misschien
wel voor vrouw en kinderen, denk ik nu. Kleine ronde mannen. De onderbenen krom
boven de hoge legerschoenen. Niet meer de jongsten, maar misschien was dat de
waarneming van een vijfjarig kind. Hun dikke buiken en wat kalende hoofden hebben
die indruk bij mij achtergelaten. Ofschoon fluisterend over ‘die Duitsers’ werd
gesproken en argwanend naar hen werd gekeken, voel ik nu nog het medelijden dat
ze bij mij opriepen. In hun ogen, die voortdurend op het altaar waren gericht, lag
zo'n smekende blik.
Wanhoop? Angst? Kan zo'n jong kind dat waarnemen?
Ons dorp lag ver van het oorlogsgeweld. Ver van alles wat later bekend is geworden
als ‘de onuitwisbare misdaden van het Derde Rijk’. Het dagelijks leven ging nu
eenmaal door, ondanks de grote drama's elders. De Duitsers waren er gewoon. Ze
woonden ook voor de oorlog niet zo ver bij ons vandaan.
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Anderhalf uur lopen door het Vijlener bos, drie kwartier per fiets of twintig minuten
met de auto, bracht ons in Aken. Mijn grootouders die in Cottessen woonden (een
gehucht tussen Epen en Vijlen), kochten er kleding en schoenen. Soms een horloge
of wat sieraden. Toen mijn moeder achttien jaar werd, nam mijn grootvader haar
mee naar Aken om een gouden ring te kopen. Zo toog hij met al zijn dochters naar
Duitsland.
Families waren ook over en weer verbonden met elkaar. Mijn moeder was in
Laurensberg bij Aken geboren en bleef daar tot haar zesde jaar wonen. Waarom mijn
grootvader terug naar Nederland kwam, weet ik niet. Mensen uit de streek gingen
aan het begin van de eeuw dagelijks te voet naar Duitsland om er te werken. Er werd
lang, zowel in de kerk als op school, Duits gesproken. De eerste misboekjes van mijn
ouders waren gedrukt in Gotisch schrift. Er was een merkwaardige vertrouwdheid
maar ook afstand. Mijn moeder zei vaak: ‘De beste Duitser heeft nog een paard
gestolen’. Als jong meisje hadden ze haar in de Eerste Wereldoorlog een dag en een
nacht gevangen gehouden in de toren van kasteel Beusdael, vlak over de Belgische
grens. Ook in de Tweede Wereldoorlog belandde mijn moeder in de toren van dat
kasteel, nadat ze haar vader had bezocht die toen in Sippenaeken, op Belgisch
grondgebied, woonde. Al eeuwen woonden de families zowel van vaders- als van
moederszijde voornamelijk in het Land van Herve. Vanaf de deling van de
Nederlanden in 1839 werden wij ook daar grensoverschrijders.
Tijdens de bezetting tolereerden de Duitsers dat niet. Maar daar stoorden wij ons
niet aan. Regelmatig gingen wij op familiebezoek. Spannend en beangstigend was
dat wel. Philomène, de zuster van mijn moeder, woonde op een boerderij in Beusdael,
in een prachtige groene kom van weilanden die begrensd werden door de bossen van
het kasteel. Midden in dat romantische parklandschap hadden de Belgische troepen
in de Eerste Wereldoorlog een bunker gebouwd om het kasteel te beschermen tegen
Duitse aanvallen. Mijn moeder en ik haalden er de Herver kaasjes,
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die mijn tante maakte. Achterop haar fiets gezeten reden we samen richting België.
De fiets werd bij de laatste boerderij, voor de grens, achtergelaten. De rest van de
tocht gingen we te voet, speurend naar de Duitse wachten. Soms werd van tevoren
een praatje gemaakt met de boerin om te vernemen of de overgang veilig was. We
liepen dicht langs de heggen, beschut door bomen, kropen van het ene weiland naar
het andere onder prikkeldraad door, heuvel op, heuvel af. De weg naar huis werd op
dezelfde manier afgelegd.
Soms moesten we een half uur of langer wachten, voordat de terugtocht kon
beginnen. Dan reden de Duitsers met fiets of motor over de weg, zodat ze ons
gemakkelijk zouden kunnen opmerken. Aan beide kanten van de grens gold de
zogenaamde 500-meterstrook die verboden gebied was. Dat maakte het riskant.
Meestal werd mijn neef Arsène er op uitgestuurd om te kijken en te informeren waar
de wachten zich bevonden. Iedereen die aan de grens woonde, hield de Duitsers
nauwkeurig in de gaten.
Op een dag moesten we, hoewel de weg niet geheel veilig was, toch dringend naar
huis. Op handen en voeten kropen we langs de heg door het gras. Links lag de weg.
Op de heuvelrug was de doorgang naar een akker waar we relatief veilig zouden zijn.
In de doornen heg, die de afscheiding vormde, stonden de rode beuken die er nu
nog staan. Ik hoorde het gehaast ademen van mijn moeder die zo vlug mogelijk door
het gras kroop, de kaasjes onder haar jas verborgen. Nog een geluk dat de boer niet
net de heg had geschoren, anders hadden we ons aan de doorns flink kunnen bezeren.
Nu ik op zoek ben naar de samenhang van mijn herinneringen is dit detail niet
onbelangrijk, omdat ik daaruit af kan leiden dat het later in de zomer moet zijn
geweest. Eind augustus, begin september?
In enkele minuten waren we aan het hoogste punt. Moeder kroop eerst onder het
prikkeldraad door. Juist toen ze op wilde staan om de draad voor mij omhoog te
houden, riep ze: ‘Mijn God!’ en ‘kom vlug!’ Direct achter de heg lagen drie dode
Duitse soldaten, alsof ze achteloos als poppen
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waren neergegooid. De schrik moet haar vleugels hebben gegeven. We holden over
het stoppelveld langs de rode beuken, door de weilanden. Soms pakte ze mijn hand
vast en liepen we naast elkaar over de ongelijke grasvlakte. Was de grond droog en
hadden de mollen flink huis gehouden? Ik weet het niet meer. Hardlopen op
weidegrond is moeilijk. Later droomde ik er vaak van nagezeten te worden en niet
vooruit te komen.
Met geen woord sprak ze over wat we gezien hadden. Nu nog herinner ik mij de
mooie goudkleurige knopen op de uniformen. Of waren ze groen? Hun dramatisch
einde had geen indruk op mij gemaakt. Het waren waarschijnlijk de eerste doden die
ik ooit zag.
De grens tussen goed en kwaad moet in die tijd heel duidelijk zijn geweest, maar
wat weet een klein kind daarvan? Een jonge Duitse soldaat liep door het dorp heen
en weer. Aan zijn schouder hing een geweer. Hij liep midden op straat, alsof het hele
dorp van hem was. Ik stond naast ons huis in de zon en keek naar hem. Hij zal mij
wel niet uitgenodigd hebben om met hem mee te lopen en toch deed ik dat even later.
Met mijn linkerhand hing ik aan zijn rechterarm en huppelde vrolijk naast hem. Hij
was vriendelijk en blond. Zo groot als mijn twee oudste broers. Er was zo veel blijheid
in dat moment. Zelfs de zon op mijn armen kan ik nu nog voelen. Van achter de
gordijnen moet er naar ons gekeken zijn. Na een paar keer met hem op en neer gelopen
te hebben, werd ik door een van de buurvrouwen in hun winkel geroepen.
‘Foei’, zei ze, ‘je moet niet met die soldaat praten. Dat is een Duitser’.
Haar bestraffende toon en boze blik leerden mij dat Duits en slecht bij elkaar
hoorden. Al begreep ik niet waarom. De dagen daarna zat ik op de bank, de armen
op de brede vensterbank geleund en keek van achter glas naar hem, de gordijnen iets
opzij geschoven.
Weinig van wat er in de oorlog in mijn omgeving gebeurde maakte indruk op me:
de verduisteringen voor de ramen, het luchtalarm. Ik wist niet beter. Soms moesten
we
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's nachts in de kelder op een kist zitten en dat kwam door de Duitsers. Mij zijn slechts
de muffe geur en de geschilferde muren bijgebleven. In één hoek had mijn vader een
stut gemaakt die een grote plaat tegen het plafond drukte. Het zal wel een muurreclame
uit de winkel van onze buren zijn geweest, want boven mijn hoofd keek ik tegen de
resten van een vrouwenportret. Een half kapsel, 'n oog en een ruche van roze om
haar nek.
Het neerschieten van een onderduiker voor mijn ogen heeft geen indruk op mij
gemaakt. Ik heb het waargenomen, niet eens met verwondering. Het was middag.
Justine Lousberg, onze buurvrouw, luidde in de kerk het angelus. De school was net
uit en ik was op weg naar huis. Ik was juist de pastorie gepasseerd toen van achter
hotel Peerboom een man de straat oprende naar de inrit van Hotel de Kroon aan de
overkant. Plotseling was het alsof hij om zijn as draaide en vervolgens verder liep.
Ik bleef staan en zag hoe een andere man met een pistool of geweer in zijn hand
achter hem aan holde. Even later zakte de eerste man in elkaar. Hij werd in de
achterkeuken van het hotel gedragen. Ik vervolgde mijn weg, want om twaalf uur
werd thuis altijd warm gegeten. Nog voordat de maaltijd achter de rug was, wist
iedereen in het dorp dat Willy van de Kerkhof, de onderduiker van hotel Peerboom,
neergeschoten was door een Duitser. Niet lang daarna, misschien wel diezelfde dag,
werd Hubert Groneschild, de eigenaar van hotel Peerboom, naar de gevangenis in
Maastricht gebracht. Ik zag hem in de auto zitten waarvan de tralies voor de ramen
mij nog het duidelijkst voor de geest staan.
Maar hoe betrouwbaar zijn herinneringen. Een van zijn dochters meent juist dat
er geen tralies in zaten. Weken later, toen hij terug kwam, ging ik met mijn vader
naar hem toe. Iedereen was opgelucht en feliciteerde hem. De gang was zo vol mensen
dat ik tegen de bruin-beige muur gedrukt werd. Pas lang na de oorlog heb ik het
verband kunnen leggen tussen het neerschieten van Willy van de Kerkhof en de
gevangenneming van Hubert Groneschild.
Epen, het lag zo afgesloten van de rest van wereld tegen de
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grens met België aangeplakt. Met Vijlen en Slenaken was er niet eens een
busverbinding. Wie het dorp uit wilde volgde het dal van de Geul naar Mechelen,
Wittem en Valkenburg. De Geul leek wel de navelstreng waarmee wij met de
buitenwereld verbonden waren.
Epen, een dorp van ruim duizend zielen in die tijd. Ingeslapen rustig was het er.
Ontdekt door de geoloog Heimans die er het boek ‘Ons Krijtland’ over schreef.
Sindsdien in toenemende mate bezocht door natuurliefhebbers, deftige toeristen die
in alle rust genoten van de heuvelrijke omgeving. Het was mijn veilige besloten
wereld tot aan de eerste heilige communie in 1945. Alle emoties van de oorlog, de
angsten, de zorgen om voedsel gingen aan mij voorbij.
Mijn oudste broer Jef werd op een dag met andere mannen uit het dorp naar
Duitsland gebracht. Hij zat op een open vrachtwagen en keek naar mijn moeder. Zij
stond huilend in de tuin. De punt van haar schort in de ene hand en langzaam zwaaiend
met de andere hand. Ik rende opgelucht achter de wagen aan en riep: ‘Kom maar
nooit meer terug!’ Het leven als enige dochter tussen zes oudere broers viel niet mee.
Vaak heb ik mij afgevraagd waarom ik niet geraakt werd door het verdriet van mijn
moeder. Geloofde zij, optimistisch als ze was, bij voorbaat in de goede afloop,
ondanks haar tranen? Waar was mijn vader op dat moment? Hij noch mijn andere
broers hebben een plaats in deze herinnering.
Jef werd naar Würselen gebracht waar hij op een boerderij moest werken. Een
enkele keer kwam hij per fiets op zaterdagavond thuis. ‘Iedere zaterdag’ benadrukt
mijn derde broer. Hij at dan graag soep die mijn moeder van prachtige paars-witte
bonen speciaal voor hem maakte. Van Leny, die als jong meisje wel eens mijn moeder
hielp, vernam ik, dat kapelaan Houben op zaterdagavonden ook op die soep afkwam.
Maar dat kan ik me niet herinneren. Van onze boerderij hadden we graan, vlees, fruit,
groenten en aardappelen. Honger hebben we niet gekend. Wel smeerden wij vet in
plaats van boter op ons brood en dat
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vond ik niet lekker. Ik wist dat dit door de oorlog kwam. Mijn vader sneed uit oude
schoenen lappen leer om andere schoenen te repareren.
Een V-2 viel bij hoeve Vernelsberg in de Geul, waardoor bij ons een raampje
sprong. Het deerde mij allemaal niet. Aan het einde van de oorlog verbleven twee
families uit Holland in ons huis. Na hun vakantie was het door de
oorlogsverwikkelingen niet meer mogelijk om naar het noorden te reizen. (Ze waren
er in ieder geval nog toen de Duitsers al op de vlucht waren).
Het jonge gezin van een mijnbeambte uit Kerkrade kwam erbij omdat daar de
mensen geëvacueerd moesten worden. Het maakte mijn leven alleen maar aangenamer.
Ademloos luisterde ik naar de verhalen van mijn broers, die met hun vriendjes alles
ondernamen wat verboden was, zoals munitie stelen van de Duitsers om die
vervolgens in het houtblok van mijn vader tot ontploffing te brengen. Wel vijftig
kogels hadden ze erin geslagen. Ik keek vanuit het raam van de hooizolder naar
beneden, waar ze met hun vrienden, Huub en Jef uit Hotel de Kroon, vol spanning
bezig waren. Een wonder dat ze het overleefden! Ze plunderden neergekomen
vliegtuigen en sneden telefoonkabels van de Duitse verbindingen door. Mijn ouders
hadden de handen vol aan de streken van hun drie jongste zonen die zeer ondernemend
waren en elkaar graag in heldendaden de loef afstaken. Het terugtrekken van de
Duitsers moet alleen al om die reden een opluchting voor mijn ouders zijn geweest.
Er zijn nog wat vage herinneringen over Duitsers die mijn vader ter verantwoording
kwamen roepen over de streken van mijn broers, maar voor het waarheidsgehalte
daarvan zou ik mijn hand niet in het vuur durven steken.
Enkele mensen in het dorp waren lid van de NSB.
Misschien is daardoor alles dichterbij gekomen. Een van hen werd door een of
twee leden van het verzet op de weg Vaals-Gulpen neergeschoten en overleed later
in het ziekenhuis van Maastricht. Hij zou in Epen begraven worden. Zijn vers
gedolven graf werd door onbekenden dichtgegooid en mijn vader was een van de
mannen die op
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bevel van de Duitsers onmiddellijk alles moesten herstellen. Nooit is duidelijk
geworden wie hier de hand in had. Vele namen heb ik in de loop der jaren horen
noemen. Het moet een dramatische dag zijn geweest. De Duitsers dreigden zes
mannen in het dorp neer te schieten als er opnieuw iets met het graf zou gebeuren.
Vele jaren ging het gerucht dat het stoffelijk overschot toch uit zijn graf was
weggehaald. Mensen van het verzet zouden de man in het bos begraven hebben.
Bijna aan het einde van de oorlog gebeurde er iets dat diepe indruk op mij maakte
en waar ik nog vaak aan moet denken. Wij woonden aan de ingang van het dorp, aan
de weg naar Mechelen. Tegenover de kerk, het kerkhof en de kapelanie. Daar woonde
de jonge kapelaan Hubert Houben met zijn huishoudster Marie Jeurissen. In augustus
1942 was hij door bisschop Lemmens benoemd in Epen. Ik wist dat hij uit een
boerengezin in Eys kwam. Indrukwekkende herinneringen heb ik niet aan hem.
Hij hoorde bij mijn dagelijks leven. Meerdere keren op een dag liep hij ons huis
voorbij, naar de kerk, de school of de pastoor. Ook kwam hij vaak bij onze buren.
Dat waren de gezusters Lousberg, die een winkel in koloniale waren hadden en
daarbij sinds de dood van hun vader het kostersambt uitoefenden.
Het lijkt wel of bij de schaarse herinneringen die ik aan de oorlog heb steeds de
zon betrokken is.
Op 21 juli 1944 in de namiddag speelde ik in de tuin naast ons huis. Ik weet zeker
dat het die dag stralend weer was. Op straat lag de schaduw van de huizen. Het dorp
leek een en al rust. Een zwarte personenauto reed langs onze tuin en stopte voor het
huis van de kapelaan. Twee in het zwart geklede mannen stapten uit, bestegen de
vijf treden en belden aan. Ik was intussen naar de stoep voor ons huis gelopen en
keek toe. Even later opende ‘de juffrouw’, zoals iedereen haar noemde, de voordeur.
Geelbleek stond ze daar, de handen stevig aan de deur, alsof ze ergens houvast zocht.
Ze wisselde enkele woorden met de mannen en ging weer naar binnen. Na korte tijd
kwam de kapelaan
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naar buiten. Zijn zwarte jas over een arm geslagen, hoed in de hand, met verstrakt
gezicht. Tussen de twee mannen in liep hij naar de auto. Mijn moeder, Justine en
Maria Lousberg, Maria van de Berg, die dagelijks melk bij ons kocht, en misschien
nog wel andere mensen stonden op onze stoep te kijken. Halverwege de straat stond
een jongen met zijn fiets. Ik pakte de hand van mijn moeder vast en zag hoe de
kapelaan instapte. De twee mannen namen terzijde van hem op de achterbank plaats.
Langzaam reed de auto de straat uit. Het was alsof de achterkant van het middelste
hoofd verbleekt was. Geen woord was gevallen. Niets gewelddadigs had
plaatsgevonden. Er was gewoon een auto voorgereden en de kapelaan was ingestapt.
Zijn bleke gezicht leek van was te zijn geworden. Toch was het alsof op dat moment
de angst in mij kroop en een ander stukje van mijn oorlog begon. Van de verslagenheid
die daarna in het dorp heerste, kan ik mij weinig herinneren. Het gezicht van de
kapelaan op het moment dat hij de trap afliep kan ik niet vergeten. Kan een kind de
dreiging voelen die van een situatie uitgaat? Van de Gestapo en de Sicherheitsdienst
had ik nooit gehoord en toch hebben de twee mannen op mij een onuitwisbare indruk
gemaakt, waarin het woord ‘angst’ centraal staat. Kapelaan Houben is nog slechts
een naam in het hele grote oorlogsdrama, waarin miljoenen ten ondergingen.
Begin september 1944 begon de weinig glorieuze aftocht van de Duitse troepen.
Als in optocht kwamen ze langs ons huis. Ik keek mijn ogen uit van achter de
gordijnen, samen met een mevrouw uit Schiedam die, met haar zoon, negen maanden
bij ons zou blijven. Het was een strompelende, verdwaasde optocht die voorbij trok.
Karren met paarden, fietsen zonder banden, alles wat hen helpen kon zo snel mogelijk
de Duitse grens te bereiken werd meegenomen. Ook de nieuwe fiets van mijn broer,
waar lang voor gespaard was. De banden waren leeg en volgens mijn vader was er
geen pomp om ze op te pompen. Dat deerde de soldaat die de fiets brutaal vorderde
niet. Zo'n haast hadden ze. Mijn derde broer, van zeventien jaar, was bij de
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eerste roffel op de deur al opgesprongen om zich op de hooizolder te verschansen.
In het laatste jaar van de oorlog werd hij door mijn ouders angstvallig van de voordeur
weggehouden. Tegen het middaguur - we aten alweer bonensoep met roggebrood stapte een andere Duitser onze woonkeuken binnen na eerst hard op de voordeur te
hebben geslagen. (Waarom aten we op woensdag soep met brood? Dat was toch onze
zaterdagse maaltijd als er geen tijd was om te koken, omdat dan het hele huis
schoongemaakt werd?). De Duitser eiste een bord warm eten. Mijn moeder stond
aarzelend op en hield zich aan de leuning van de stoel vast. De soldaat herhaalde
zijn verzoek nu op een bevelende toon.
‘Wat moet ik doen Matthieu?’, vroeg ze aan mijn vader. Die zweeg nog even. De
Duitser zag er vuil uit. Zijn hoofd of helm was versierd met takken. Zo had ik er veel
die morgen zien lopen. Alsof ze heel ons bos geplunderd hadden.
‘Geef hem dan maar een bord soep, maar niet hier in de keuken. Dat hij maar in
de gang op de trap gaat zitten!’, zei mijn vader streng. En zo gebeurde het. Ik mocht
de soep naar de gang brengen. De soldaat zei niets. Voorover gebogen en vermoeid,
de ellebogen steunend op zijn knie, zo at hij het bord leeg. Ook met hem had ik
medelijden. Ik vond het hard van mijn vader en ik schaamde me, omdat hij in de
gang moest eten.
Niet lang daarna kwamen de Amerikanen en waren wij bevrijd, zoals dat heette.
Dat moet diezelfde dag zijn geweest maar enkele uren later in de namiddag. Het was
13 september 1944.
In onze tuin bloeiden de goudsbloemen volop. Ik verdenk mijn vader ervan dat
hij ze gezaaid had om de Duitsers te tarten ofschoon hij een gloeiende hekel aan ‘de
oude Wilhelmien’ had.
‘Die haat de katholieken’, zei hij vaak. Het mag een wonder heten dat de troepen
het dorp nog gevonden hebben, want Epen was zo klein en lag zo afgelegen dat de
oorlog er aan voorbij leek te gaan.
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Ik weet niet of er enig verband is tussen de overal op Willy van de Kerkhof, het
neerschieten van de NSB'er en de arrestatie van de jonge kapelaan Houben. In die
volgorde vonden de gebeurtenissen plaats. Drie mensen in de jeugd van hun leven.
Alle drie slachtoffers van de oorlog. Bijna vergeten.

Kapelaan Houben
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Epen, 21 juli 1944. Een reconstructie.
Het huis waar kapelaan Houben woonde staat er nog. Ook mijn ouderlijk huis. Beide
hebben in de loop der jaren veranderingen ondergaan. Op de kapelanie woont allang
geen kapelaan meer. Het huis is onlangs omgebouwd tot appartementenhotel voor
vakantiegangers en heet nu ‘De Kaplanie’. Ik heb het dorp op 17-jarige leeftijd
verlaten om mij elders te vestigen. Mijn familie woont nog steeds in Epen op de
plaats waar mijn overgrootvader 160 jaar geleden een herberg bouwde.
Ik kom er vaak, omdat ik mij daar thuis voel. Het huis van de kapelaan kan ik niet
passeren zonder dat zijn gestalte met bleek gezicht en gebogen hoofd de vijf treden
afloopt naar de zwarte auto. Ik verbaas mij erover dat die herinnering aan hem vol
weemoed blijft. In de tientallen jaren die er tussen liggen heb ik maar sporadisch
over de oorlog horen praten. En als het gebeurde ging dat met vragen, steeds weer
dezelfde vragen gepaard. Was was de oorzaak, wat had kapelaan Houben gedaan?
Is men na de oorlog overgegaan tot de orde van de dag? Tot de zo noodzakelijke
‘wederopbouw’? Ik weet het niet. Ook daar verbaas ik mij over. Hoe meer ik erover
nadenk, des te meer vragen rijzen bij mij over de gebeurtenissen in ons dorp. De
hoofdrolspelers zijn niet meer. Mijn ouders zijn overleden evenals de gezusters
Lousberg: Mijn broers spreken alleen over hun spannende ervaringen.
Met wie kan ik mijn herinneringen delen?
Van mijn jongste broer weet ik dat de jongen met de fiets, die halverwege de straat
stond, de bakkerszoon Etienne Franssen is geweest. Van hem verneem ik het volgende:
‘Vanaf 1923 hadden mijn ouders een bakkerij. Ik was de oudste zoon en vanaf mijn
veertiende, dat was in 1938, hielp ik mijn vader.
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Iedere morgen werd natuurlijk alles vers gebakken. Daarna werd het brood bij de
mensen aan huis gebracht. Papa reed met paard en kar voorop en ik met de bakfiets
achter hem aan. We vertrokken om negen uur van huis zodat we rond tien uur in het
dorp waren. Daar lieten we het paard voor hotel Peerboom staan, terwijl wij naar de
klanten gingen. Eerst maakten we de ronde door het dorp, dan via de Zegel, de
Boeienstraat en Eperheide naar Heijenrath, vervolgens naar Slenaken, de Dèl, Gulpen,
Wittem en Partij. Daar hadden we de laatste klanten. Als we klaar waren, fietste ik
al vooruit naar huis.
Die vrijdag viel me iets vreemds op. Voor Hotel de Kroon stond 's morgens een
personenwagen met drie gasflessen achterop een aanhangwagen. De auto's reden in
de oorlog allemaal op gas, er was immers geen benzine meer. Er waren maar enkele
mensen die überhaupt een vergunning hadden om te rijden. Ernest Straat, die had al
eerder een taxi in Epen maar tijdens de oorlog mocht hij alleen zieken vervoeren met
een speciale vergunning.
De burgemeester was ook een van de weinigen die rijden mocht. Wij hebben verder
onze route gereden, maar het was zo'n merkwaardige dag. De sfeer ervan staat me
nog helder voor de geest. Toen we in Gulpen kwamen, later in de namiddag, was het
alsof het hele dorp in staat van opwinding verkeerde omdat ze daar die dag kapelaan
Penders hadden weggehaald en een zekere Paul Horbach. Overal waar we kwamen
hing een geheimzinnige sfeer. Er was ook zo'n angstig gefluister bij de meeste huizen.
In de oorlog was dat wel vaker. Meestal was er dan een bom gevallen of hadden de
Duitsers ofwel het verzet een overval gepleegd, het was iedere keer iets anders. Je
hoorde veel als je op de weg zat. Het was een trieste tijd.
Vanuit Partij, waar we hoorden dat ook meester Ortmans van Wahlwiller opgepakt
zou zijn, ben ik zoals gewoonlijk alvast naar Epen gereden. Maar in het Mechelderveld
zag ik iemand voor me fietsen. Dat was de opperwachtmeester Van Neerven.
Hij was al bijna in Mechelen toen ik hem inhaalde. Samen
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zijn we naar Epen gefietst. Ik weet niet meer of ik met hem toen over de toestand
heb gesproken. Waarschijnlijk niet. Ongeveer in de bocht bij het huis aan de ingang
van het dorp, reeds ons plotseling die auto met aanhanger en gasflessen voorbij in
de richting Epen. De mensen die er in zaten kende ik niet. “O God, de kapelaan”,
zei de Opper. En door alles wat ik die dag al gehoord had, sloeg mij de schrik om
het hart. Toen pas drong het tot me door wie in de auto zaten. Dat konden niet anders
dan mensen van de SS zijn. Een man zat voorin naast de chauffeur. De andere,
achterin, leunde met zijn ellebogen op de voorbank. Het waren geen militairen, want
ze droegen gewone burgerkleren. Ik vertelde hem dat ik die wagen al om tien uur
die morgen in het dorp had gezien maar het was alsof hij me niet meer hoorde. Hij
begon steeds harder te fietsen, hij reed zelfs de Roodberg op waar toch bijna iedereen
afstapte om lopend naar boven te gaan. Maar ik reed net zo hard achter hem aan, ik
wilde natuurlijk niet onder doen. Toen we het dorp in reden zagen we hoe ze met
kapelaan de treden van zijn huis afkwamen. De zwarte auto stond tegenover jullie
huis, vóór de kapelanie.
Marie, zijn huishoudster, stond in de deuropening en keek de auto na. De kapelaan
zwaaide nog naar mij en naar de anderen die hij zag. Ze hebben de auto gekeerd en
zijn de berg af weer richting Mechelen gereden.
Van Neerven is meteen naar Hotel de Kroon gegaan, waarschijnlijk om allerlei
zaken te regelen. Ik ging naar Marie. Die was natuurlijk de kluts kwijt. In die tijd
was ik leider van de Jonge Wacht en zodoende had ik vaak contact met de kapelaan.
Ik kwam regelmatig bij hem thuis, vooral ook voor vergaderingen.
Ik heb met haar het hele bureau, dat vol papieren lag, nagekeken of er soms iets
lag dat belastend voor hem kon zijn. Wij waren bang dat ze terug zouden komen.
We hebben alle laden doorzocht maar er was niets bijzonders te vinden.
Zelfs de fiets, die hij achter het huis had gezet, hebben we
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nog in de kelder opgeborgen. Niet dat het enig doel had, maar we hadden
waarschijnlijk de dringende behoefte om iets te doen. We hebben ook al zijn kamers
doorzocht, niet wetend of we daar goed aan deden, wat wel of niet belangrijk was
of belastend voor hem kon zijn. Na een tijdje ben ik naar huis gegaan en waarschijnlijk
zijn na mij nog anderen bij haar geweest. Ik wist niet hoe ik daar verder nog iets voor
haar of voor hem kon doen’.
Mijn jongste broer Felix was tien jaar oud. Ook hij herinnert zich nog de dag dat de
kapelaan werd weggehaald. Hij speelde die middag aan de beek, die buiten het dorp
langs de weg naar Mechelen stroomt, toen de zwarte auto hem passeerde. Hij zag de
kapelaan achterin zitten tussen twee mannen die zwarte jassen droegen. (Het waren
leren jassen, zegt een andere broer). Even voor dat tijdstip liepen, halverwege de
omhooggaande weg naar het dorp, burgemeester Merckelbach en zijn vrouw, toevallig
op weg naar de kapelanie. (De burgemeester was inmiddels afgetreden. Zijn plaats
was ingenomen door een Duits-gezinde man uit Kerkrade). In de auto die voorbij
reed zagen zij hem zitten, als het ware geklemd tussen de twee mannen. Een felle
zonnestraal viel door een autoraam net op zijn gezicht. Geen teken van herkenning
gaf hij, ofschoon beide mannen de nodige gesprekken met elkaar hadden gevoerd
over verzetsactiviteiten en over de oorlog. Hij keek strak voor zich uit en in die
omstandigheden was dat ook maar het veiligste.
‘Terwijl de oude T-Ford langzaam door de bocht ging, draaide de kapelaan zich om
en zwaaide naar me alsof hij me wilde geruststellen’, zegt Felix.
‘Ik stond op en keek hem na totdat de auto bij 't laatste huis om de bocht verdween.
Die blik, dat krijtbleke gezicht, ja dat was het, een krijtbleek gezicht, ik vergeet het
nooit meer. In een draineerbuis bij de beek, die uit het weiland van oom Frits kwam,
had ik stenen en graspollen gestopt om te zien hoe het water zich een weg zou banen.
Ik had
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barricaden gebouwd met takken, maar plotseling had ik geen zin meer in het spel.
Ik ging meteen naar huis en vergat de doorgang voor het beekwater weer vrij te
maken. Toen ik later in bed lag, dacht ik er pas aan’.
Oom Frits zal hem deze sabotagedaad niet in dank hebben afgenomen, want in de
verderop gelegen weilanden dronken zijn koeien aan die beek. Erger was dat het erf
achter zijn boerderij blank kwam te staan als de buizen verstopt raakten. Maar welk
kind kan zo'n uitdagend speelterrein weerstaan?
‘Een dag eerder had ik met de kapelaan nog een geweldige discussie gehad. In
augustus zouden de kinderen de eerste communie doen. Hij wilde dat ik als engel
verkleed met een palmtak in mijn hand voorop liep als de stoet naar de kerk ging.
De meester op school had me daarmee geplaagd. Ik voelde me voor schut gezet, dus
wilde ik dat niet. Maar de kapelaan hield vol, hij kwam bij me toen ik op de stoep
zat en probeerde me te overreden omdat ik de oudste van de misdienaars was. Ik heb
me in alle toonaarden verzet.
Maar de dag daarna, toen ze hem hadden weggehaald, heb ik 's avonds in bed
gehuild. Ik wist dat er zoiets als een ramp had plaatsgevonden, alhoewel ik nou ook
weer niet precies wist wat het allemaal inhield. Het kan zijn dat er thuis over is
gesproken, ik weet het niet. Toen ik 's morgens wakker werd had ik nog steeds het
gevoel dat er iets vreselijks was gebeurd, maar wat begrijpt een kind van zo'n situatie.
Ik had er spijt van dat ik tegen hem tekeer was gegaan. Dat heeft me nog lang daarna
dwars gezeten. Om het een beetje goed te maken heb ik toch bij de communiekinderen
als engel voorop gelopen. Later hoorde ik dat iemand hem van tevoren had
gewaarschuwd om onder te duiken maar dat heeft hij niet gedaan.
Begrijp jij dat nou?’
Op 21 juli, vroeg in de morgen, belde de dochter van de familie B. vanuit Maastricht
naar kapelaan Houben met
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een dringende boodschap voor een onderduiker in de Volmolen, haar ouderlijk huis.
Zij was de avond tevoren te gast geweest op een eindexamenfeest bij een nichtje
van kapelaan De Vreede die van 1932 tot 1939 kapelaan in Epen was geweest. Daarna
was hij in de parochie ‘Sint Pieter’ te Maastricht benoemd.
‘In de oorlog woonden in mijn parochie diverse gezinnen die lid waren van de NSB
en die hun kinderen met pamfletten langs de deuren stuurden’, zegt em. pastoor De
Vreede. ‘Ik heb ze daarover aangesproken maar die bemoeienis werd mij niet in dank
afgenomen. Niet lang daarna vernam ik dat er brieven over mij naar de SD waren
geschreven. Het werd voor mij dus tijd om onder te duiken. Ik ben toen in Epen naar
de familie B. in de Volmolen gegaan. Dat leek mij een veilige plaats. Op 20 juli
1944, de dag dat er een aanslag op Hitler werd gepleegd, omsingelden de Duiters
mijn huis en deden een inval. Alles werd doorzocht. Allerlei papieren werden
meegenomen waaronder mijn agenda. Die dag heb ik nog overwogen om ook 's
avonds naar het eindexamenfeest van mijn nichtje te gaan. Ik wist natuurlijk niet dat
de Duitsers inmiddels bij mij thuis waren geweest.
Maar rond die aanslag op Hitler was de bezetter toch al wat nerveus geworden, zodat
het mij veiliger leek in Epen te blijven. Mijn familie in Maastricht was intussen erg
ongerust geworden want in mijn agenda stond ook het adres van de Volmolen, zodat
de Duitsers, als ze wilden zoeken, een aanknopingspunt hadden. De dochter van de
familie B. heeft toen de volgende dag, in alle vroegte, naar kapelaan Houben gebeld
en gevraagd of hij me wilde waarschuwen. Ik moest zo snel mogelijk weg zien te
komen uit Epen. Die 21e juli kwam Houben, nog voordat de school begon, op de
fiets naar me toe en vertelde het verhaal. Ik zei hem dat hij er beter aan zou doen om
ook onder te duiken. Er dreigde voor hem evengoed gevaar, maar hij wilde daar niet
van
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weten. Hij regelde immers ook zaken die de Duitsers niet welgevallig waren.
“Ga dan op z'n minst vandaag niet naar huis”, zei ik, maar hij weigerde. Achteraf
gezien onbegrijpelijk. Onderduiken viel niet mee, maar opgepakt worden door de
Duitser was erger. De dagen waren eentonig. Om wat beweging te hebben ging ik
vaker heel vroeg in de morgen in het bassin van de molen zwemmen. Het was
hoogzomer en niemand die je daar zag.
Diezelfde dag dat Huub Houben bij mij kwam, ben ik uit Epen vertrokken. Het
was de bedoeling om naar Beesel te gaan maar verder dan Voerendaal ben ik niet
gekomen’.
De veiligheid in Epen was relatief. Dacht kapelaan De Vreede dat hij rustig in de
vroege morgen zonder gezien te worden zich naar buiten kon begeven, het volgende
verhaal van Sjuf Vluggen plaatst dat in een ander daglicht.
‘Op een dag nam ik mij voor om de volgende morgen aan de Geul een forel te vangen.
Weet je wat dat betekende om toen een vis bij het eten te hebben? Het was midden
in de zomer en heel mooi weer. Ik stond op toen het licht begon te worden. Tegen
half vijf was ik al aan de Geul bij de Volmolen. Maar toen ik om de boerderij heen
liep zag ik op het erf iemand bij de melkbussen staan. Het was kapelaan De Vreede,
zo maar in zijn hemd.
“Goeie morgen meneer kapelaan. Wat bent u al vroeg in Epen?”, zei ik. Maar hij
luisterde niet naar me, hij was zo verdwenen.
Ik had graag even met hem gesproken want ik had op de lagere school nog
katechismusles van hem gehad. Ik kon maar niet begrijpen dat hij zo vroeg in de
morgen in Epen was en dan ook nog in zijn onderhemd. Toen ik thuis kwam vertelde
ik aan Nelia dat kapelaan De Vreede zich aan de Geul stond te wassen.
Ze wilde het niet geloven. Ze dacht dat ik me vergiste. Maar ik hield vol dat ik
hem bij de Volmolen had gezien. Ik had er natuurlijk geen erg in dat hij daar
ondergedoken zat.
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Gelukkig heb ik er verder niet bij stil gestaan en er dus ook buitenshuis niet over
gesproken. Toen ik stond te vissen heb ik er wel over nagedacht waarom hij niet met
met wilde spreken want we kenden elkaar toch vrij goed van de voetbalvereniging’.
Het kan zijn dat kapelaan Houben met zijn huishoudster over de inhoud van het
telefoontje en zijn gesprek met kapelaan De Vreede heeft gesproken. Precies
herinneren kan juffrouw Jeurissen zich dat niet meer. Wel dat ze plotseling ongerust
was over zijn veiligheid.
‘Ik had in de loop van de dag gehoord dat er diverse razzia's hadden plaats gevonden
waarbij onder andere kapelaan Penders uit Gulpen was opgepakt. Ik was zo bezorgd
dat ik niet met een gerust hart aan het werk kon blijven. Ik heb de fiets gepakt en
ben naar school gegaan waar hij bezig was de kinderen voor te bereiden op de eerste
communie. Dat was tussen drie en vier uur in de namiddag. “Het is beter dat u niet
naar huis komt”, zei ik, “het is zo onrustig in de omgeving”.
“Dat kan niet”, antwoordde hij, “ik moet nog met de kinderen oefenen in de kerk”.
Ik zei wel vaker dat hij niet naar huis moest komen als er weer eens onrust was,
maar het was net of hij dat niet wilde horen. Hij was voorzichtig, dat wist ik wel.
Daarom dacht hij natuurlijk ook dat ze hem niets konden maken. Soms vraag ik me
af of hij zich wel bewust geweest is van de gevaren, hij was nog zo jong. Ik begrijp
niet dat hij niet bang is geweest.
Toen die twee Duitsers voor de deur stonden sloeg mij de schrik om het hart. Ze
spraken geen woord tegen me, duwden me opzij en gingen direct de kamer binnen
alsof ze wisten waar ze hem zoeken moesten. Hij zat in een stoel te lezen, alsof hij
in afwachting van hun komst was. Ik wilde iets zeggen maar ik kon de woorden niet
meer bedenken die op dat moment nodig waren.
Hij moest meteen mee. Er was niet eens gelegenheid om
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iets in te pakken. Zelfs de scheerspullen kon ik niet meegeven. Op de kapstok hing
zijn jas en die heb ik hem in het voorbijgaan nog kunnen aanreiken. Hij had pas
longontsteking gehad en ik dacht: als hij een paar nachten in de gevangenis moet
zitten, dan wordt hij misschien weer ziek. Daarom was ik dubbel ongerust. Hij was
altijd wat mager waardoor hij de indruk maakte ook niet zo sterk te zijn’.
In die zomer deed ik mijn eerste communie. We oefenden in de weken daarvoor met
de juffrouw van de eerste klas in de kerk.
Keurig in de rij lopen, knielen, de mond open doen en de tong een beetje uitsteken
naar de priester, het zingen van liederen en het opzeggen van de gebeden. Op de
maat, die de juffrouw met een stokje aangaf, stonden we allemaal tegelijk op of
knielden we weer neer. In het Rijke Roomse Leven van die tijd waren deze regels
erg belangrijk en zo moet ook ik het hebben gevoeld. Dat op die 21ste juli de kapelaan
daarbij aanwezig was kan ik mij niet meer herinneren.
Met de gevangenneming van de kapelaan moet er een zachtzinnige en geduldige
man zijn weggevallen. Iemand die de geest en strekking belangrijker vond dan de
strikte vorm. Die begrip had en in staat was op een speelse manier de jonge kinderen
te vormen. Pastoor Hutschemakers, die zijn taak overnam, was wat dat betreft uit
ander hout gesneden. En toch heb ik van dat alles geen weet gehad. Ook niet dat
mijn broer Felix ‘als engel verkleed’ en zwaaiend met een namaak-lelie in zijn hand,
ons naar het koorgedeelte bracht. Afgaande op de foto, die na de mis bij de kerk werd
genomen, was de plaats van kapelaan Houben op zes augustus al door een pater met
een indrukwekkende baard ingenomen. Hij was een ‘missiepater’ en had lang bij ‘de
wilden’ gewerkt. Van het communiefeest herinner ik me alleen dat mijn peettante
de chocoladepudding niet lustte omdat er rauwe eieren in verwerkt waren. Dat was
nog een heel gedoe aan tafel waar uitvoerig over werd gesproken. Ik vond het heel
gênant want mijn tante was
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streng in die zaken en heeft beslist mijn moeder daarop aangekeken. Het was een
smet op mijn feest.
Zou de kapelaan werkelijk nog in alle rust die 21ste juli na schooltijd met de kinderen
van de eerste klas naar de kerk zijn gegaan? Tegen zijn huishoudster had hij
herhaaldelijk gezegd: ‘Ze kunnen mij niks maken’.
Toch kan hij daarvan niet erg overtuigd zijn geweest, want rond vijf uur in de
namiddag ging hij naar de familie Vluggen-Savelberg. Het gezin telde drie jonge
kinderen en een bejaarde oma. Hij bracht er wel eens eieren, spek of boter die hij op
boerderijen kreeg. Eens bracht hij zelfs een paar schoenen voor de jonge moeder
mee en grote ganzeeieren. Hij was troostend en behulpzaam, zo is de herinnering
die hij heeft achtergelaten.
‘Ik kom afscheid nemen’, zei hij bij binnenkomst.
‘Hoezo? Gaat u dan op reis?’, vroeg Nelia Vluggen.
‘Ze komen me straks halen’, zei hij zonder verdere toelichting. De jonge vrouw
durfde niet verder te informeren. Nadat de kapelaan opgemerkt had dat hij ook nog
bij de dames Van der Heyden, die in het dorp woonden, afscheid moest nemen,
vertrok hij.
Weer thuis gekomen heeft hij niets laten blijken van zijn vermoedens. Achteraf
gezien voor zijn huishoudster onbegrijpelijk.
‘Hij had me er meer bij moeten betrekken’, zegt ze, ‘dat was beter geweest. Maar
misschien was hij bang dat ik dan ook gevaar liep. Ik weet het niet. Op die momenten
gaat er zoveel door je heen. Ik heb het niet kunnen voorkomen. Het was ook vreselijk
voor zijn moeder die zoveel moeite had gedaan om hem goed te installeren. Nadat
hij weg was zijn diverse mensen naar me toe gekomen. Ook burgemeester
Merckelbach en zijn vrouw waren er meteen. Daar had hij vaak contact mee, dat wist
ik wel. We hebben gezocht naar adressen en papieren die belastend voor hem konden
zijn. De dag daarna is zijn heeroom uit Elsloo nog gekomen om
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alles goed na te kijken maar de Duitsers zijn niet meer aan de deur geweest’.
De juffrouw van de eerste klas wandelde met haar collega na het eten nog even naar
Tergraat, aan de Geul, zich niet bewust van het afscheid dat ze reeds genomen had.
Iemand van de boerderij liep op hen toe en riep: ‘De kapelaan is door de Duitsers
weggehaald’. De twee vrouwen die zoveel goede ervaringen op school met hem
hadden keerden verslagen naar het dorp terug. En zo moet het velen zijn vergaan in
de daarop volgende uren. In ijltempo ging het bericht langs huizen en gehuchten.
Diezelfde avond besloot men om een 9-daagse voet- en bidweg naar Wittem te
organiseren. Het was zomer, de boeren werkten in het hooi, dus die konden niet mee.
Leny Maas-van der Heyden herinnert zich nog de negen dagen.
‘Wie tijd had liep mee naar Sint Gerardus in Wittem. De juffrouw, zijn
huishoudster, ging ook mee. Rond zes uur in de morgen gingen we biddend op weg.
In de kerk van Wittem werd een mis voor ons gelezen en dan liepen we weer terug.
Een dag zijn we zelfs naar het Mariabeeld op de Gulpenerberg gegaan.
Op weg naar huis spraken we met elkaar over de moeilijke situatie. We begrepen
maar niet waarom hij was opgepakt. Zijn huishoudster was erg verdrietig en bezorgd.
Wij natuurlijk ook. Hij was geliefd in het dorp. We leefden mee met zijn familie,
vooral met zijn moeder die weduwe was. Op een dag, passeerden ons twee NSB'ers
op de fiets. Ze stapten af en begonnen te schelden. Ze zeiden dat we er teveel drama
van maakten. Blijkbaar wisten ze dat we voor kapelaan Houben bidweg liepen. Wij
baden altijd hardop en misschien was hun dat een doorn in het oog. Op een van die
ochtenden kwam de juffrouw huilend vertellen dat ze hem van Maastricht naar Vught
getransporteerd hadden. Dat was slecht nieuws voor ons allemaal.
Misschien hadden ze bij invallen elders hem belastend materiaal gevonden? Ik
weet het niet’.
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Standplaats Epen
Op 26 augustus 1942 ontving de pas gewijde Huub Houben van zijn bisschop Mgr.
Lemmens bericht dat deze voornemens was hem in Epen tot kapelaan te benoemen.
Dat moet een hele opluchting zijn geweest want hij vreesde dat een benoeming te
Vijlen hem boven het hoofd zou groeien. Daar zat destijds een pastoor waarmee
jonge kapelaans het nogal moeilijk hadden. Waarschijnlijk bij wijze van compromis
werd er iedere twee jaar gewisseld. Gelukkig was dat in 1942 niet aan de orde. Geheel
gerustgesteld was hij pas toen hij eind augustus op audiëntie kon bij pastoor Oberjé
in Epen. Om een goede indruk te wekken en de pastoor gunstig te stemmen nam hij
zelfs een dure sigaar voor hem mee. Toen hij echter bij dit bezoek ook zijn
toekomstige woning mocht bezichtigen, zonk hem alsnog de moed in de schoenen.
De stank moet vreselijk zijn geweest. Het hele huis rook naar mest, want zijn
voorganger fokte in de kelder konijnen voor de slacht. Zijn zusters probeerden hem
te troosten. Ze beloofden het huis goed schoon te maken en te luchten maar dat hielp
hem niet over zijn somberheid heen.
‘Waarschijnlijk had hij meer last van de verantwoordelijkheden die hem te wachten
stonden’, meent een van zijn familieleden.
‘Nu kan ik nooit meer echt plezier maken’, liet hij zich ontvallen. Een opmerking
die wel uit zijn tenen leek te komen.
Tijdens zijn studie blonk hij niet uit door serieuze ijver.
Voor muziek en toneel had hij meer aandacht. (Zijn prachtige stem werd door
mijn vader nog lang geroemd). Een speelsheid die zijn ouders grote zorgen baarde.
Toen Huub doubleerde, overwogen ze zelfs om hem van het seminarie af te halen.
De directeur zag het niet zo somber in en pleitte ervoor hem de priesterstudie te laten
voltooien.
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De ‘pech’ voor Huub was dat zijn oudere broer Pierre, die ook op het seminarie zat,
juist een heel voorbeeldige en intelligente student was. Pierre is echter geen priester
geworden. De serieuze kant van Huub Houben zat vooral in zijn zorg voor alles wat
hulpeloos en afhankelijk was.
Hij was ook heel gehecht aan zijn ouderlijk huis. Wanneer de vakantie ten einde
liep was hij steevast een aantal dagen van streek. Vooral toen hij de laatste keer naar
het seminarie terug ging en zijn vader, getroffen door een hersenbloeding, ernstig
ziek in bed lag, was hij bijna niet in staat om weg te gaan. Zo moet ook het afscheid
nemen van zijn studietijd hem zwaar gevallen zijn. Toen hij eenmaal die stappen
gezet had leerde iedereen hem kennen als een toegewijd man, die zijn taak hoog
opnam.
Bij de inrichting van zijn huis, die door de familie diende te geschieden, heeft hij
zich in alle toonaarden verzet tegen de aanschaf van dure meubels. ‘Hoe moet ik dat
straks aan de armen uitleggen’, riep hij uit. Hij stond er op dat de meest eenvoudige
meubelen werden aangeschaft.
Nu hadden de kapelaans het in die tijd helemaal niet breed. Ze werden niet door
de parochie onderhouden, maar moesten het hebben van mensen die missen bij hen
bestelden en van de inkomsten die de pastoor als het ware voor hen overliet. Voor
de meesten was het bittere armoede. Huub had het geluk dat hij van een boerderij
kwam, zodat hij, wat eten betrof, in ieder geval zonder zorgen kon zijn.
Eenmaal in het pastorale en parochiewerk hield hij zich naast de eredienst bezig met
het verenigingswerk, ging op huisbezoek en gaf godsdienstlessen op school. Zijn
liefde voor de muziek kwam al meteen na zijn benoeming tot uiting toen hij zich
inzette voor een vierstemmig gezongen mis op Eerste Kerstdag. (Op het seminarie
was hij dirigent van een koortje).
In de winter van 1942-1943 plantte hij bloembollen in bakken. In zowat alle kamers
van zijn huis stonden ze te wachten op Pasen. Ze waren bedoeld voor de versiering
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van de kerk, als een dorpsgenoot op paasdag in 1944 zijn plechtige eerste mis zou
lezen in Epen. Dat een kapelaan zelf voor de versiering zorgde en dan nog op deze
ongewone wijze (Wie had bloembollen in de oorlog?) heeft indruk gemaakt.
In november 1941 werden de verenigingen verplicht zich bij de Cultuurkamer aan
te sluiten. Dat deed men uiteraard niet zodat alle verenigingen opgeheven werden.
Omdat de bezetter de kerk niet tegen zich in het harnas wilde jagen werd ‘De
Katholieke Actie’ wel toegestaan. Kapelaan Houben verzocht later aan alle
verenigingen een afgevaardigde daarin te benoemen. De maandelijkse bijeenkomsten
vonden plaats in de kapelanie.
Intussen werd de armoede voelbaar. Wekelijks ging de huishoudster naar Houbens
ouderlijke boerderij in Eys om wat extra voedsel te halen. Als hij zelf ging en zijn
moeder hem brood, vlees of eieren meegaf, zag de huishoudster daar hoegenaamd
niets van. Op weg naar Epen deed hij dan diverse adressen aan waarvan hij wist dat
er honger werd geleden. In die tijd was het bij de boeren gebruikelijk om de pastoor
en de kapelaan iets van de slacht te geven. Zelden belandde iets op zijn eigen bord.
Aan zijn huishoudster zei hij menigmaal dat ze vooral dankbaar moest reageren als
de een of ander haar vroeg of het vlees goed was. Eieren, meel, brood of vlees, alles
bracht hij in gezinnen of bij oudere alleenstaanden die het moeilijk hadden. Hij kon
het niet verkroppen dat mijnwerkers die zo hard moesten werken boterhammen met
stroop naar hun werk meenamen. Een vriend van hem, die ook kapelaan was en het
heel moeilijk had, kwam van tijd tot tijd met een koffer naar Epen.
‘Als hij kwam moest ik zelfs het closetpapier verbergen, want de kapelaan was in
staat om dat ook nog mee te geven’, zegt zijn voormalige huishoudster.
Zijn gevoel voor rechtvaardigheid moet de grote drijfkracht in de oorlogsjaren
zijn geweest. Maar ondanks dat een van zijn klasgenoten hem ‘bang van aard’ noemt,
heeft dat Huub Houben in de oorlog er niet van weerhouden zich actief tegen het
nationaal socialisme te keren. En met hem
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vele leken en priesters in de provincie Limburg.

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

30

Inval van de Duitsers
De inval van de Duitsers op 10 mei 1940 is voor zover ik mij kan herinneren thuis
nooit ter sprake gekomen. Wel heb ik ooit vernomen dat de oorlog plannen van mijn
ouders om zich in de Belgische Ardennen te vestigen, heeft verijdeld. Dat ze, kijkend
vanuit hun slaapkamerraam naar de overkomende vliegtuigen, in de vroege morgen,
de mooie boerderij die ze zouden kopen aan hun neus voorbij zagen gaan.
‘Nu kunnen we het wel vergeten’, moet mijn vader hebben gezegd en hem kennende
zal hij daarbij wel binnensmonds gevloekt hebben.
Verder heb ik mij nooit een voorstelling gemaakt van de eerste oorlogsjaren. Totdat
Etienne Franssen erover sprak. Hoe de Duitse soldaten met tientallen het dorp in
trokken. Ook verlegen jongemannen, priesterstudenten die zich verontschuldigden
voor hun komst. Ze kwamen vanuit Vaals via Vijlen naar Camerig en ondervonden
weinig tegenstand. De bunker, die nu nog in een weiland aan de Geul staat, was al
door de Nederlandse militairen verlaten. Wel zag op het laatste moment een Hollandse
officier kans om de brug op te blazen. Maar daardoor lieten de Duitsers zich in hun
opmars niet stuiten. Ze bleken bijzonder goed op de hoogte te zijn van de situatie.
Ze wisten dat in het huis van molenaar Schneiders ook een doorgang was. Met paarden
en karren trokken ze door de Geul en over het erf. Voor de vrachtauto's die te hoog
of te breed waren, werden stukken uit de muur gehakt en passant drongen de soldaten
het woonhuis binnen waar de molenaarsvrouw juist vla en brood bakte. Alles aten
ze op. Het fruit dat gewassen klaar stond om over de deegbodems verdeeld te worden,
vla die juist uit de oven kwam pakten ze uit haar handen, alles eigenden ze zich toe
voordat ze door ons dorp trokken.
Even verderop splitst zich de weg. Toen het leger rechtsaf
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sloeg naar de kom van Epen stonden wat oudere mensen toe te kijken. Vol verbazing
omdat ze ervan overtuigd waren dat de Duitsers zich vergisten en eigenlijk linksaf
naar België hadden moeten afslaan. Dat ze ons land zouden bezetten was voor hen
ondenkbaar.
De Duitser werd toen niet eens zo gehaat. Alles was immers van oudsher vertrouwd.
Maastricht en omgeving, dat is Maaslandse cultuur maar de mensen uit de
Zuid-Oosthoek, dat is volk uit het Rijnland. Er wordt ook nu nog meer naar de Duitse
dan naar de Nederlandse televisie gekeken. De marsmuziek klinkt er vaker dan elders
in ons land. Mijn moeder heb ik nooit andere dan Duitse liedjes horen zingen.
Na de inval werd er consequent Nederlands in de kerk gesproken. Een klein drama
voor de ouderen, die gewend waren zich in de Duitse taal tot de Heer te wenden.
Zichtbaar tijdens de processie, waar de Meesters van de Broederschap, zoals de
voorbidders werden genoemd, in verwarring raakten omdat ze de Nederlandse gebeden
nooit hadden geleerd. De enige die hier geen rekening mee hield, was ‘dodengraver’
Leonard Crutzen.
Tot lang na de oorlog bad hij bij begrafenissen in het Duits, nadat de priester en
de misdienaars terug waren gegaan naar de kerk. ‘Die Familie ist eingeladen zum
Kaffeetrinken bei...’ en dan noemde hij de lokaliteit waar het begrafenismaal zou
worden gehouden. Ook ik was er vertrouwd mee dat bij sommige ooms en tantes
zowel voor het eten als voor het naar bed gaan in het Duits werd gebeden. Als ik
even mijn ogen dicht doe en mij concentreer kan ik het twaalfuurgebed nog opzeggen.
‘Herr Gott Himmlischer Vater, segne uns diese Gaben, die wir von Deiner
Gutmütigkeit empfangen haben durch Jesum Christum, unsern Herrn Amen’.
De doortocht van de Duitsers in die eerste dagen bracht natuurlijk de nodige spanning
in het dorp. Ook al ken je je buurman nog zo goed, zodra hij door je tuin loopt met
een geweer en zich niet laat tegenhouden, veranderen de

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

32
gevoelens ten opzichte van hem. Zwijgen en de kat uit de boom kijken, dat moet het
motto van die dagen zijn geweest. Een enkeling riep naar de passerende Duitse
soldaten: ‘Ich bin auch ein halber Hitler’. Politieke stellingname? Angst? Lafheid?
Oom Frits Pluijmakers, die aan de ingang van het dorp woonde, was ervan overtuigd
dat de Duitsers Nederland nooit zouden binnen vallen. Ook hij keek die tiende mei
uit het raam naar de dreiging die in de lucht hing. De ontsteltenis moet van zijn
gezicht af te lezen zijn geweest in de volgende uren. De vele Duitsers die langs zijn
huis trokken moeten dat ook hebben waargenomen, want een van hen keek hem aan
en zei: ‘Haben wir ihnen vielleicht etwas überrascht?’.
Aan het einde van de dag drongen ze zelfs brutaal zijn stal binnen, joegen de koeien
het weiland in en plaatsten er hun paarden.
Zo vroeg in het jaar was het vee natuurlijk nog dag en nacht op stal. Als de dag
was aangebroken in het voorjaar waarop de koeien naar buiten gingen, werd er in de
vier hoeken van het weiland eerst gebeden en een takje gezegende palm gestoken.
Dat was om het vee te kalmeren.
Vooral de kalfjes sprongen nogal ongeremd in het rond. Het was niet ondenkbaar
dat de dieren, moe van het lange staan, van dwaasheid door het prikkeldraad
probeerden te breken. De Duitsers zullen weinig boodschap aan de rituelen van mijn
oom en tante hebben gehad.
Bekomen van de eerste schrik zal menigeen zich hebben geschikt in de
veranderende situatie. Mijn ouders hebben teleurgesteld het werk op de kleine
boerderij voortgezet en daarmee ook voor mij het lot van mijn verdere leven bepaald.
Zonder oorlog was ik in het prachtige landschap van de Ardennen opgegroeid.
Weliswaar met veel donkergroen van de grote dennenbossen, waar een zekere
treurigheid van uit gaat, maar ook met de ondiepe rivieren waar je de vissen in ziet
zwemmen. Nu is de meanderende Geul met zijn brede dal een kostbaar onderdeel
van het indrukwekkende speelterrein dat ik als kind in Epen tot mijn beschikking
heb gehad.
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Hoe en wanneer de oorlog in ons dorp voelbaar werd weet ik niet. Ik ben er spelend
doorheen gegaan, mij niet bewust van de toenemende dreiging om mij heen. Dat er
enig verzet werd geboden ontging de meeste mensen. Maar er was zeker één persoon
die vanaf de eerste dag besloten had zich niet bij de wensen van de bezetter neer te
leggen al hebben weinigen daar weet van gehad. Het was Hubert Groneschild, de
eigenaar van hotel Peerboom en tevens houder van het postagentschap van de PTT.
Een zwijgzame maar vastberaden man die onrechtvaardigheid niet kon verdragen.
Vanaf de eerste dag van de oorlog besloot hij zich te verzetten. Een voornemen dat
hij en zijn vrouw Maria Groneschild-Peerboom, in daden hebben omgezet.
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Verzet in het Mergelland
In het late najaar van 1943 bracht Harry Hanssen uit Sevenum een bezoek aan
kapelaan Houben in Epen. Hij kwam op de fiets uit Noord-Limburg. Daar vond men
dat het verzet in het zuiden niet echt op gang kwam. Waarschijnlijk speelde ook een
rol dat de reeds opgerichte afdelingen Maastricht en Heerlen verschil van mening
hadden over de toekomstige groep Gulpen. In de zomer daarvoor hadden kapelaan
J. Naus uit Venlo, pater Lodewijk Bleijs (de Aal van Oranje), die in Wittem zijn
opleiding als Redemptorist had genoten, en de onderwijzer Jan Hendrikx uit Venlo,
het initiatief genomen tot de oprichting van een onderduikorganisatie. 1 oktober 1943
vond de eerste gewestelijke vergadering plaats. Jan Hendrikx, die in mei 1943 al
contact zocht met rector Prompers uit Heerlen, opereerde onder de naam Ambrosius
en zou later nog enkele weken in Epen onderduiken. De organisatie werd in hoge
mate gesteund door drs. Leo Moonen, secretaris van Bisschop Lemmens. (De bisschop
was fel anti-Duits maar stimuleerde niet dat priesters daadwerkelijk deelnamen aan
het verzet. Zijn ‘vaderlijke’ bezorgdheid om hun lot lag hieraan ten grondslag. Wel
had hij de collecte voor de Bijzondere Noden in het leven geroepen. De inkomsten
daarvan kwamen geheel ten goede aan de ondergrondse beweging).
Na de oprichting zou het groepje zich aansluiten bij de Landelijke Organisatie
(LO). De Limburgse organisatie was in oorsprong dus van katholieke signatuur.
Bisdom en priesters hadden onomwonden stelling genomen tegen het nationaal
socialisme en gingen zelfs zover landgenoten die lid van de NSB werden, van de
sacramenten uit te sluiten. Niet lang daarna sloten zich enkele predikanten aan, die
actief meewerkten aan de verdere uitbreiding van het verzet in Limburg. Ook Harry
Hanssen was vrij snel lid van de
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groep. Waarom hij eerst kapelaan Houben bezocht, weet hij niet meer. Secretaris
Moonen kende kapelaan Houben in familiaal verband. Houbens moeder was een
volle nicht van Leo Moonen. Mogelijk dat van hem de suggestie is uitgegaan om
eerst naar Epen af te reizen.
Kapelaan Houben bracht Harry Hanssen diezelfde dag in contact met zijn neef
Leo Coenen uit Simpelveld, die in Mechelen op het bureau van de Voedselvoorziening
werkte. De eerste bespreking werd enkele uren later gehouden in drukkerij Coenen
te Simpelveld. Daarbij was ook Sjeng Coenen aanwezig die al vanaf 1942 bezig was
met het verspreiden van illegale lectuur.
Hij werkte samen met de familie Urlings uit Vaals. Zij vormden de
hoofdverspreiders van het blad Trouw in het district Gulpen. Of kapelaan Houben
bij die eerste bespreking ook aanwezig was, heb ik niet kunnen achterhalen. In de
schaarse stukken over de LO-Gulpen, komt de naam van kapelaan Houben in de
daaropvolgende vergaderingen nauwelijks voor. (En andere lezing is dat Jan Hendrikx
al in augustus 1943 in hotel Bergland te Gulpen een vergadering bijwoonde waarbij
de kapelaans Penders en Houben, evenals Paul Horbach en Harry Hanssen, aanwezig
waren).
Nog diezelfde dag begaf Harry Hanssen zich naar Gulpen waar hij een gewillig
oor vond bij kapelaan Penders, die zich meteen bij de organisatie aansloot.
De groep LO-Gulpen werd dus eind 1943, mogelijk januari 1944, definitief
opgericht. Mensen uit Wittem, Epen, Wijlre, Wahl- en Nyswiller, Mechelen,
Simpelveld, Gulpen, Vaals en Bocholtz sloten er bij zich aan. In ieder dorp werd
iemand tot ‘duikhoofd’ benoemd. Voor Epen was dat Hubert Groneschild, die samen
met kapelaan Houben in eerste instantie de zorg voor onderduikers op zich nam. De
LO-Gulpen wist in korte tijd zo'n 300 mensen onder te brengen en voor geld, bonnen
en voedsel te zorgen. Uit veiligheidsoverwegingen wist men zo weinig mogelijk van
elkaars doen en laten.
In het Redemptoristenklooster te Wittem was Pater Baars

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

36
actief. In Wahl- en Nijswiller het hoofd der school Huub Ortmans, evenals het
statenlid Emile Merckelbach en de bakker Pierre Bindels. In Vaals kapelaan
Wermeling en de reeds genoemde familie Urlings.
In Simpelveld was zowat het hele gezin Coenen bij het verzet betrokken alsook
Huub Hamers en fietsenhandelaar Jef Bindels. In Gulpen de al eerder genoemde
kapelaan Penders, Paul Horbach en anderen. Districtshoofd was Jacques Knops uit
Simpelveld.
Het waren niet alleen de hier genoemde leden van de groep die het verzetswerk
deden, ze werden geholpen door velen die zich beschikbaar stelden voor grotere of
kleinere taken. Zo fietste de jonge student Harry Cox uit Gulpen regelmatig in
opdracht van kapelaan Penders naar de Roermondse parochie Kapel in het Zand.
Daar ging hij te biecht bij pater Bleijs. Niet om zijn zonden te belijden maar om
voedselbonnen, bestemd voor de onderduikers in het dorp, in de biechtstoel in
ontvangst te nemen. Begin juli 1944 vond kapelaan Penders dat het voor Harry Cox
te riskant werd en staakte hij deze koeriersdiensten.
De jongere broer van kapelaan Houben bracht regelmatig pakjes naar de andere
leden van de groep Gulpen zonder dat hij wist wat de inhoud was. Pas later vernam
hij dat het meestal om gestolen voedselbonnen ging, die voor de onderduikers bestemd
waren. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Op boerderijen verspreid over het hele
gebied besloten mensen onderdak te verlenen aan onderduikers en joden. Maar dat
was niet alles. Er was zoveel te doen in oorlogstijd. En ondanks dat moest het leven
gewoon doorgaan. Ondanks de kans op verraad, of op ontdekking door de bezetter.
Vicaris Meertens zou mij later vertellen dat hij op 20 juli 1944 vanuit Gronsveld
samen met kapelaan Penders naar huis fietste.
‘Wees in Godsnaam voorzichtig’, zei hij. De dag daarna werd Penders, nog voor
Houben opgepakt.
Toen minister Burger in mei 1943 een bezoek bracht aan
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Koningin Wilhelmina in Londen, informeerde Hare Majesteit naar de mate van verzet
in het katholieke Zuiden. Hij antwoordde dat hem daar niets van bekend was. De
heersende opinie, die ook na 1945 post heeft gevat, als zou de Katholieke Kerk zich
ten tijde van de oorlog afzijdig hebben gehouden gaat in ieder geval niet op voor de
Zuid-Oosthoek. Bijna alle kapelaans namen, gesteund door hun pastoor, min of meer
actief deel aan het verzet.
Ze ontmoetten elkaar meestal op begrafenissen. (Hoe rijker de overledenen, des
te meer ‘Heren’ waren er tijdens de mis aanwezig. De kapelaans waren allang blij
dat ze op deze manier iets konden bijverdienen. Ze kregen f 2,50 per begrafenis).
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Verzet in Epen
Na het bezoek van Harry Hanssen zou de kapelaan zich intensief bezig houden met
het plaatsen van onderduikers en het zoeken van betrouwde adressen. Ofschoon
Epen, zo afgelegen, relatief veilig was, bleef het toch een levensgevaarlijke zaak om
mensen te verbergen. Het gevaar kwam niet alleen van de Duitsers maar ook van
mensen die lid waren van de NSB. Zij waren uiteraard goed op de hoogte van de
plaatselijke situatie. Of er daadwerkelijk verraders tussen zaten is zelfs achteraf
moeilijk te zeggen. Een feit is dat iedereen voor hen op zijn hoede moest zijn, wat
natuurlijk in zo'n kleine gemeenschap gevoelens van onbehagen en wantrouwen met
zich meebracht.
Hubert Groneschild en de kapelaan, die nauw met elkaar samenwerkten, stonden
ook in contact met de overige leden van de groep Gulpen, maar slechts voor zover
dat noodzakelijk was.
Een van hen was Joep Grooten uit Bocholtz die Hubert regelmatig voor overleg
ontmoette in het z.g. ‘Kerkeweitje’ achter hotel Peerboom.
Joep Grooten hield zich, naast de zorg voor onderduikers, ook bezig met het over
de grens smokkelen van Nederlandse studenten die in Duitsland waren te werk
gesteld.
Pal tegen de Belgische grens lag de boerderij Klein Kullen van de weduwe Pelsser-van
der Heyden. Zij woonde er met haar negen kinderen. De oudste was 19 toen de oorlog
uitbrak. Haar man was in 1935 gestorven. Aan gene zijde van de grens, in kasteel
Beusdael, waren de Duitse wachten ingekwartierd die het verkeer tussen beide landen,
ter plekke, in de gaten hielden.
Zij kwamen regelmatig op de boerderij om wat zuivelprodukten te kopen en een
praatje te maken. Ofschoon de weduwe Pelsser dus als het ware onder toeziend oog
van de
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vijand stond heeft dat haar er niet van weerhouden gedurende de oorlog diverse
onderduikers op te nemen.
‘Kapelaan Houben kwam bij ons op de eerste vrijdag van de maand de heilige
communie brengen voor die mensen. Het was vroeger gebruikelijk dat de priester
de heilige communie bij de zieken aan bed bracht, in gezelschap van een misdienaar
die met een bel naast hem liep. Op die manier werden mensen er op geattendeerd
dat de priester met het Allerheiligste voorbij ging. Bij ons kwam hij meestal per fiets,
zette die onder de veranda en ging eerst met de communie naar de onderduikers.
Voordat hij weer vertrok dronk hij nog een kop koffie en maakte een praatje. Hij
was bijzonder integer en betrouwbaar maar ook erg begaan met hun lot. Hij sprak
hen moed in en zou zijn laatste cent, zelfs zijn hemd voor hen gegeven hebben.
Omdat wij een boerderij hadden kregen we geen extra voedselbonnen. Blijkbaar
ging men er vanuit dat anderen dat dringender nodig hadden dan de boeren. Eigenlijk
konden wij ook zonder maar met die onderduikers kwamen we toch wel eens iets te
kort. Dan gingen we naar de kapelaan en kregen we van hem bonnen. Waar hij ze
vandaan haalde weet ik niet.
De onderduikers kwamen bij ons via iemand uit Maastricht. Meestal gewoon met
de bus. Soms bleven de mensen een paar dagen, soms langer.
Zo ging het tot aan het einde van de oorlog. Het gekke is dat na de oorlog zo goed
als niemand van die mensen nog iets van zich heeft laten horen. We hebben hen toch
eten en onderdak gegeven.
Achteraf gezien was het misschien wel gevaarlijk wat we deden met die kleine
kinderen in huis, maar dat beseften we toen niet. We zeiden tegen de kleinsten dat
het “Ooms” waren.
De oudste jongens hadden een kar gemaakt die bij een heg aan de grens stond.
Die heg was zo dik dat je er niet doorheen kon kijken. In de zomer van 1944 sliepen
de
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Kapelaan Houben met misdienaar Marcel Sprooten

onderduikers daar wel eens in. Als het regende moesten ze op de hooizolder. Om de
tijd te doden wilden sommigen overdag graag iets doen. Als het veilig was lieten we
dat ook wel toe maar je kon niet voorzichtig genoeg zijn. Een onderduiker van hotel
Peerboom was immers al verraden. Bovendien woonde in de dichtsbijzijnde boerderij
een vrouw van Duitse afkomst. Ook bij haar kwamen de Duitsers van het kasteel
vaak. Ze was goed bevriend geraakt met een grensbewaker uit Aken die nogal fanatiek
was. Wij moesten dus dubbel zo goed uitkijken’.
Juffrouw Jeurissen, de huishoudster van de kapelaan, weet nog dat de onderduikers
meestal na aankomst met de bus uit Gulpen naar de kapelanie kwamen om nog wat
met
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kapelaan Houben te bespreken. Zij denkt dat hij op die manier zo'n zeven of acht
mensen heeft helpen onderduiken maar het kunnen er ook meer zijn geweest. Ze
weet zeker dat zijn neef Sjeng Coenen hem van bonnen voorzag die de kapelaan
vervolgens weer naar de diverse adressen bracht. Sjeng kwam vaak met een fietstas
vol gestolen voedselbonnen. Dan zei de huishoudster: ‘Sjeng wees in Godsnaam
voorzichtig. Als ze je pakken ben je nog niet jarig’.
‘Marie, je bent gek’, wuifde hij dan nonchalant haar bezorgdheid weg, ‘mij kan
niks gebeuren’.
Maar zij was daar niet zo zeker van. Soms hoorde ze hoe de neven met elkaar in
overleg waren. Het ging altijd over de hoeveelheid bonnen die de kapelaan nodig
dacht te hebben. Sjeng zorgde ervoor dat die god-weet-waar vandaan kwamen. Toch
besefte ze niet precies waar hij mee bezig was. ‘Heb je nog iets te eten?’, vroeg de
kapelaan op een dag. ‘Er komt iemand met de bus die ik ergens naar toe moet
brengen’.
Zij had daar bij het koken niet op gerekend. Toevallig was de schilder Huub Ubachs
op de kapelanie aan het werk en die hoorde dat. Het ging om iemand die bij hun op
de boerderij ondergebracht moest worden.
‘Die man kan bij ons eten’, zei Huub. ‘Wij hebben thuis genoeg’.
Maar de huishoudster begreep dat de kapelaan graag wat met de man wilde
bespreken.
Als hij dat nou zo graag wil, doe hem dan dat plezier, dacht ze, gaf hem haar eten
en nam zelf een bordje pap.
Het ging om Jan Hendrikx, een van de leidende figuren in het verzet, die Limburg
vertegenwoordigde in de Landelijke Organisatie en in nauw contact stond met de
Bisschoppelijk Secretaris Leo Moonen. Hij was derhalve een van de meest gezochte
mannen in de provincie. De kapelaan bracht Jan Hendrikx onder bij de familie Ubachs
aan de Smidsberg waar hij enkele weken verbleef.
‘Maar hij was meer weg dan in huis’, zegt Matthieu
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Ubachs. ‘Hij was altijd op pad. In die dagen werd hij eens, in gezelschap van een
kameraad, door de Duitsers bij de grens in Vaals aangehouden. Ze waren “verkleed”
als wandelaar of toerist. Met een korte broek, bolhoed en gekleurde bril. Zijn kameraad
had een geheime brief van een Duitse bisschop in zijn jas verborgen. De dienstdoende
Duitsers, die voor overleg even naar binnen gingen, gaven hun hond het commando
om het tweetal te bewaken. Maar Jan zag kans om de brief te versnipperen, tussen
een belegde boterham te stoppen en aan de hond te voeren. Voor die hond was het
natuurlijk ook oorlog. Jan is uiteindelijk toch bij het verraad van Weert, door de SD
uit Maastricht, gepakt’.
Ook in hotel Peerboom zaten onderduikers, soms zeven of acht tegelijk. Een van hen
was de Epenaar Jo Knubben die eerst in België was geweest maar om
veiligheidsredenen daar weer weg moest. In hotel Peerboom, waar ook een boerderij
bij hoorde, zaten de onderduikers op de hooizolder en boven in een kamer die door
een valse wand met een kast ervoor aan het zicht was onttrokken. Twee onderduikers,
die langere tijd bij de familie verbleven, staan veel Epenaren nog helder voor de
geest. Het waren Willy van de Kerkhof en Frans van Berge. De ware naam van Willy
was Johannes Witteveen maar Frans van Berge kende iedereen als Frans van Berge
terwijl zijn schuilnaam Bram van Zanten was. Ik verwonderde mij erover dat niemand
hem onder die naam kende.
Het heeft mij veel moeite gekost om Frans van Berge op te sporen. Geen van de
informanten had nog enig contact met hem. Wel was bekend dat hij direct na de
oorlog naar Australië was vertrokken. Later zou hij in Weert hebben gewoond.
Tientallen telefoontjes in die omgeving maakten mij niet wijzer. Totdat een
vroegere gemeentesecretaris van Stramproij mij kon mededelen dat een gezin Van
Berge in 1966 naar Amerika was verhuisd. Ik zag mijn hoop op een gesprek met
hem in rook op gaan. Maar na enige corres-
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pondentie met Binnenlandse Zaken in Den Haag bleek de heer Van Berge sinds
enkele jaren weer in Nederland te wonen en, nota bene, in Zuid-Limburg.
Ofschoon ik in de oorlog nog een klein kind was had ik toch meer dan een vage
herinnering aan hem.
Het is een dag ergens in maart 1944. Ik speel op de boerderij van oom Frits en tante
Roza. Een weiland verder ligt de boerderij van de familie Van der Heyden. Daar
woont ook de juffrouw van de kleuterschool die mij breien leert en haar zusje Leny
die vaak bij ons thuis komt helpen als mama ziek is of te veel werk heeft. Ik ben kind
aan huis bij de familie.
Die dag besluit ik om een deur verder te gaan spelen. Het zal wel niet zo
weloverwogen zijn gegaan als ik het nu voorstel.
Ik herinner mij dat ik zeer gesteld was op de zusjes Van der Heyden. Ze waren al
‘groot’ en ‘mooi’ en zo wilde ik later ook worden. Bovendien ondervond ik in hun
gezin de nodige hartelijkheid die ik als enig meisje tussen zes oudere broers wel eens
miste. Waarschijnlijk heb ik aan mijn tante of nichtje gezegd waar ik naar toe ging.
Honderd meter over de asfaltweg, langs de beek, door het tuinhek, links voorbij het
huis, rechts langs de muur van de stal waar de leipeer staat en de groentetuin is.
Voordat ik weer een hekje door ga hoor ik fluisterende stemmen. De twee meisjes
praten met iemand. Ik blijf staan en luister, niet wetend wat te doen. Waarover
gesproken wordt kan ik niet verstaan. Langzaam open ik het hek en loop
schoorvoetend naar de binnenplaats. Een moment wacht ik, dan kijken drie mensen
me geschrokken aan. Ik herken de onderduiker van hotel Peerboom, Frans van Berge.
Het moet vlak voor mijn zesde verjaardag zijn geweest. Kun je een kind van die
leeftijd al een geheim toe vertrouwen? Het moet wel.
‘Je mag aan niemand zeggen dat je Frans hier gezien hebt’. Zo word ik bijna
bezwerend toegesproken. ‘Ook thuis niet’. Ik voel dat er iets belangrijks van mij
wordt verwacht. ‘Ik zal niks zeggen’, beloof ik en vervuld van verantwoor-
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delijkheid huppel ik blij naar huis. Ik koester ‘Het Grote Geheim’ als iets kostbaars
en pas vele jaren later zal ik het zwijgen verbreken.
Als ik 45 jaar later tegenover hem sta schiet mij dat moment weer te binnen. Ik herken
hem wel. Hij mij niet. Allicht niet. De sporen van de jonge man die hij was zijn nog
duidelijk zichtbaar. Langdurig verblijf in Engelstalige gebieden kleeft aan zijn
Nederlandse uitspraak. Mij interesseert vooral waarom hij juist naar Epen is gekomen
en wat hij daar heeft meegemaakt. Hij is een stukje in de puzzel van mijn
oorlogsherinneringen.
Zijn verhaal begint al in het eerste oorlogsjaar als er van georganiseerd verzet
nauwelijks sprake is.
In Amsterdam-Noord maakte hij deel uit van de ‘Groep Waterland’. Frans van
Berge hield zich bezig met het vervoer van joden die naar Engeland wilden vluchten.
Maar door verraad werden op 3 december 1940 de verzetsleden Van der Hoeven,
Remke en De Graaf gearresteerd.
‘Ik had wel kunnen onderduiken maar ik was als de dood dat ze mijn ouders iets
zouden aandoen en dat wilde ik niet. Ik kon er beter tegen dan mijn vader, vond ik.
Om veiligheidsredenen was ik al eerder thuis weggegaan. De laatste maanden had
ik op de boerderij van een vriend van mijn vader doorgebracht. Van daaruit regelde
ik ook dat vervoer met paard en kar’, zegt hij.
‘'s Morgens op 4 december 1940 kwamen 2 overvalwagens het erf op en werd ik
meegenomen. In die eerste dagen ben ik vaak verhoord. Soms 24 uur aan een stuk,
niet door een maar door zes mensen die elkaar aflosten. Ze voerden een
zenuwenoorlog met me. 's Nachts lieten ze het licht in de cel branden zodat ik bijna
niet slapen kon. Om de haverklap kwam iemand naar binnen alsof ik weer
meegenomen zou worden voor verhoor. Het was vreselijk. De anderen hebben het
alle drie niet overleefd. Ze zijn doodgeschoten. Omdat ik ben blijven ontkennen
hebben ze mij na vier maanden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten’.
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Deze vrijheid was van korte duur. Na zes maanden werd hij bij een razzia weer
opgepakt en op transport naar Duitsland gesteld. Via Berlijn-Spandau, Polen en
Litouwen kwam hij in Letland terecht in Milgravis, even buiten Riga. Achter het
front hadden de SS-ers zogenaamde ‘Frontarbeiter’. Dat waren mensen uit alle bezette
landen die gedwongen werden daar werkzaamheden te verrichten. Ze wenden ook
wel ‘SS-Frontarbeiter’ genoemd, overigens zonder lid van de gevreesde SS te zijn.
‘De eerste dag moest ik zware balken sjouwen. Na een dag waren mijn schouders al
behoorlijk gehavend. Dit zou ik nooit volgehouden hebben. Maar ik ben altijd een
vrijbuiter geweest.
De volgende morgen, we moesten om zes uur aantreden, werden er timmerlieden
gevraagd. Daar heb ik op gegokt. Hamer en spijkers leken mij beter te hanteren. Als
zoon van een slager kon ik wel grote bonken vlees dragen, maar die balken, dat ging
mij te ver. Ik deed dus een stap vooruit en toen was ik timmerman. Daarna werd er
gevraagd wie goed Duits sprak. Ik deed met een aantal mensen weer een stap naar
voren want in die tijd sprak ik al goed de talen. Toen werd er gevraagd wie een
bouwtekening kon lezen. Ik was de enige die weer naar voren stapte. Ik blufte gewoon
want tekeningen lezen had ik nooit geleerd. De bedoeling was zoiets als een
noodgebouw van hout op te zetten. Ik heb me daar goed doorheen geslagen. Bij de
Jezuïeten in Amsterdam had ik geen slechte opleiding gehad en dat is me daar goed
van pas gekomen. Het was een zwaar kamp maar omdat ik zoiets als werkleider werd
viel het voor mij nogal mee.
Laatst hoorde ik via de radio een gesprek met iemand die ook in dergelijke
omstandigheden had gezeten. De interviewster verweet de man dat hij met de Duitsers
had samengewerkt. Ik werd daar kwaad over want dat kan wel zo lijken dat de Duitsers
niet ter plekke bevochten zijn, maar het gaat wel om leven of dood. Wij moesten
gewoon zien te overleven in die situatie. Dat was alles’.
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Later zag Van Berge kans te ontvluchten en kwam hij terug in Nederland. In
Amsterdam kon hij uiteraard zijn gezicht niet meer laten zien en daarom dook hij
onder. Door een zekere mevrouw Tadema - haar man was ingenieur bij de Shell kreeg hij een nieuw persoonsbewijs op naam van Bram van Zanten. Dat was eind
1943. Mevrouw Tadema stond in contact met de familie Groneschild-Peerboom bij
wie ze soms als gast in het hotel logeerde.
Eerst ging hij met zijn koffertje naar Vaals waar hij voor de oorlog ook al korte
tijd gewoond had. Van daaruit vertrok hij naar Epen. Daar ontmoette hij in hotel
Peerboom Willy van de Kerkhof.
‘In tegenstelling tot Willy was ik nogal stil. Ik werd vaak Willem de Zwijger genoemd.
Op een avond zaten we aan tafel in de keuken te eten. Vanuit de gang kwam iemand
naar binnen die vroeg om te overnachten. De man droeg een dure camelcoat jas. Dat
is me altijd bijgebleven. Dat was opvallend in die dagen van schaarste. Maria, de
vrouw van Hubert, zei dat in de winter geen kamers werden verhuurd. Pas later is
mij duidelijk geworden dat die man Anton Van der Waals is geweest, de grootste en
beruchtste aangever van de SD. Ik herkende hem na de oorlog van een gepubliceerde
foto. Die man heeft ons toen natuurlijk gezien’.
Johan Witteveen, alias Willy van de Kerkhof, kwam waarschijnlijk in het najaar van
1943 in Epen. Hij was de eerste onderduiker die door de pas opgerichte LO-Gulpen
in het district werd geplaatst. Wat hem precies uit zijn geboorteplaats Heerenveen
dreef in 1942 is moeilijk te achterhalen.
Hij zou door de Duitsers wegens verzetsdaden zijn gezocht. Het Verzetsmuseum
Friesland kan de feiten daarover niet meer achterhalen. Volgens zijn zuster kon hij
niet tegen het onrecht, dat mensen door de Nazi's werd aangedaan. Het moet hem
erg opstandig hebben gemaakt.
‘Hij deed veel voor arme mensen’, zegt ze, ‘hij bracht
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levensmiddelen en andere zaken die ze nodig hadden. Maar dat hebben wij pas na
de oorlog vernomen’.
Zeker heeft meegespeeld dat hij werd opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.
Omdat hij zo tegen de Duitsers was, dacht hij dit nooit te zullen overleven als hij
gehoor zou geven aan de oproep.
Plotseling was hij verdwenen. Op een morgen, vader Witteveen was naar een
begrafenis, kwam Johan niet beneden. Onderzoek wees uit dat zijn bed niet eens
beslapen was. Toen vader terug kwam was hij er nog steeds niet maar een broer kon
inmiddels melden dat Johan in Culemborg was ondergedoken.
Toen hij geen gehoor gaf aan de oproep van de bezetter werd zijn vader opgepakt
en gevangen gezet. Goed behandeld werd de man niet. Hij werd gedwongen langdurig
met zijn neus een kartonnetje tegen de muur te drukken. Als het viel werd hij op zijn
achterhoofd geslagen. Hij heeft er nog lang een pijnlijke neus aan overgehouden.
Toen Johan dat hoorde kreeg hij schuldgevoelens en wilde terugkeren naar Friesland.
Maar zijn vader, inmiddels weer op vrije voeten, liet hem weten voor de volle honderd
procent achter hem te staan en stimuleerde hem om vooral moed te houden en niet
naar huis te komen.
In Culemborg werd hij verliefd maar desondanks bleef hij daar niet lang.
Jo Knubben uit Epen die zich met muziek bezig hield, kwam vaker bij een mevrouw
in Valkenburg die een prachtige vleugel bezat. Daar leerde hij Johan Witteveen
kennen met wie hij bevriend raakte. Waarschijnlijk heeft Jo hem in contact gebracht
met mensen van de LO, hetzij met Hubert Groneschild, hetzij met kapelaan Houben.
Wie hem zijn onderduikersnaam verschafte en wanneer is niet duidelijk. In een
verslag over de LO-Gulpen staat dat Johan Witteveen de eerste onderduiker was die
door de groep werd geplaatst.
De twee mannen waanden zich veilig in het kleine dorp. Willy hielp mee op het
postkantoor, wat de indruk moest wekken dat hij in dienst van de PTT was. Frans
nam
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de zorg voor de koeien op zich. Er onstonden contacten en vriendschappen.
‘De meeste jonge meisjes wisten wel van de onderduikers. Het waren knappe, vlotte
jongemannen. We zijn zelfs met hen gaan sleeën in Tergraat. Aan de kerk hadden
we elkaar zo met sneeuwballen bekogeld dat we drijfnat waren en thuis droge kleren
aan moesten trekken. Zodoende weet ik zeker dat ze in de winter van 1943 in Epen
waren. Iedereen wist ook dat het de onderduikers van hotel Peerboom waren. Ze
gingen nogal vrij naar buiten’, zegt Leny Maesvan der Heyden.
Als vriend van Jo kwam Willy dagelijks in het huis van de familie Knubben waar
ze samen kaartten en muziek maakten.
Angele Knubben:
‘Willy zat altijd vol grappen. Hij was ook wel een plaaggeest. Hij had het vooral
op mij gemunt, omdat hij vond dat ik zo gauw op mijn tenen was getrapt. Mijn oudste
zus had toen verkering. Als er een brief voor haar kwam zette hij die helemaal vol
stempels. Een grapje natuurlijk maar zoiets viel wel op. Dat had hij beter niet kunnen
doen. Hij liep ook eens door het dorp met een paraplu op en een schortje voor vanwege
een weddenschap. In het gewone leven deed hij iets in textiel.
Hij had ergens een verloofde die hij altijd poppedijntje noemde. Op een keer zei
hij: “Al ben ik nog zo moe, voordat ik in bed kruip bid ik eerst drie weesgegroetjes”.
Dat vond ik ontroerend’.
Ondanks het vrije optreden van de beide jongemannen meent Maria
Groneschild-Peerboom dat de voorzichtigheid goed in acht werd genomen.
‘Willy kon zich wat vrijer bewegen omdat iedereen dacht dat hij van de PTT was.
Iemand moet er van op de hoogte zijn geweest dat hij uit Friesland kwam en daar
gezocht werd. Hij had er meegedaan aan overvallen op kantoren
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waar de bonkaarten werden bewaard. Willy dacht dat hij veilig was in Epen’.
Maar toch kwam hij op een dag in grote haast naar het huis van Knubben om Jo te
spreken.
‘Zorg dat je weg komt’, zei hij, ‘er komt een overval’. En meteen was hij weer
verdwenen. Diezelfde dag, tegen de avond, klopten Frans van Berge, Johan Witteveen
en Jo Knubben aan bij een boerderij, even buiten het dorp. Ze vroegen onderdak
omdat ze zich niet meer veilig voelden, maar de boer weigerde. Vanwege zijn grote
gezin durfde hij het risico niet aan. Zo ging het bij verschillende adressen, waar ze
aanklopten.
Het was 14 of 15 maart 1944 toen plotseling vier mannen, vlak voor het middaguur,
het kleine postkantoor binnenvielen waar Willy bezig was. Daaruit viel wel af te
leiden dat hij inderdaad de gezochte was. Marie en Hubert Groneschild, die op dat
moment beiden ook op kantoor waren, mochten geen woord met elkaar wisselen.
Twee van de vier overvallers stonden voor het huis. Willy kreeg het commando om
meteen mee te gaan maar in een poging om tijd te rekken vroeg hij om nog even naar
het toilet te mogen. Eenmaal in de gang, vluchtte hij naar buiten en via de inrit naar
de straat. Inmiddels kwam de broer van Hubert, Pierre, eveneens postbeambte, op
de fiets het dorp in.
‘Op een dag, ik wilde net een ronde met de post gaan maken, zag ik die overvalwagen
aankomen. Frans was bijna altijd bij de koeien in de stal. Ik fietste meteen naar
achteren.
“Frans maak dat je weg komt”, zei ik.
“Waar moet ik naar toe?”, vroeg hij.
Ik heb hem toen aangeraden om beneden in het weiland in een holle boom te
kruipen en later naar Van der Heyden te gaan’.
‘Ik was in de stal’, zegt Frans van Berge. Daar had ik ook een pistool verborgen. Op
een gegeven moment komt
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Pierre Groneschild met een rotvaart op de fiets de inrit ingereden tot aan de stal.
‘De Duitsers zijn er’, zei hij.
Ik heb mijn pistool gepakt en met een riek over de schouder ben ik zo door de tuin
naar het weiland gelopen. Omgekeken heb ik niet meer. Hard lopen durfde ik ook
niet, maar toen ik uit het zicht was heb ik de riek weggegooid en gehold als een gek.
Ik ben bij Van der Heyden terecht gekomen en in het hooi gekropen. Ik heb er
gezeten totdat de kust veilig was. Omdat ik er niet blijven kon ben ik drie dagen later
op een avond laat door kapelaan Houben naar een huis op de Eperheide gebracht. Ik
weet dat het bij een oude man was die onder zijn bedstee een luik had. Daar ben ik
in gekropen. Misschien was de man maar vijftig of zestig jaar, dat weet ik niet meer.
Ik vond hem toen oud. Omdat ik daar ook niet kon blijven ben ik een dag later naar
de boerderij van Rouette in Euverem gegaan’.
Een kwartier voor het moment van de overval besloot de mijnwerker Sjuf Vluggen
om, voordat hij op middagdienst moest, nog even zijn zuster Mai in het dorp te
bezoeken. Zij woonde naast hotel Peerboom.
‘Het was heel stil op straat. Ik stond nog even tegen de lantaarnpaal geleund, die
tussen haar huis en het hotel stond. Plotseling komt iemand in volle vaart uit de inrit
van Peerboom. Het was Willy. Ik herkende hem niet meteen. Alles ging zo vlug.
Direct achter hem liep een vent met een wapen in de hand. Het kan een karabijn zijn
geweest. Ik zie dat nog voor me hoe die man het wapen op hem gericht hield. Op
zijn hoofd droeg hij een groene pet met het doodskopteken van de SS. Het kan een
Duitser maar ook een Nederlander zijn geweest. Willy was al bijna aan de overkant
toen de SS-er de straat op kwam.
“Halt!” hoorde ik hem roepen, maar Willy liep voor zijn leven. In de inrit van
Hotel de Kroon, die naar de Tienhof loopt, moet hij hem bij de trappen hebben
neergeschoten. Ik dacht daar heb je die smerige Duitsers weer en maakte me

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

51
zo snel mogelijk uit de voeten. Op dat moment wist ik niet of hij werkelijk geraakt
was. Thuis heb ik het aan mijn vrouw verteld. Maar even later ben ik toch weer
teruggegaan, omdat ik wilde weten wat er gebeurd was. En daar lag hij in de
waskeuken van het hotel op de vloer te kermen.
Mijn broer Frens woonde toen op de Tienhof achter Hotel de Kroon. Die had de
schoten ook gehoord. Hij wilde gauw de voordeur dichtmaken die toevallig openstond
maar de achtervolger had hem gezien. Frens werd gedwongen om Willy naar binnen
te dragen. Intussen vroeg ik me af wat er bij Groneschild gebeurd kon zijn. Ik had
die Willy eerder gezien maar ik wist niet dat hij een onderduiker was. Ik dacht dat
hij gewoon in het hotel logeerde. Er waren zoveel vreemdelingen in de zomermaanden
in Epen. Ik had hem ook wel in het postkantoor bij Hubert Groneschild zien zitten
maar daar verder niks achter gezocht. Iedereen kende hem want hij kwam ook gewoon
in het café. Er was nog een ander onderduiker bij Peerboom. We zagen ze vaker
samen in de biljartkamer. Ik wist in die tijd helemaal niets over al die zaken. Misschien
hangt dat schieten op Willy wel samen met de arrestatie van onze kapelaan. Ik weet
het niet zeker. Het was oorlog, dat wel, maar toch heb ik de omvang van die drama's
toen niet beseft. Ik wist ook niet dat Hubert Groneschild en de kapelaan zich met het
verzet bezig hielden. Later heb ik me afgevraagd of Jo Knubben er nog bij betrokken
was. Wij hebben er in ieder geval niets van geweten. Je moest natuurlijk toch wel
een beetje ontwikkeld zijn om daarin mee te kunnen doen’.
De tijd zal ons geheugen wel vertroebelen. Was ik er vele jaren van overtuigd dat
de kom van het dorp volstrekt leeg was toen ik die dag om twaalf uur uit school
kwam, nu blijkt dat in ieder geval Sjuf Vluggen ook toeschouwer was. Ik meende
zeker te weten dat Willy midden op straat aangeschoten werd.
Sjuf Vluggen sprak van ‘zeker drie schoten die afgevuurd werden’. Ook Maria
Groneschild-Peerboom meent zich dat te herinneren.
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‘Het eerste schot werd in de inrit op hem afgevuurd, het tweede midden op straat en
het derde in de inrit van Hotel de Kroon en daar is hij in elkaar gezakt’.
Maar de familie Van de Voort, eigenaar van Hotel de Kroon, die vanuit de eetzaal
het hele gebeuren kon waarnemen, zag het weer iets anders. De dochter Zus, die toen
een jong meisje was, herinnert zich het volgende:
‘Die dag zagen we, zo ongeveer aan jullie huis, een Duitse wagen stoppen. Twee
mannen van de SS met rode banden om hun mouwen, stapten uit en liepen naar hotel
Peerboom. Willy zat meestal op het postkantoor. Eigenlijk veel te vrij natuurlijk.
“Die komen vast en zeker voor Willy”, zei mijn moeder. We gingen iets van het
raam af maar bleven toch kijken. Plotseling kwam Willy van achter het hotel vandaan
en vloog als het ware de straat over naar onze inrit toe. Die man achter hem aan. We
liepen snel naar de achterkant van de eetzaal en zagen Willy op het muurtje staan.
Ik denk dat hij een moment nadacht over zijn vluchtweg. Had hij nou maar geweten
dat hij via onze tuin weer op straat kon komen maar dat was onbekend terrein voor
hem. Hij draaide zich even om en direct achter hem stond die man met het geweer
op hem gericht. Er was geen ontkomen meer aan.
“Handen omhoog!”, riep hij.
Willy maakte meteen wel zo'n gebaar maar de man schoot toch. Hij zakte in elkaar
en werd bij ons naar binnen gedragen. Wat er allemaal omheen gebeurde mocht ik
niet zien. Ik was te jong en moest dus achter de coulissen verdwijnen. Later is de
dokter gekomen en is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Als er eerder op hem was
geschoten zouden wij dat zeker hebben gezien. Moeder heeft nog met de man
gesproken. Zodoende wisten we dat het een Nederlander was. Het was zelfs een
Limburger.
Hij zei dat Willy hem bedreigd had maar Willy was ongewapend.
Na de oorlog is die man opgepakt. Ze zijn ooit met allerlei
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foto's hier geweest zodat we konden aanwijzen wie de dader was, maar we hebben
er nooit meer iets van gehoord’.
Terwijl men Willy naar het ziekenhuis in Heerlen vervoerde werd Hubert Groneschild
per overvalwagen naar het Huis van Bewaring in Maastricht gebracht. Niet dat de
overvallers hun reisdoel bekend hebben gemaakt. ‘De familie bleef wat dat betreft
in grote onzekerheid achter’, aldus Maria Groneschild-Peerboom.
‘De dag van de overval scheen de zon, maar de daarop volgende dagen regende
het. Dat weet ik nog zo goed omdat ik drijfnat geworden ben. Drie dagen lang heb
ik op alle mogelijke adressen in Maastricht gezocht waar Hubert was. Ik was erg
bang dat ze hem naar Duitsland zouden brengen. Ik ben ook in het “Withuis” geweest
en aan de Wilhelminasingel 71 waar de SD zat, maar nergens kreeg ik antwoord.
Wel gaf iemand me de raad om nog eens naar de gevangenis op de
Minderbroedersberg te gaan en contact met de portier te zoeken. Eerst zei de man
niet veel. Ik was alweer halverwege de trappen om weg te gaan toen hij van achter
een half geopende deur zei: “Vrouw, ga naar huis en wees gerust”. Toen begreep ik
dat hij in ieder geval niet naar Vught of Duitsland was. Ik heb later wat schone kleren
en ondergoed kunnen brengen. In de zoom van zijn onderhemd had ik een beetje
tabak gestopt, nauwelijks genoeg voor een sigaret natuurlijk. Waar ik op hoopte
gebeurde ook. Hij onderzocht naden en zomen en vond het stukje dat met de hand
was dichtgenaaid. Een probleem was dat hij mes noch schaar had om de naad los te
tornen. Maar in de cel hing een kruisbeeld en met een van de spijkers waar Christus
mee aan het kruis was genageld heeft hij zich weten te behelpen. Zo kon ik hem ook
laten weten dat thuis alles goed was en dat we nog in leven waren.
Die portier is niet lang daarna de dupe van verraad geworden en heeft de oorlog
niet overleefd. Ik heb vernomen dat hij in contact stond met mensen van het verzet.
Later ben ik ook nog opgehaald door de Duitsers en naar de
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Wilhelminasingel gebracht. Ik heb een paar dagen op “Zimmer 10” gezeten waar ik
eindeloos werd verhoord. Ze wilden dat ik namen noemde en dreigden Hubert dood
te schieten maar ik zweeg. We hadden onderling gezworen dat we niemand zouden
verraden, wat er ook gebeurde. Omgekeerd bedreigden ze hem ook natuurlijk. Ze
lieten me uren staan en zetten me de duimschroeven aan waardoor ik tot op heden
mijn beide duimen niet kan gebruiken. Ik zei dat Willy een hotelgast was die voor
zijn gezondheid bij ons logeerde. Na enkele dagen mocht ik weer naar huis alhoewel
ik later weer ben opgehaald. Hubert hebben ze zo'n drie of vier weken gevangen
gehouden en op een dag naar het station gebracht. Toen ze daar met hem stonden,
kwam er een NSB'er naar zijn bewakers en zei dat ze onmiddellijk naar Ulestraten
moesten om twee onderduikers op te halen.
Ze lieten hem achter bij een jonge Duitse soldaat. Het geweer was bijna even groot
als de jongen. Hij keek een paar keer naar Hubert en plotseling zei hij: “Laufen Sie,
aber schnell”.
Misschien dacht hij aan zijn eigen vader, wie zal het zeggen. Maar Hubert durfde
niet, die was bang dat de jongen op hem zou schieten. Het moet zo'n jonge onschuldige
knaap zijn geweest die medelijden met hem had, denk ik. Toen hij de aarzeling bij
Hubert zag herhaalde hij: “Laufen Sie, doch schnell, schnell!”
En Hubert is, schijnbaar op zijn gemak maar met de angst in het hart, naar een
huis op de Spoorweglaan gelopen waar een nichtje van mij woonde.
“Ik ben er”, heeft hij gezegd toen hij binnen kwam. Maar hij was nog steeds bang
dat de Duitsers hem achterna zouden komen, of dat iemand misschien gezien had
waar hij binnen was gegaan. De familie was ook doodsbang met hem in huis. Toen
hij belde, ben ik meteen met de taxi van Ernest Straat naar Maastricht gegaan. Thuis
werd hij door het halve dorp begroet. Het huis was vol mensen om hem te feliciteren.
Hij kon natuurlijk niet blijven en is meteen ondergedoken op Schweiberg bij oom
Kobus Possen. Ze
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zijn nog diverse keren aan de deur geweest om hem te zoeken maar ik hield me van
de domme. Ik zei dat wij ook vol bezorgdheid waren omdat ik niet beter wist dan
dat hij in de Maastrichtse gevangenis verbleef. De vraag wat er met de jonge soldaat
is gebeurd, heeft ons nog lang bezig gehouden.
Het schijnt dat we door een NSB'er verraden zijn. We hebben wel altijd een
vermoeden gehad over de dader maar op grond van vermoedens kun je geen namen
noemen. Dat mag niet’.
Intussen vocht in het Heerlense ziekenhuis Willy van de Kerkhof een ongelijke strijd.
De verwondingen door de schietpartij bleken levensbedreigend te zijn. Diverse
mensen uit Epen bezochten hem. Voor de deur van de ziekenkamer stonden constant
twee Duitse wachten.
In Epen beraamden Frans van Berge en Jo Knubben een plan om Willy uit het
ziekenhuis te ontvoeren. Elly van de Voort, de toenmalige vriendin van Jo Knubben,
werd erop uitgestuurd om de situatie ter plekke te bekijken. Ze bezocht Willy samen
met Mia van der Heyden. Tijdens het bezoek was constant een van de wachten
aanwezig, zodat het onmogelijk was om een boodschap aan de zieke over te brengen.
Het enige raam in de kamer zat hoog tegen het plafond. Een bevrijding via die weg
was uitgesloten. Bovendien was Willy inmiddels zo verzwakt dat vervoer niet zonder
levensgevaar kon plaatsvinden.
‘Zo ben je iemand en zo ben je niemand’, zei hij toen beide meisjes aan zijn bed
kwamen om daarna in een droef zwijgen weg te zinken.
De familie hoorde pas laat van de overval en de gevolgen daarvan. Vader en
dochter reisden meteen naar Heerlen maar de toestand van Willy was hopeloos. De
wachten voor zijn kamer waren toen al vertrokken. Voor de vijand kon hij geen
bedreiging meer zijn. Maar ziek als hij was luisterde hij nog scherp naar alle geluiden
buiten zijn kamer. Stappen van laarzen in de ziekenhuisgang maakten hem bang.
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‘Ik ben zo blij dat we hem nog in leven hebben gezien. Hoe vader en hij elkaar
omarmden ging mij door merg en been’, zegt zijn zuster.
De reuk in de kamer moet vreselijk zijn geweest. Delen van zijn lichaam waren
al dood terwijl zijn hart maar doorging. Hij had twee grote wonden in de rug. Een
verpleegster wilde hem nog optillen om het aan de familie te laten zien maar zijn
zuster was misselijk van de spanning en gaf te kennen daar geen prijs op te stellen.
Enige dagen daarvoor nam hij afscheid van Maria Groneschild-Peerboom.
‘Hij wist dat hij sterven zou. Zijn rug en buik waren kapot geschoten. Hij was
onherstelbaar gewond’.
Op 14 apri1 1944, de dag na het bezoek van vader en zuster, stierf Johan Witteveen,
alias Willy van de Kerkhof, 31 jaar oud. Achter het ziekenhuis werd hij op een
kerkhof begraven.
De familie Groneschild plaatste er een eenvoudig houten kruis met zijn schuilnaam
op.
Na de oorlog kwam een van zijn broers en bezocht op aanwijzing van Maria
Groneschild het graf. Ook haalde hij in het hotel nog enige bezittingen van zijn broer
op en bij de familie Knubben de muziekpartituren van Willy.
Op 7 augustus 1945 werd het stoffelijk overschot vanuit Heerlen naar Heerenveen
gebracht en in het familiegraf aldaar begraven. In de steen van het verzetsmonument
op de Eyserlinde staat ook zijn naam gebeiteld.
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Onderduiker in verzet
Op 17 mei 1943 werd in Amsterdam de jonge zakenman André Hijmans door de SD
gearresteerd. Ze kwakten hem in een cel, namen verhoren af om hem na twee dagen,
op voorwaarde dat hij beschikbaar zou blijven, onverwacht weer vrij te laten.
Natuurlijk dook hij spoorslags onder. Eerst in het Gooi. Maar omdat hij daar in
een huis met 37 rumoerige studenten zat, bleef hij er maar tien dagen. ‘Ze riskeerden
teveel’, vindt hij.
In de eerste dagen van de oorlog was hij als militair van het derde regiment artillerie
betrokken geweest bij de verdediging van het land. Het voortdurend terugtrekken in
plaats van vechten en het schieten met een Hollandse karabijn op een vliegtuig
bezorgden hem de nodige frustraties.
Voor de oorlog had hij vaker zaken gedaan met het hoofd van de foto-afdeling
van de Oranje Nassau-mijnen, een zekere heer D. uit Heerlen.
Deze had hem diverse malen zijn hulp aangeboden voor het geval Hijmans in
oorlogstijd in de problemen mocht komen. Vanuit het Gooi nam hij inderdaad contact
op met D.
Samen met zijn vrouw reisde Hijmans per trein naar Heerlen. D. verschafte hem
valse papieren. Voortaan was hij ingenieur bij de ON-mijnen. Op advies van D.
begaven ze zich naar Epen waar ze opgevangen werden door Hubert Groneschild.
‘Iemand met een alpinopetje op en grote bruine ogen’, had D. gezegd. Hij bracht ze
onder bij de weduwe Meertens, die achter de kerk een bescheiden pension dreef. Om
zowel in het pension als in het dorp de indruk te wekken dat hij inderdaad als ingenieur
fungeerde, ging het jonge paar twee of drie maal per week op de fiets naar Heerlen.
Men dacht dat hij een technisch man uit Amsterdam was die in de buurt van de mijnen
moest wonen voor het geval een van de machines stuk zou gaan.
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‘Ik was dus eigenlijk geen onderduiker want ik had een goed verhaal over mijn
positie. Omdat ik over papieren van de mijn beschikte mocht ik 's nachts zelfs op
straat. Later kwam dat goed van pas. In feite kon ik nog geen schroevedraaier
vasthouden maar gelukkig heb ik nergens een proeve van bekwaamheid hoeven af
te leggen’.
Al gauw ontwikkelde zich tussen Hubert Groneschild en de jonge André Hijmans
een goede verstandhouding in zaken van oorlog en verzet. Hijmans werd actief lid
van de LO-Epen. Zijn vrouw nam de taak op zich om dagelijks per fiets naar een
grote boerderij te gaan, waar het mogelijk was om clandestien naar de Engelse zender
te luisteren en zo de oorlogshandelingen te noteren. Hijmans, die vanuit Amsterdam
zijn draagbare schrijfmachine had meegenomen, typte haar notities uit en besprak
de situatie met Hubert Groneschild. Aanvankelijk maakte hij dagelijks zes kopieën.
Maar de behoefte aan informatie was zo groot dat Groneschild hem al spoedig
verzocht meer exemplaren te maken. Het aantal liep op tot dertig, die door Hubert
zelfs tot in Heerlen werden verspreid.
Ze werden voornamelijk gelezen door mensen van de LO-Gulpen. Naast de actuele
oorlogsinformatie schreef Hijmans ook andere stukjes over de oorlog, b.v. over de
V-1, een onbemand projectiel van de Duitsers. In kleine notities probeerde hij mensen
moed te geven. Het echtpaar Hijmans genoot in Epen, ondanks de beroerde tijd, een
redelijke vrijheid.
Een klein incident deed zich voor toen ze op een mooie zomerdag aan de Geul, in
tenniskleding, van de zon genoten.
Een nogal bars sprekende politieman kwam op hen toe en dreigde hen te
verbaliseren wegens aanstootgevende kledij en het zich ophouden in hooiland.
‘We hadden er geen flauw vermoeden van dat zoiets verboden was. Ik ben toen
meteen naar Hubert gegaan omdat ik ondanks alles dit enge gedoe met het gezag in
die
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dagen toch niet kon hebben. Ik vroeg hem of die man te vertrouwen was. “Hij staat
wel aan de goeie kant”, zei Groneschild, “maar hij is ook bang en laf. Laat het maar
aan mij over. Ik zal zien wat ik doen kan”. Een dag later moest ik naar kapelaan
Houben, die ik nog niet eerder had ontmoet. Hij stelde me wat vragen die ik moeilijk
kon beantwoorden zonder het gevoel te hebben dat ik mijn hoofd in een strop stak.
Ik wist op dat moment niet dat Houben ook in het verzet zat. Voordat hij me uitliet
zei hij geruststellend: “We zien elkaar nog wel in de komende dagen”. Vermoedelijk
heeft hij met de agent gesproken en heeft hij de zaak tot onze opluchting laten rusten’.
Gedurende de oorlogsjaren hebben tientallen onderduikers voor kortere of langere
tijd in de hele omgeving, voornamelijk op de wat afgelegen boerderijen, een goed
onderdak gevonden. Ook vóór de oprichting van de LO kwamen jonge mannen op
eigen gelegenheid naar het Heuvelland omdat elders de grond onder hun voeten te
heet werd. Aanvankelijk konden ze zich nog vrij bewegen. Meestal hielpen ze mee
op de boerderij. Bij ons thuis ‘logeerden’ lange tijd studenten op de hooizolder. Ook
bij oom Frits waren twee jongemannen uit het westen in het gezin opgenomen. Toen
de oorlog grimmiger werd, wist men niet meer waar wel en waar geen onderduikers
zaten. Op de boerderij van Belleflamme in Camerig zaten zelfs Duitse deserteurs
verborgen. Niet alleen de LO-Gulpen plaatste onderduikers in de streek, ook andere
verzetsorganisaties waren actief in en om Epen.
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De pilotenlijn
In de winter van 1940 vluchtten de eerste krijgsgevangenen uit de Duitse kampen.
Ze werden voornamelijk opgevangen door de verzetsmensen van Noord- en
Midden-Limburg en over de grens naar België geholpen. Vanaf 1943 kwam daar
ook de hulp aan gevluchte piloten bij. Ook zij werden via een netwerk van
hulpverleners naar België, en via Frankrijk naar Engeland of Spanje geholpen. In
1943 draaide die geheime organisatie op volle toeren. Op deze vorm van verzet stond
echter de doodstraf, zodat men uiterst voorzichtig te werk moest gaan. De piloten
moesten eerst allerlei gegevens verschaffen voordat men met ze in zee ging. Deze
gegevens werden via een geheime zender doorgegeven naar Londen, waar men
uitzocht of de persoon inderdaad vermist was. Pas daarna ging men aan het werk.
Zodoende heeft de vijand op dit werk zo goed als geen vat kunnen krijgen.
Bij weinigen is bekend dat ook in Epen gevluchte krijgsgevangenen en piloten
over de grens werden geholpen.
Sommigen werden door kapelaan Houben per trein in Midden Limburg opgehaald.
De voormalige hotelhouder Jean Beaumont uit Maastricht was ondergedoken bij de
familie Hamers in Simpelveld. Hij werkte samen met hun zoon Huub in het verzet.
Beiden waren student in Delft. Doordat zij niet de loyaliteitsverklaring hadden
getekend kwamen ze in Duitsland terecht. Daar hebben ze samen met professor Wim
Zeeman geprobeerd een illegale repatriëring voor studenten op te zetten. Deze werd
overigens geen succes.
Na zijn vlucht uit Duitsland op 13 apri1 1944 dook hij onder in Simpelveld en
werd lid van de LO-Gulpen. Zijn werk lag hoofdzakelijk in Bocholtz, Simpelveld
en Terwinselen. Het was zijn taak om de verzorgers van de onderduikers

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

61
van bonnen en geld te voorzien. Hij wist dat de bakker Pierre Bindels uit Wahlwiller
in contact stond met Hubert Groneschild in verband met de pilotenlijn die via Epen
naar België liep.
‘Bij Hamers in Simpelveld heb ik kennis gemaakt met een Amerikaanse piloot, die
ik weet niet waar was neergekomen. Op een avond hebben we samen een wandeling
door het dorp gemaakt en met elkaar gesproken. We deelden de logeerkamer. Ik ben
er zeker van dat hij in Epen over de grens geholpen.
Bij het “Langveld” in Bocholtz kwamen ze ons land binnen. Ontvluchte Franse
en Russische krijgsgevangenen. Waarschijnlijk hadden ze gehoord dat ze de
hoogspanningsleidingen moesten volgen.
Vervolgens liepen ze op de kerk af, want ze wisten dat ze daar hulp konden
verwachten. Zo kwamen ze in Simpelveld terecht.
Sommigen werden tijdelijk op de boerderij van Hein Kessels in Eys ondergebracht.
Pater Baan uit Wittem zorgde voor de valse papieren. Niet alleen Hubert Groneschild
had met de pilotenlijn in Epen te maken, ook de politieman Harry Duif uit Epen was
daarbij betrokken. Door zijn functie had hij de mogelijkheid om op plaatsen te komen
waar het voor anderen verboden was. Ik weet dat, onafhankelijk van die lijn in
Maastricht door de Sint Pietersberg, een lijn over Beusdael bij Epen liep’.
In de kerk van Simpelveld werden de vluchtelingen opgevangen door koster
Coenen. Soms kwamen ze door bemiddeling van Sjeng Coenen in de Simpelveldse
kerk terecht. De koster tipte Jef Bindels, fietsenhandelaar en broer van de bakker
Pierre Bindels uit Wahlwiller. Als alle voorzorgen in acht waren genomen werden
ze na een of meer dagen door Jef aan Pierre Bindels overgedragen. Hij bracht ze dan,
soms te voet, een andere keer met fietsen, die zijn broer ter beschikking stelde, tegen
het vallen van de avond tot aan de ingang van Mechelen. (Vermoedelijk bij het
kapelletje op de weg naar Wittem). Daar wachtte André Hijmans op
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hem. (Beide mannen hadden elkaar medio 1943 bij Hubert Groneschild al ontmoet.
Later namen ze ook deel aan vergaderingen in de kerk van Epen). In stilte nam hij
de mensen van Pierre Bindels over. Weer ging de tocht verder, vooral zwijgend want
ieder teken, ieder gesproken woord, kon te veel zijn. Soms was het een groepje van
vier of vijf mannen, ook wel van acht of tien. Hijmans bracht ze naar Epen tot in de
boomgaard van de familie Groneschild. Acht, tien of twaalf maal heeft hij die tocht
gemaakt met mensen die volslagen onbekend voor hem waren. Buitenlanders die
zich in blind vertrouwen lieten leiden. Er was een gezamenlijk doel: te ontkomen
aan de vijand. Soms overhandigde Pierre Bindels hem een pakje bonkaarten voor de
onderduikers. Eenmaal in Epen werden ze ook daar een dag, of langer, ondergebracht
totdat de weg veilig was. Het daadwerkelijk over de grens brengen gebeurde door
Hubert Groneschild. Dat was het gevaarlijkste werk want hij moest door de
500-meterstrook. Ergens in het bos, vlakbij of net over de grens, wachtte de smid
van Teuven (België). Hij zorgde voor verdere begeleiding.
Geen van de huisgenoten, behalve zijn vrouw, wist van deze gevaarlijke tochten.
‘Het waren lange bange nachten’, zegt ze.
Bij het geven van instructies of boodschappen die door de vluchtelingen mee over
de grens genomen werden moest kapelaan Houben, in verband met de taalproblemen,
ingeschakeld worden.
‘Hij heeft in die tijd meer nachten bij ons in de kelder doorgebracht dan in zijn
eigen bed’, zegt Maria Groneschild.
Het was niet de enige groep in Epen die zich bezig hield met het internationale
transport van mensen. Ook de weduwe Pelsser raakte betrokken bij deze vorm van
verzet. Van tijd tot tijd werd er 's avonds op de deur geklopt door Frans sprekende
mannen. Ze waren door iemand tot aan de rand van een weiland nabij het gehucht
Kuttingen gebracht en op een pad gezet dat naar de boerderij leidde. Verdwalen was
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niet mogelijk. Ook de weduwe Pelsser nam de mannen, afhankelijk van de situatie,
een of twee dagen op. De complicerende factor op Klein Kullen was de aanwezigheid
van de Duitse wachten die regelmatig op de boerderij kwamen. Van de nood werd
een deugd gemaakt. De weduwe stelde zich vriendelijk en geïnteresseerd tegenover
de grensbewakers op. Vooral de meest fanatieken hadden haar aandacht. Ze smeerden
hen stroop om de mond, leverde zuivel en ontfutselde hen en passant gegevens over
hun route, hoe lang de wacht nog duurde en of ze morgen, weer moesten, enzovoort.
Misschien blij met een praatje of wat aandacht, gaven de wachten niets vermoedend
hun diensttijden prijs. Intussen gingen twee zonen met de vluchtelingen door de
achterdeur naar buiten. Via de weilanden, over de beek in de richting van het bos.
Uit veiligheidsoverwegingen liepen ze met een witte zakdoek voorop terwijl de
mannen op afstand van zo'n honderd meter volgden. Werd de zakdoek weg gemoffeld,
dan wisten de mannen dat er onraad was. Met de Franssprekende vluchtelingen
hadden ze geen moeite omdat de familie Pelsser die taal goed sprak. Moeilijker was
het om afspraken te maken met de Engelsen. Dat gebeurde met handen en voeten.
Ergens in het bos, vlakbij de Belgische grens, stond een enorme boom die
‘Herregottsbeuk’ werd genoemd en die indrukwekkend oud en dik was. Tot aan dat
markante punt brachten de jongens Pelsser hun volgers. Aan de andere kant van de
grens lag de boerderij van Willems, plaatselijk bekend als ‘Bawillems’. Vader Willems
was een medewerker van het verzet. De vluchtelingen werden daar in eerste instantie
opgevangen en vervolgens weer opgehaald door een zekere heer Honneux uit Teuven
die hen verder hielp op Belgisch grondgebied. Is deze levensgevaarlijke onderneming
een bewuste keuze voor verzet geweest?
‘De mensen stonden voor de deur, waren in nood en moesten geholpen worden’,
zegt de weduwe Pelsser.
Later deed zich een klein incident voor dat de situatie voor haar niet eenvoudiger
maakte. Een neef, die in Hombourg
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woonde was door de Duitsers gearresteerd, omdat hij een piloot had geholpen die in
een boom was terecht gekomen. Een van de Duitse wachten vertelde haar dat.
‘Die Ernest heeft daarmee een flinke flater begaan. Hoe kon hij zo stom zijn’, zei
hij.
‘Waarom zou hij iets verkeerd hebben gedaan? Hij heeft alleen maar een mens in
nood geholpen’, antwoordde mevrouw Pelsser.
Dat schoot de Duitser in het verkeerde keelgat.
‘Als je geen wijf was, zou ik je ter plekke kapot schieten!’ zei hij woedend.
‘Wat heb ik dan verkeerd gezegd’?, vroeg ze naïef.
Sinds die tijd was hij argwanend en wist ze dat ze op haar tellen moest passen.
Zelf bezocht hij Klein Kullen niet meer. Enkele dagen later werd haar zwager
gearresteerd die het gezin regelmatig bezocht. Hij werd twee dagen vast gehouden.
‘Om mij te pesten’, zegt ze.
Het is zowel haar als de kinderen tot op heden niet bekend wie de vluchtelingen
naar Klein Kullen bracht. Maar mensen van de verzetsgroep Kerkrade die in de buurt
van Epen en Mechelen ook onderduikers plaatsten, vertellen dat een van hun
medewerkers in die buurt contacten had. Zijn schuilnaam was Barb. Een van zijn
familieleden woonde op Belgisch grondgebied. Derhalve moet ‘Barb’ de streek daar
goed gekend hebben. In Schweiberg bij Mechelen had hij ook contacten en wist er
joodse en andere onderduikers onder te brengen. ‘Barb’ is helaas overleden zodat
hij geen duidelijkheid meer kan verschaffen.
Ook de eigenaar van Hotel de Kroon, Eduard van de Voort, werkzaam als opzichter
bij de gemeente, was actief in het verzet. Hij nam onderduikers en twee joodse broers
op in zijn huis. Zijn dochter is enkele malen als 11-jarig meisje mee op pad gegaan
om mensen over de grens naar België te helpen.
‘Gewoon overdag’, zegt ze. Enkele dagen later werd dan in het geheim naar de
radio geluisterd. Uit codes kon worden opgemaakt of de betreffende mensen goed
waren aangekomen.
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In de Volmolen klopten op een dag drie Franse krijgsgevangenen aan die duidelijk
maakten dat ze naar België wilden. Na een gesprek met de moeder, die de Franse
taal goed sprak, ging een van de dochters met hen op weg door het bos naar de grens.
Onbekend is of ze op eigen gelegenheid tot in de Volmolen zijn gekomen of via
een ondergrondse organisatie.
Regelmatig kwam het voor dat de koster van Mechelen, Wiel Botterweck, gevluchte
krijgsgevangenen bij de kerk aantrof. Hij nam ze mee naar huis, gaf ze eten en kleding
en bracht ze, na enkele dagen, zelf naar het Belgische Aubel. Een keer wachtten hem
twee Fransen op die hij al eerder over de grens had geholpen. Ze waren bij hun eerste
vlucht weer in handen van de Duitsers gevallen. Toen hij hen de tweede keer naar
Aubel bracht verzocht hij hen bij thuiskomst bericht te sturen. De Fransen hielden
hun woord. Enkele dagen voor Kerstmis ontving de familie Botterweck een kaart uit
Frankrijk waarin zij melding maakten van de geslaagde vlucht.
Vele grensbewoners zullen in die tijd, gewild of toevallig, hulp hebben verleend
aan krijgsgevangenen of piloten. Het was een levensgevaarlijke onderneming.
‘Maar dat gevaar heb ik toen niet beseft’, zegt de weduwe Pelsser nu. Zowel zij
als haar kinderen zijn achteraf geschrokken van het grote risico dat ze hebben
genomen. ‘Wat kapelaan Houben is overkomen, had ook met ons kunnen gebeuren’,
zegt een van haar zonen.
‘Al leek Epen veilig in die tijd, je moest toch oppassen want van de meesten die
lid van de NSB waren wist je dat wel, maar gegarandeerd niet van iedereen’.
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De andere kant
De meeste mensen die ik sprak hadden weinig of geen weet van elkaars doen en laten
in de oorlogsjaren. Evenmin van wat zich verder onder de oppervlakte aan verzet in
het dorp afspeelde.
Mijn vader werkte in de buitendienst van de Voedselvoorziening. Hij en zijn
collega's moesten bij de boeren opnemen hoeveel vee en graan ze hadden. Op grond
daarvan werd bepaald wat ze aan de Duitsers moesten leveren. Zij waren niet in de
positie om de boeren openlijk tot verzet aan te sporen. Wel lichtten ze de mensen
die te vertrouwen waren in wanneer de voorraad geregistreerd zou worden, zodat
van tevoren een varken of een paar koeien, of vruchten en dergelijke tijdelijk elders
ondergebracht konden worden.
Het was een vorm van verzet waar zo goed als niemand weet van had.
Een politieman uit Slenaken informeerde tijdig Hubert Groneschild dat de
verduistering in het dorp gecontroleerd zou worden. Als hij dan kwam, had Hubert
de mensen al lang gewaarschuwd. Ook dat was een kleine vorm van verzet, waar
verder niet over werd gesproken.
De bezetter wilde dat het dagelijkse leven zoveel mogelijk normaal verliep, maar
tal van mensen hebben zich daar op een heel eigen wijze, in stilte, tegen gekeerd.
Toch heerste, ondanks de schijnbare rust van het dorp, ook de angst. De vraag wie
wel en wie niet te vertrouwen was, zo eigen aan oorlogsomstandigheden, maakte het
leven gespannen en moeilijk.
Er waren sympathisanten van de Duitsers onder de bevolking. Sommigen
noodgedwongen. Uit armoede, omdat er geen werk en dus geen inkomen was. Mensen
die waarschijnlijk ook niet wisten van de gruweldaden van het Derde Rijk.
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Anderen gooiden het op een akkoordje met hun geweten en dachten van de situatie
beter te worden door woekerprijzen voor voedsel te vragen. Mijn vader schold ook
na de oorlog nog op de zwarthandelaren onder de boeren. Een enkele naam viel daar
wel bij.
Vooral in mijn jonge meisjesjaren werd ik wel eens gewaarschuwd vooral niet
verliefd te worden op de zoon van die of die, waarna een dreigend zwijgen volgde.
De oorlog lijkt nog lang niet ten einde. Praten over wie fout was, is nog steeds een
beladen zaak. Men wil geen oude wonden openscheuren. Men wil de kinderen en
andere nabestaanden niet kwetsen. Toch is onder dit gefluister de afkeuring nog
voelbaar. Een enkeling plaatst de vroegere keuze van dorpsgenoten in de tijd en
situatie en kan er daardoor enig begrip voor opbrengen. Veel vragen heeft de dood
en begrafenis van A.A. opgeroepen en achtergelaten. Vooral de vraag of er sprake
is van enig verband tussen zijn dood, die van Willy van de Kerkhof en de arrestatie
van kapelaan Houben.
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De aanslag
Op de provinciale weg van Vaals naar Maastricht, ter hoogte van de grens tussen de
dorpen Wahlwiller en Nijswiller, daar moet het zijn gebeurd. Die grens ligt net op
de top van een heuvel. Aan de ene kant van de weg liggen akkers en aan de andere
kant weilanden met fruitbomen. In de zomer grazen er koeien. Vanuit beide dorpen
is die top, ook wel ‘de blauwe steen’ genaamd, niet goed zichthaar. Bomen en struiken
op dat punt bieden gelegenheid om snel achter te verdwijnen. De enkele oudere
mensen van Wahlwiller die ik naar de ervaringen van die dag vraag, weten zich niets
te herinneren. Ja, later, na de oorlog, menen ze er wel iets van gehoord te hebben.
Iemand uit Slenaken? Ja dat kan wel, maar het was iemand van de andere kant.
Daar werd niet over gesproken. Je kon maar beter je mond houden. Ook Wahlwiller
had immers zijn Duitsgezinden.
De vraag hoe laat het gebeurde blijft mij bezig houden. Ik begeef mij naar de
bewuste plek. Naast de bosschage leidt een veldweg naar het zuiden, de akkers in.
Ik loop vanuit Wahlwiller naar de ‘blauwe steen’. Het zicht is helder. De boeren
oogsten hun granen. Het is nu augustus, maar wat doet men hier op of rond 1 juni
als het nog lang licht is? Zaaien? Wieden? Kan iemand getuige zijn geweest?
Bij de veldweg, heeft daar de ontmoeting plaats gevonden? Is de vrachtwagen
vanuit Vaals gekomen om straks in Wahlwiller linksaf te slaan, richting Mechelen
en Epen? Of was hij juist op weg naar Vaals? Langs de kant van de weg stond iemand
die misschien een hand op stak om de aandacht van de chauffeur te trekken. A. heeft
vaart geminderd, mogelijk is hij zelfs gestopt. Heeft A. het raam geopend? Heeft de
ander de deur open getrokken? De schoten moeten van dichtbij zijn afgevuurd.
Twee kogels drongen onder het linkeroor naar binnen, één
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kogel onder het linkeroog. De algemene opvatting is dat Y. of Z., beiden lid van een
knokploeg, dit op zich hadden genomen. Maar A., die in direct contact stond met de
SD in Maastricht, kon weten dat beide mannen gezocht werden door de Duitsers en
dus gevaarlijk voor hem waren. In de archieven van het Sociaal Historisch Centrum
in Maastricht vond ik bij hun namen, in verband met deze gebeurtenis, de aantekening
‘de idioot’, wat kennelijk op Z. sloeg. Is dit een aanduiding dat anderen van het verzet
de liquidatie afkeurden? In een ander verslag, gedaan door wijlen Peter van der
Linden, is te lezen dat iemand van de knokploeg Heerlen de aanslag op A. pleegde.
Echt raak waren de schoten niet. Tenminste, als ze bedoeld waren om te doden want
op eigen kracht is A. nog tot Gulpen gereden waar de huisarts Delissen woonde.
Iemand meende dat dokter Janssen uit Mechelen eerste hulp verleende. Hoe het ook
zij, op 1 juni 1944 werd A. opgenomen in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht
op mannenzaal 1. De ziekenhuisadministratie is bewaard gebleven en bevindt zich
in het Gemeentelijk Archief te Maastricht. De tijd van opname staat niet vermeld.
Wel is het telefoonnummer 5857 van de SD als contactadres vermeld.
Contactpersoon is een zekere Voght.
A. werd 3de klas opgenomen a raison van f 3,75 per dag op rekening van het
Ziekenfonds Zuid-Limburg. Naast zijn naam staat, in de zijkant, met potlood ‘ongeval’
geschreven.
Tijdens een operatie werden de drie kogels verwijderd. De eerste was flink
beschadigd, de tweede iets ingedeukt en de derde kon men onbeschadigd verwijderen.
Omdat twee kogels onderhuids bleven steken en de derde min of meer op de
verstandskies afketste leken de verwondingen niet levensgevaarlijk. Toch overleed
A. plotseling op 4 juni om half een 's nachts. De doodsoorzaak heeft men, vreemd
genoeg, niet vermeld.
In de morgen van 9 juni daarop volgend werd het stoffelijk overschot om 9 uur
afgehaald door een begrafenisonder-
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nemer. De rector van het ziekenhuis schreef op die dag in het ontslagboek:
NSB'er. S.S.M. (Sub Conditione Sepultus Epen) Vi Germanorum. Is gedood door
ondergrondse beweging. Sub conditione geabsolveerd. Mocht niet op gewijde aarde
begraven worden, maar de Duitsers hebben dat bevolen (einde citaat).
De dood van A. heeft zowel in Slenaken als in Epen indruk gemaakt. Iedereen wist
dat hij lid van de NSB was. Hij kwam daar ook openlijk voor uit. Over het algemeen
is men van mening dat hij zijn lidmaatschap met de dood heeft moeten bekopen. ‘Hij
dreigde mensen aan te geven’. De vraag of hij de verrader van Willy van de Kerkhof
is geweest, leeft nog steeds. Zijn vrouw was afkomstig uit het Duits sprekende gebied
van België waar de inval van de Duitsers met vreugde was begroet. Misschien
verklaart dat iets van zijn keuze. Ik heb geprobeerd om meer inzicht te krijgen in
zijn motieven.
Het was vroeger geen kleinigheid om je in zo'n kleine gemeenschap niet aan de
regels te houden. Wie bijvoorbeeld niet trouw naar de kerk ging werd daarop
aangekeken. Mensen die lid waren van de NSB werden officieel van de sacramenten
uitgesloten. Dat A. hiermee kon leven duidt op z'n minst op een rebelse of
onafhankelijke persoonlijkheid.
A. woonde met zijn ouders aanvankelijk in Epen. Later dreven ze een winkeltje
in Heijenrath bij Slenaken. Daarnaast werkte zijn vader op een steenfabriek in Aken.
Hij ging dagelijks te voet op en neer. A. was de jongste van zeven of acht kinderen.
Derhalve was hij de oogappel van zijn ouders. Was het gebruikelijk in onze contreien
dat de jongens als knecht bij een boer gingen werken, A. was er al vroeg van overtuigd
dat bij dat in geen geval wilde. De auto, dat was zijn grote liefde. Hij wilde monteur
worden en ging in een garage werken.
Maar binnen de kortste keren had hij zelf een vrachtauto. Hij was er zeer verguld
mee, evenals zijn ouders. Een
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jongen van nog geen twintig die voor de oorlog over een eigen wagen beschikte was
natuurlijk heel uitzonderlijk. Een van zijn neven meent dat dit de valkuil voor zijn
oom is geweest.
‘Op een dag werden de auto's door het Duitse leger gevorderd. Wie niet kon aantonen
dat hij de wagen voor zijn bedrijf nodig had, moest er afstand van doen. Voor mijn
oom was dat een groot dilemma, voor geen goud zou hij die auto weggeven. Als hij
partijgenoot werd, mocht hij hem houden, dus koos hij voor die club. Ik ken iemand
die voor de oorlog pas met een boerenbedrijf was begonnen. Hij had twee paarden
en moest die aan de Duitsers leveren. Eén paard heeft hij verborgen maar het andere
wilde hij ook niet kwijt. Toen kwam iemand van de “Landstand” en die bood hem
aan dat hij het paard mocht houden als hij een handtekening zette en lid werd van
een boerenorganisatie. Op Duitse leest geschoeid, dat snap je wel. En zo zat die man
al snel op een hellend vlak en later tot aan zijn nek in de ellende. Van die organisatie
kwamen ze ook nog tamelijk opvallend bij hem op bezoek. Iedereen moest zien dat
hij aan hun kant stond. Zo is het ook met mijn oom gegaan. Je denkt toch niet dat er
van enig politiek besef sprake was bij die mensen. Mijn oom kon geen afstand doen
van die auto en dat is hem noodlottig geworden. Ach, er liepen wel meer hypocriete
mensen rond in het dorp. Boeren die aan de oorlog verdienden.
Trouwens, kapelaan Houben liet mij als jongetje van 9 of 10 jaar briefjes naar
Beusdael brengen. Dat had met de pilotenlijn te maken. Ik zou die
verantwoordelijkheid ten opzichte van een kind nooit genomen hebben. Wij liepen
als kinderen met een hengel langs de Geul. Dat mocht niet natuurlijk en soms werden
we betrapt. Dan kregen we een draai om de oren en werd ons de hengel afgenomen.
De briefjes van de kapelaan zaten dan gewoon in mijn zak. Ik heb ook vaker
boodschappen naar Sippenaeken voor hem gebracht. Wat zou er gebeurd zijn als dat
ontdekt was?
Oom A. was zo'n beetje de rebel van de familie. Ze konden
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niet anders dan hem zijn gang laten gaan. Hij deed wat hij wilde en dacht niemand
nodig te hebben. Er is nog sprake van geweest dat hij smokkelde. Of dat waar is weet
ik niet. Hij bewandelde voor de oorlog al niet de vaste paden, anders was hij naar de
mijn of bij een boer in dienst gegaan. Ik heb wel vaak gehoord dat mijn grootouders
ook hard hebben gewerkt om hem aan die auto te helpen. Voor “de jongen”, zoals
hij genoemd werd, deden ze alles. In hun winkeltje verkochten ze voor twee cent
een haring, schoongemaakt en wel. Zo werd geploeterd voor de jongste. Nee, de
familie heeft zich van zijn escapades weinig aangetrokken.
Totdat hij vermoord werd. Dat was heel erg.
Hij woonde toen in Slenaken en daar moest hij ook begraven worden. Maar er
ontstonden problemen en zodoende wilde mijn tante dat hij in Epen werd begraven.
Maar ze had niet voorzien dat dat zoveel stof zou doen opwaaien.
Er wordt verteld dat hij door Y. en Z. aangeschoten is. Mijn oom had de gewoonte
om mensen mee naar Heerlen te nemen in zijn auto. De reismogelijkheden waren
immers heel beperkt. Zo erg hadden de mensen dus toch niet de pest aan hem. Ik heb
wel van mijn vader gehoord dat ze hem daarvoor waarschuwden. Maar hij nam
iedereen mee. Ik geloof ook niet dat hij zo'n overtuigde NSB'er is geweest. Onder
de verzetsstrijders was ook kaf onder het koren. Welke zin had het om mijn oom
neer te knallen? Hij was geen sleutelfiguur. Er wordt gezegd dat hij in contact stond
met de SD in Maastricht, maar wat zegt dat? Die mensen kwamen ook bij anderen
aan huis. Ik heb gehoord dat dat niet tegen te houden was. Dat was zelfs een soort
intimidatie van de SD. In het drama van Wittem speelde mijn oom totaal geen rol.
De meeste mensen weten niet wat ze zeggen als ze daarover praten.
Naar het schijnt heeft mijn oom Y. of Z. een lift gegeven. In ieder geval is hij
zonder argwaan gestopt. De auto had een treeplank. Y. of wie het dan ook geweest
moge zijn, is een paar meter op die treeplank meegereden en heeft van
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dichtbij op hem geschoten. Daarna is hij er vanaf gesprongen en gevlucht. Maar het
schot was niet dodelijk. Mijn oom was niet eens levensgevaarlijk gewond, maar toch
was hij binnen twee dagen dood. Iemand moet hem hebben vergiftigd. Het zijn
allemaal vermoedens natuurlijk. Na de oorlog is het allemaal doodgebloed in de
familie. Zijn vrouw is weer naar Eupen verhuisd waar ze ook vandaan kwam. Er is
ook verteld dat het verzet zijn lijk weer opgegraven heeft. De mensen die het graf
eerst hebben dichtgegooid hebben grote risico's genomen.
Veel van die partijleden waren allemaal ontevreden van voor de oorlog. Als lid
mochten ze de radio houden of kregen ze een baan. Je denkt toch niet dat die enig
idee hadden van wat Hitler eigenlijk wilde? Als er een andere partij was geweest die
enig uitzicht bood, dan hadden ze die genomen. Er waren mensen die verplicht naar
de Arbeitseinsatz gingen, maar er waren ook mensen die niet naar de mijn wilden
en omdat hier geen werk was gingen ze in Duitsland werken. Ze hebben gewoon niet
aangevoeld hoe dat systeem in elkaar zat.
Er was in de oorlog een boer in Epen, die in het bestuur van de Boerenleenbank
zat. Die leende zelf het geld bij de bank en vervolgens konden anderen tegen een
hogere rente bij hem dat zelfde geld lenen. Hij zorgde er wel voor dat bepaalde
mensen bij de bank niks kregen, zodat hij zijn woekerrente kon opstrijken. Dat soort
mensen had je ook en die waren geen lid van de partij. Het mag dan waar zijn dat
mijn oom zich vergist heeft en de zondebok is geworden, waar is ook dat niet iedereen
vrijuit gaat die aan de andere kant heeft gestaan’.
Sjuf Vluggen heeft A.A. vroeger goed gekend. Zijn ouders en kinderen woonden
naast de familie Vluggen.
‘Op een dag vroeg hij of ik met hem mee naar Lemiers ging. Daar moest hij hooi
voor een boer halen. Ik was nog maar een jonge snuiter en vond dat natuurlijk
geweldig. Voor de oorlog was er niets ongewoons met hem aan de hand. Ik herinner
me hem als een aardige en fatsoenlijke man. Toen
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we bij die mensen in Lemiers kwamen vonden we twaalf eieren in het hooi. “Kijk”,
zei hij, “die heeft de kip voor ons gelegd”.
Wist ik veel, ik was nog maar een jonge slungel. “Kom Sjufke”, zei hij, “dan
stoppen we die eieren bij het paard in de voederzak. Ik weet een café in Lemiers
waar we ze kunnen laten bakken”. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb nog nooit in mijn
leven zo'n lekkere boterhammen gegeten. Van die grote witte sneden, vol roomboter
en met dikke plakken gebakken ei ertussen. Ik moest er telkens aan denken dat ze
eigenlijk gestolen waren.
Ze lagen wel gewoon in het hooi, maar toch....
Die boterhammen zal ik nooit meer vergeten, zo heerlijk smaakten ze. Vooral ook
omdat ze met roomboter besmeerd waren.
Wie had dat in de oorlog?
A. was een bijdehante man. Hij trouwde met een hele mooie Duits sprekende
vrouw. Er was sprake van dat hij smokkelde. A. was, denk ik, wel te porren voor
allerlei zaken en zodoende zal hij ook wel bij de NSB terecht gekomen zijn, zoals
zo velen. De meesten gingen met de NSB in zee om een baantje te hebben. Eerst
moest je een papier tekenen en dan was je lid van die organisatie. Veel mensen
begrepen dat niet. Die waren daar te dom voor. Ik vond het beter om op de mijn te
blijven.
Met dat NSB-gedoe wilde ik niets te maken hebben’.
Voor het verdere verloop van dit drama moeten wij ons naar Slenaken begeven. Daar
woonde A.A. met zijn gezin aan de Grensweg.
Jo Knubben gaf in de oorlogsjaren pianoles aan zijn kinderen. Het huis werd
veelvuldig bezocht door Duitse officieren uit Maastricht en door de grensbewakers
die in de pastorie van Slenaken ingekwartierd waren. Op een dag vroeg een van hen
of Jo bereid was ook zijn kinderen pianoles te geven.
Aan dat verzoek voldoen wilde Jo niet en openlijk weigeren durfde hij niet. Hij
vond het dus raadzamer om onmiddellijk
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onder te duiken en verdween naar België. Ook Etienne Franssen, die als bakker
regelmatig bij A. brood bezorgde, herinnert zich dat er vaak Duitse officieren te gast
waren. Deze contacten zullen hem zeker meer dan verdacht gemaakt hebben bij het
verzet. In Slenaken hielden voornamelijk Nederlanders, die belast waren met de
grenscontrole, zich bezig met verzetsactiviteiten. Ook de Franciscaner pater Everts,
die ‘bruine Jan’ werd genoemd, en in het toenmalige klooster Hoogcruts woonde,
werkte mee.
Verzetsmensen uit Slenaken stonden in contact met groepen en personen in België,
zoals de Rijkswachtcommandant Brentjens uit St. Maartensvoeren en de
gemeentesecretaris Kevers uit Teuven. Er waren ook contacten met de LO-Maastricht,
de LO-Simpelveld en de LO-Kerkrade. De verbindingsman was koster Pierre Coenen
(broer van Sjeng Coenen), die in Banholt woonde en tevens leider van de LO in
Banholt en Noorbeek was.
Politieman Toon Vermeulen, die in Slenaken smokkelaars aan de Duitsers moest
overdragen, ontdekte op een dag dat A.A. informaties door gaf aan de Duitse wachten,
die op de pastorie ingekwartierd waren. A. kwam daar regelmatig.
Bij kapper Delnoye in Mechelen, een zwager van Vermeulen, liet A.A. meermalen
doorschemeren op de hoogte te zijn en dat hij wel zou zorgen dat er een einde aan
de praktijken van bepaalde mensen zou komen. Was het bluf van A.? De mensen die
in Slenaken opereerden waren uiterst voorzichtig. Uit een nagelaten document van
Toon Vermeulen een citaat: ‘Slenaken was een zelfstandige groep, die uit
veiligheidsoverwegingen niet kon dulden dat leden van andere verzetsgroepen in
haar gebied kwamen pionieren. Omdat Slenaken een veilige plaats voor grenspassages
moest blijven, werden er in afspraak met de LO-leiding te Maastricht, Heerlen,
Kerkrade en Simpelveld ook geen vreemde onderduikers geplaatst. Toen een lid van
de groep Kerkrade (Barb) desondanks in Slenaken opereerde en daarbij ook nog zijn
mond voorbij praatte over het verzet, heeft Vermeulen aan de leider van Kerkrade,
Theo Goossen (schuilnaam Van Bentum), de eis moeten stellen:
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“Als Barb niet wegblijft houdt alle samenwerking op”.
Toen Barb zich hieraan niet stoorde en zelfs in een café, waarvan de eigenaar
gelukkig “goed” was, loslippig werd, heeft Goossen hem een ultimatum moeten
stellen. Barb zou het er niet levend afbrengen als zijn gevaarlijke stunterij niet ophield
en hij zich nog eens in Slenaken zou vertonen. Gelukkig voor hem en de leden van
de groep Slenaken heeft Barb zich deze waarschuwing ter harte genomen. Bij de
groep Slenaken gold het parool “zwijgen, je van de domme houden en niemand,
tenzij je heel zeker was, vertrouwen”. Het gevolg hiervan is geweest, dat Slenaken
buiten schot bleef toen de groep Gulpen/Wittem werd opgerold en de weerstandsgroep
in het Belgische 's-Gravenvoeren slachtoffer werd van verraad door de Maastrichtenaar
Frans Jagers, een bekende Gestapo-agent, die daar wist binnen te dringen. Deze
Jagers was, naar Hauptscharführer van de SD, Richard Nitsch, in de gevangenis later
verklaarde, ook op Slenaken afgestuurd maar had daar bot gevangen’. Einde citaat.
Het is vanuit deze voorzichtigheid dat men zich door de dreigementen van A. in
het nauw gedreven voelde. Op een van de vergaderingen, die steeds ten huize van
de douanebeambte E. Pieck plaatsvonden, werd besloten A. het zwijgen op te leggen.
Niet alleen de verzetsmensen maar ook hun gezinnen dreigden de dupe te worden.
Aanvankelijk zou A. op een bepaalde morgen om half vijf in de Piemert te Slenaken
opgewacht worden. Dat was de tijd dat hij met zijn vrachtwagen melk bij de boeren
ophaalde. Y., een Limburgse verzetsman die vanuit Amsterdam naar het zuiden was
gevlucht, had van districtsleider Z. opdracht gekregen deze liquidatie uit te voeren.
Maar een van de groepsleden in Slenaken vreesde represaillemaatregelen van de
Duitsers. Nu had er nog een smokkelaffaire in Slenaken gespeeld waar A. ook bij
betrokken was. Om de indruk te wekken dat de aanslag hiermee verband hield koos
men voor de ‘ontmoeting’ te Wahlwiller. De bewuste verzetsman, die A. niet kende,
heeft hem, verkleed als landwachter en met een band om zijn mouw, tot stoppen

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

77
gedwongen en de schoten afgevuurd. Toevallig naderden drie mijnwerkers per fiets.
Y. zag zich gedwongen zijn pistool op hen te richten om te kunnen vluchten. Op 3
juni kwam de vrouw van A. terug van een bezoek aan haar man in het ziekenhuis en
riep voor de kazerne van de marechaussee dat haar man herstellende was. Dat hij
haar zelfs tot aan de uitgang van het ziekenhuis had begeleid.
‘Als hij thuiskomt zullen hier koppen rollen’, liet ze weten. Een half etmaal later,
op 4 juni om 00.30 uur, overleed A. plotseling.
Na de oorlog werd bij de SD te Maastricht inderdaad een brief van A. gevonden,
waarin de namen van E. Pieck, pater Everts en de verzetsman Bram van Zanten uit
Amsterdam werden genoemd.
Van Zanten bezocht regelmatig Slenaken en onderhield voornamelijk contact met
E. Pieck. (Waarschijnlijk was dit een schuilnaam. Na de oorlog is nimmer iets van
hem vernomen. Dat Frans van Berge zich onder dezelfde naam schuil hield moet op
toeval berusten).
In gesprekken die ik over deze kwestie voerde komt steeds naar voren dat mensen
zowel A. alsook diens vrouw wantrouwden omtrent hun contacten met de vijand.
Zij waren het enige gezin dat de radio mocht behouden in Slenaken. Vroeg in de
oorlog hadden ze twee kostgangers, een agent van politie en een marechaussee.
Beiden kregen bezoek van de SD uit Den Haag omdat ze ten huize van de familie
anti-Duitse uitlatingen gedaan zouden hebben. Bovendien was het portret van Hitler
dat in de keuken hing regelmatig zoek. Zij werden door de familie hiervan verdacht.
Omdat hun baas de Duitsers niet echt ter wille was kregen ze slechts vier dagen licht
arrest voor dit ‘vergrijp’ Hier is echter een affaire aan vooraf gegaan.
A., die over deze kwestie met een Duitser in Nijswiller had gesproken, kon zijn
inmiddels gevorderde vrachtwagen terug krijgen als hij de kostgangers officieel
aanklaagde. En zo geschiedde. Later zwakte zijn vrouw de aantijgingen wat af, ze
zouden het slechts gekscherend hebben gezegd. De twee mannen zijn er uiteraard
niet gebleven. De vrij
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gekomen kamers werden verhuurd aan een Duitse secretaresse van de SD.
Op Paasmaandag, 10 april 1944, ging A. in Slenaken naar de kerk maar kapelaan
Brouwers weigerde hem, volgens de voorschriften van de kerk, de heilige communie.
Enkele uren later belde zijn vrouw naar de Postenführer der Zollbeambten te Slenaken
om doorverbonden te worden me de SD te Maastricht.
De man zei dat zulks verboden was. De volgende morgen op dinsdag 11 april om
08.10 uur vertrok het echtpaar A. al met de vrachtauto richting Maastricht. Diezelfde
morgen zag burgemeester Speetjens, die toevallig met een zekere Anna Frissen in
Maastricht vanaf het station naar de stad liep, dat voor het gebouw van de SD de
wagen van A. stond. Een neef van A. moest die morgen ook bij de SD zijn om de
vrijlating te bepleiten van een familielid dat in het concentratiekamp te Amersfoort
zat. Het echtpaar bood hem een lift naar huis aan.
Eerst ging de reis naar Vaals en vervolgens via Mechelen naar Slenaken. Bij de
kerk van Mechelen passeerden hen een auto waar zowel de pastoor als de kapelaan
van Slenaken in zaten.
‘Ze zullen hem wel krijgen’, zei mevrouw A. vastberaden. Om 16.30 arriveerde
een auto in Slenaken met vier inzittenden. Drie van hen kwamen het Duitse Zollamt
binnen en vroegen naar Mevrouw A.
Twee jonge vrouwen die er werkten hoorden dat zij die morgen in Maastricht was
geweest en gevraagd had om kapelaan Brouwers te arresteren. De kapelaan kwam
echter niet meer thuis. De wachten voor zijn huis stonden er voor joker en heel
Slenaken wist dat.
Na zijn terugkeer uit Maastricht had A. over de ‘wandaad’ van de kapelaan met
een automonteur gesproken. Hij vertelde eveneens van plan te zijn om dit bij de SD
te melden (wat inmiddels was gebeurd). Zodra A. vertrokken was belde de monteur
naar burgemeester Speetjens. Hij slaagde erin de kapelaan tijdig door de koster te
laten waarschuwen. Later herinnerde A. zich zijn loslippigheid
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en riep hij de monteur ter verantwoording.
‘Niemand was ervan op de hoogte behalve mijn vrouw en jij’, wierp hij hem voor
de voeten. De monteur ontkende ‘zich met dit soort zaken in te laten’. Maar dankzij
hem heeft deze kapelaan wel de oorlog overleefd.
Na de aanslag op haar man deed mevrouw A. haar beklag bij meerdere mensen
in het dorp.
‘Ze hadden mij moeten neerschieten, ik heb bij de SD de kapelaan aangegeven’.
Toen iemand haar vroeg of ze niet bang was ook neergeschoten te worden
antwoordde ze: ‘Daar ben ik helemaal niet bang voor want dan sterf ik voor mijn
ideaal’.
De kapelaan was zich wel degelijk bewust van het risico dat hij liep op het moment
dat hij A. bij de communiebank oversloeg. ‘In mijn geest zag ik gevang en dood’,
schrijft hij in een verhaal over deze affaire. Angstig vroeg hij zich af hoe dit zou
aflopen.
Op dinsdagmorgen reed hij met de pastoor naar Gulpen waar hij bij een begrafenis
zou assisteren. Op die tocht passeerden ze de familie A. met hun auto. Zijn geluk
was dat hij in de middaguren uitgenodigd was op een priesterfeest in Epen en dus
niet meteen naar Slenaken terugkeerde. Daar was inmiddels de wagen met SD'ers
gearriveerd. De buren werden ondervraagd maar niemand wist uiteraard waar de
kapelaan zich bevond. Men ging zelfs zover om de wegen af te zetten. De kapelaan
die tegen ‘valavond’ met een bang voorgevoel huiswaarts keerde zag in de berm van
de weg twee Duitsers zitten. Hij fietste door in de veronderstelling dat ze hem in de
val lieten lopen. Honderd meter verderop stond echter de koster in een weiland, die
hem ‘zenuwachtig toewenkte te vluchten’.
‘Vol schrik keerde ik om, maar daar zaten de twee Duitsers die weer opsprongen
toen ze me zagen. Ik kon voor noch achteruit.
Ik liep naar een nabijgelegen huis en belde aan. Toen de vrouw opende zei ik: ‘Ze
zitten achter me aan, ik moet weg’, en meteen sleepte ik mijn fiets de gang in om
via de
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achterdeur te vluchten. De Duitsers hadden mijn plan door want de vrouw kon door
een raam zien dat ze naar achteren waren gelopen. Ik ben toen opnieuw de straat op
gegaan en ik slaagde er met veel inspanning in om het bos te bereiken waar ik me
veiliger voelde. En daar stond ik, temidden van de bomen. Ik besloot om enkele
kilometers verder, op het kruispunt van de grensscheiding tussen Slenaken en Gulpen,
weer op de hoofdweg te komen.
Maar juist op die plek stopte een Duitse auto. Ik voelde me al verloren want ik
bevond me in de muil van de leeuw. Ze wisten blijkbaar niet welke richting ze op
moesten. Aangezien ik in mijn toog was kon ik niet op de vlucht slaan zonder mezelf
te verraden. Ik sprong van mijn fiets en vroeg hen gedienstig: ‘Zoekt u de weg?’ Ik
sprak goed Duits en daarmee won ik hun vertrouwen. Ze zochten kapelaan Brouwers,
zeiden ze. Ik kreeg een krop in mijn keel van angst.
‘Die ken ik heel goed’, zei ik. ‘Hij woont in Slenaken naast de kerk, dat is nog
ongeveer vijf kilometer’.
Het geluk was die dag wel met de kapelaan want zonder naar zijn paspoort te
vragen reden ze verder. De kapelaan fietste voor zijn leven in de richting van
Scheulder achter Gulpen. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. De volgende dag
werd hij door mensen uit Slenaken achter in de kofferbak van een auto naar Maastricht
gebracht.
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Een begrafenis
A.A. die lid was van de NSB, mocht niet in gewijde grond worden begraven. De
pastoor van Slenaken weigerde dan ook alle medewerking. Omdat A. in Epen was
geboren, stond zijn weduwe er op dat daar de dienst werd gehouden. Maar ook pastoor
Hutschemakers weigerde aanvankelijk. Omdat hij door de Duitsers echter onder druk
werd gezet kon hij niet anders dan toestemming geven om het graf te delven. Op 9
juni, in de vroege morgen, ontdekte men dat de stutten eruit geschopt waren en het
graf was dichtgegooid. De Duitsers waren woedend en dreigden zes Epenaren te
executeren als er nog iets met het graf zou gebeuren. Enkele mensen werden
gedwongen het graf opnieuw te delven. Omdat men niet wist hier de hand in had,
liep de spanning zeer hoog op.
Bovenaan de lijst stonden burgemeester Merckelbach en de pastoor. De andere
namen zijn mij niet bekend. Kapelaan Houben dook in allerijl diverse dagen onder
bij de familie Ubachs aan de Smidsberg, nabij de Volmolen. Om geen argwaan te
wekken ging hij 's morgens gewoon naar de kerk, deed de mis en gaf godsdienstlessen
op school. Na het avondeten begaf hij zich weer naar zijn onderduikadres. Hooguit
vier of vijf dagen hield hij dit vol.
‘Hij sliep niet graag in vreemde bedden’, zegt zijn broer. A. werd met veel vertoon
door de Duitsers ten grave gedragen. Een stoet van hoge Duitse officieren trok door
het dorp, gadegeslagen vanachter de gordijnen. Bij het passeren van de pastorie werd
de pastoor gedwongen om mee te gaan naar het kerkhof.
Achter Hotel de Kroon stond 's morgens een paar laarzen vol modder. Kleverige
Limburgse löss, onmiskenbaar van het kerkhof. ‘Wat zou er met ons gebeurd zijn’,
zegt Zus Ubachs-van de Voort, ‘als de Duitsers die laarzen in onze tuin gevonden
hadden?’.
Het was een angstige en zwarte dag voor Epen.
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Het verhaal van een onderduiker
‘Ik ben in het vroege voorjaar van 1944, via kapelaan Sijstermans, in Epen terecht
gekomen. Die was toen verbonden aan de St. Lambertusparochie in Maastricht. Ik
moest in 1943 naar Duitsland met vijf andere ambtenaren van de gemeente. In het
voorjaar van 1944 kreeg ik, omdat ik ziek was, veertien dagen “Erholungsurlaub”.
Ik ben er toen vandoor gegaan want ik wilde niet terug naar Duitsland. Ik wilde
onderduiken en kapelaan Sijstermans is daarbij intermediair geweest. Na een mislukte
afspraak in Deurne, waar ik door een razzia op het station in Eindhoven veel te laat
aankwam, kreeg ik via hem bericht dat ik op een avond in de kerk van Simpelveld
moest zijn. In de laatste bank. Toen het lof afgelopen was, en de kerk leeg liep, bleven
zes jonge kerels van mijn leeftijd, in de linkeren rechterbank achteraan zitten. Even
later kwam de kapelaan van Simpelveld met twee mannen. Dat waren Sjeng Coenen
en Jeng Bisschoff. Coenen is later, vlak voor de bevrijding, op de Cauberg in
Valkenburg door de Duitsers doodgeschoten. Ik kende die mensen natuurlijk niet.
Er werd ons verteld dat we onopvallend, en vooral niet allemaal tegelijk, de kerk uit
moesten gaan. Even buiten het dorp, voorbij een viaduct, zou een geblindeerde
bestelauto op ons wachten. We moesten op de ramen tikken. Dat is ook zo gebeurd.
We zijn door diverse dorpen gereden. Jo Sluysmans uit de Bourgognestraat in
Maastricht en ik kwamen terecht in Hotel de Kroon in Epen. Ik kende hem niet.
Aanvankelijk spraken we zelfs Nederlands tegen elkaar, niet wetend dat we beiden
Maastrichtenaren waren. De vier anderen kende ik ook niet. Ik heb hen alleen maar
in de kerk en tijdens dat transport gezien en ik weet ook niet waar ze terecht gekomen
zijn. In ieder geval niet in Epen. Wij werden bij Nora en Eduard van de Voort in
Hotel de Kroon gebracht. Die mensen hebben veel goed gedaan in de oorlog. En
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zeker niet alleen voor ons beiden. Achter het hotel was een afzonderlijk gebouw.
Links woonde een mijnwerker met zijn moeder. Rechts was een kamer die je via een
trapje kon bereiken en daar kwamen wij te zitten. Ik weet niet meer hoelang we daar
geweest zijn. Pater Baars uit Wittem bezocht ons regelmatig en zorgde ervoor dat
we bonnen kregen. Kapelaan Houben kwam ook wel op bezoek maar het materiële
lag toch meer in handen van Baars. De kapelaan bracht ons de communie en maakte
vaker een praatje ter afleiding. Of Baars, dan wel Houben met de familie Van de
Voort in contact stond over de financiële kant van ons verblijf weet ik niet. Op een
dag moesten we weg. Dat was de dag dat ze kapelaan Houben hebben opgehaald.
De kapelaan had ook kunnen onderduiken als hij dat gewild had want 's morgens
ging al het gerucht dat de Duitsers op komst waren. Het heeft bijna de hele dag
geduurd voordat ze kwamen. Huub Ortmans, de onderwijzer uit Wittem, is toen ook
opgehaald. Diezelfde dag kwam een betrouwbare opperwachtmeester van de politie
en die heeft mij achterop zijn fiets naar Vijlen gebracht. We moesten wachten tot
het donker was natuurlijk, want alles leek in beweging en in paniek te zijn.
Hij bracht me bij mensen die ik niet kende maar die woonden naast een NSB'er.
Ik kon niet naar buiten. Stel je die situatie eens voor. Het toilet was in de tuin. Ik ben
er maar drie dagen gebleven want op die manier was het onhoudbaar. Ik ben dus
weer naar Epen teruggebracht. Na de bevrijding ben ik nog op zoek gegaan naar die
mensen om hen te bedanken maar ik heb ze niet meer gevonden. Dat kwam omdat
ik hun naam niet wist en in het donker daar heen gebracht ben en ook in het donker
weer werd opgehaald. Later hoorden we dat Houben, Baars en Ortmans waren
opgepakt. Ik ben er zeker van dat Houben, net als wij, had kunnen vluchten maar
waarom hij dat niet gedaan heeft is mij nog steeds een raadsel. Begin juni hadden
we vernomen dat er een NSB'er uit Epen was doodgeschoten omdat hij enkele jongens
verraden had. Dat had ons ook kunnen overkomen. We vernamen dat ze die
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man in Epen wilden begraven nadat de pastoor van Slenaken dat geweigerd had. Het
was op een woensdagavond, een dag voor een feestdag. Waarschijnlijk Sacramentsdag
of Hemelvaartsdag. In Epen was verzet tegen zijn begrafenis. Toen wij via Huub
Ortmans uit Wittem de hele affaire te horen kregen vonden we dat we een daad
moesten stellen. Het kerkhof grensde aan de tuin van het hotel. Vanuit een raam
hadden we daar uitzicht op. 's Avonds zijn we beiden door de heg gekropen en hebben
het gat dichtgegooid. We hebben de stutten, die in het graf stonden, weggeslagen.
Wij zaten natuurlijk vrij veilig aan de andere kant van de heg. Toen het de volgende
morgen ontdekt werd was er een hoop gedonder op het kerkhof. Wij konden het
allemaal vanachter dat raampje goed volgen. Tenslotte hebben de Duitsers allerlei
mensen opgehaald die het graf weer moesten open maken. De Duitsers bleven er de
wacht bij houden. Uiteindelijk is de man daar toch begraven in aanwezigheid van
tal van NSB'ers in uniform en van Duitse officieren.
Niemand wist dat wij dat gedaan hadden, behalve Sjeng en Jozef Vaessen. Die
woonden vlakbij en die hielpen ons ook wel met allerlei zaken. Er is nog sprake van
geweest om de man weer op te graven en naar Slenaken te brengen maar dat is ons
afgeraden. Het zou best kunnen dat Houben ons daarvan weerhouden heeft.
Op straat kwamen we nooit, dat was te riskant, al had ik een vals persoonsbewijs.
Dat heb ik bewaard. Sommige mensen in Epen noemen me nog steeds Fons van de
Heuvel. Ik was zogenaamd geboren in Middelburg want daar was een deel van het
bevolkingsregister door een bombardement verloren gegaan.
Op een gegeven moment werd de hele situatie toch te spannend en konden we niet
in Epen blijven. Ik kreeg de mogelijkheid om op het kasteel in Wijlre onder te duiken.
Daar woonde een zekere familie Van Meeuwen. De eigenaar van het kasteel zat in
de gevangenis in Heerlen wegens het verspreiden van illegaal drukwerk. Met de
mijnwerkersbus werden wel vaker onderduikers vervoerd
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en met die bus ben ik toen ook naar Wijlre gegaan. Jef Simons, de broer van Nora
van de Voort, was de chauffeur. Hij heeft me aan de ingang van het kasteel afgezet.
Ik weet niet meer wie ons toen getipt heeft want Houben en Baars waren al opgepakt.
Op een zaterdag kreeg ik weer bericht, via iemand uit Maastricht, dat de Gestapo
op weg was naar Wijlre. Toen heb ik mij direct uit de voeten gemaakt en diezelfde
avond bij een boer doorgebracht. Inderdaad zijn diverse Duitse auto's naar Wijlre
gekomen maar achteraf bleek dat dat met de kermis te maken had. Bij de bakker
hebben de Duitsers nog diverse vlaaien gewoon weggenomen. Op zich allemaal
tamelijk onschuldig maar drie dagen later, op een woensdagavond, zat ik buiten.
Zonder enige waarschuwing vooraf kwamen plotseling een Duitse personenwagen
en een vrachtwagen de oprijlaan opgereden voor een huiszoeking. Ik ben toen in
paniek over de brug van de vijver gelopen en heb de nacht weer in een stal bij een
boer doorgebracht. Dat vergeet ik nooit meer want ik ben nogal bang voor paarden
en daar stonden twee van die grote knollen. Die hadden de hele dag op het veld
gewerkt en de boer had ze flink wat klaver gegeven. Dus die bleven maar dooreten.
Het waren onschuldige dieren maar af en toe stonden ze met hun grote kop boven
mij wat ik verre van prettig vond. 's Morgens om zes uur is de boer gaan kijken of
de kust veilig was en begaf ik mij weer door het weiland op weg naar het kasteel. Ik
klauterde net over het hek aan de achterzijde van het park toen een paar Duitsers
tussen de bomen vandaan kwamen. Ik had het voordeel dat ik nog boven op het hek
stond en zij er nog overheen moesten klauteren. In paniek ben ik maar blijven lopen.
Ik wist aanvankelijk niet waarnaar toe, maar ik was jong en vlug en had voorsprong.
Vanuit het park werd er op me geschoten maar op een gegeven moment zagen ze in
dat het toch geen zin meer had en gaven ze de achtervolging op. Ik heb aan een oud
vrouwtje gevraagd waar ik was en die heeft mij de weg naar Schin op Geul gewezen,
waar een trein liep. Ik wilde naar Weert want daar woonde mijn zuster. Toen ben

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

86
ik vanuit Schin op Geul eerst naar Heerlen gegaan, vandaar naar Sittard en naar
Weert. Omdat ik die avond in Wijlre maar gewoon buiten in mijn hemd zat toen het
allemaal gebeurde had ik natuurlijk ook helemaal niets bij me. Het was dus ook nodig
om even bij mijn zuster wat kleren op te halen maar het was niet aan te raden om bij
familie te blijven. Na drie dagen ben ik in St. Antonius in Brabant terecht gekomen
en daar de eerste dagen van september gebleven. Omdat ik mijn ouders weer eens
wilde zien ben ik op een dag naar Maastricht gegaan. Toen de Duitsers allerwege
terugtrokken ben ik in de stad gebleven, bij slager Pie Janssen in de Wijker
Grachtstraat, waar ik de bevrijding heb afgewacht. Door dit toeval was ik veel eerder
bevrijd dan de onderduikers in de Peel.
Willy van den Kerkhof is een week voordat wij in Epen kwamen doodgeschoten.
Dat was voor ons weinig hoopgevend. Wij kregen dat ook pas te horen toen we in
Epen aankwamen. Als hij de situatie ter plekke had gekend dan hadden ze hem nooit
te pakken gekregen. Ik heb gehoord dat hij zelfs op het postkantoor, dat toen in Hotel
Peerboom was gevestigd, meehielp. Dat is natuurlijk mede de aanleiding geweest
dat wij zo goed als nooit buiten mochten komen.
Later heb ik de broer van kapelaan Houben goed leren kennen want die werkte op
het Gouvernement in Maastricht. Ik heb vaak met hem over zijn broer gesproken.
De vraag waarom hij niet gevlucht was bleef voor hem en voor mij onbeantwoord’.
Ieder jaar, als het Allerzielen is op 2 november, bezoek ik het graf van mijn
grootouders. Terwijl de priester samen met enkele misdienaars over het kerkhof loopt
en met wijwater mensen en graven zegent, bidden wij voor onze overledenen.
Alle graven zijn versierd met bloemen en soms met kaarsen. Mijn grootouders
zijn lang voor mijn geboorte overleden. Toch bid ik voor ze. Heer, geef hen de
eeuwige rust. Ik kan me er geen voorstelling bij maken.
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Vele jaren lag enkele meters bij hun graf vandaan een bosje bloemen. Op een plek
zonder kruis, zonder verdere aanduiding van een graf. Bij de bos bloemen, waar
niemand van wist wie ze er neerlegde, werd na de vesper nooit gebeden. Ik wist wie
er begraven lag.
Achter ons bad de familie Groneschild-Peerboom voor hun overledenen. Op het
graf stond, ook vele jaren, een kleine gedenkplaat met de foto van Johan Witteveen,
alias Willy van de Kerkhof. Zijn naam en beeld, tussen al die overleden Epenaren,
waren mij vertrouwd. Toch wist ik dat hij daar niet begraven lag.
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Het verhaal van een NSB-kind
‘Er werd gezegd dat mijn vader lid was van de zogenaamde “Landstand”. Of dat
waar was weer ik vandaag de dag nog niet. Af en toe ging hij naar een vergadering
en het kan best zijn dat het daarmee te maken had. Hij was in ieder geval lid van de
NSB.
We hadden ook een vlag van die organisatie maar ik weet zeker dat die nooit aan
de vlaggestok heeft gehangen. Zelf heeft hij ooit gezegd dat hij lid is geworden door
zijn vader. Mijn grootvader was Duitsgezind, maar dat waren wel meer mensen. Op
aandringen van hem zou hij lid zijn geworden. Ik zet daar zo mijn vraagtekens bij
want als de zaken in zijn leven fout liepen kwam dat altijd door anderen maar nooit
door hem zelf.
Wel als het goed ging, dan had hij het gedaan. Ik denk niet dat mijn grootvader
hem ervan weerhouden heeft om lid te worden. In ieder geval is hij zelf toch
verantwoordelijk voor die keuze, hoe dan ook.
Op een dag kwamen Duitse militairen bij ons. Ik moest met uitgestoken hand
“Houzee” zeggen en dat weigerde ik. Dat stond me tegen, waarom weet ik niet maar
ik wilde het gewoon niet.
De Duitsers lachten er zo'n beetje mee en deden het af met: “Ach ja, kinderen...”.
Dat is mijn eerste herinnering. Verder heb ik er in de oorlog niet zo veel van gemerkt.
Er kwamen wel Duitsers over de vloer maar die zag je op straat ook dus raar vond
ik dat niet. Ik weet ook nog wel dat mijn vader met Duitsers ging jagen. Hij had zijn
jachtgeweer ook moeten inleveren, aanvankelijk. Later kon hij dat als partijlid weer
terugkrijgen maar dat heeft hij geweigerd. Een jongeman uit Wahlwiller was vrijwillig
naar het Oostfront gegaan. Toen hij op verlof was kwam hij ook bij ons op bezoek
in dat uniform en vertelde over zijn ervaringen. Ik heb toen wel iets opgevangen
natuurlijk maar
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werd vrij snel de kamer uit gestuurd. Later is hij omgekomen in de oorlog. Ik weet
ook nog wel dat iemand uit Gulpen kwam in verband met de Winterhulp. Op mijn
eerste communie kwam de burgemeester, dat was toen iemand uit Kerkrade, op het
feestmaal. Ik weet niet eens meer of ik iets van die mensen heb gekregen. Ik moest
aan tafel zitten en me netjes gedragen, dat weet ik nog. Natuurlijk werd thuis wel
eens over de oorlog gesproken maar wat begrijp je als kind daarvan? Bij ons in de
buurt stond een afweergeschut en daar ging ik net zo goed naar toe als de andere
kinderen. Dat was leuk bij die soldaten. Die hadden niets tegen kinderen blijkbaar.
Ze gedroegen zich netjes. Ik heb er geen nare herinneringen aan. Als vliegtuigen
kwamen werden we weggestuurd. Kinderen hadden niets tegen soldaten of Duitsers.
Ik heb toen ook nooit iets gemerkt van wantrouwen tegenover mij.
Een paar huizen verder zat een joods meisje ondergedoken waar ik regelmatig
mee speelde. Als er ook maar iets van wantrouwen was geweest zou dat niet gebeurd
zijn. Later was ze weg. Ik ging vragen waar ze naar toe was. Ze was ergens op
vakantie kreeg ik als antwoord. Als mijn vader kwaad had willen doen zou hij haar
aangegeven hebben maar dat deed hij niet. Hij wist heus wel dat ze joods was. In het
bos zaten onderduikers. Mijn vader is dat te weten gekomen. Dat was uitgelekt. Een
dochter van G. ging die mensen iedere dag in een mandje eten brengen.
Op een dag heeft hij op haar gewacht en gezegd: “Waar ga je naar toe?”. Ze zei
natuurlijk niet de waarheid. Maar hij zei: “Ik weet waar je naar toe gaat. Zeg aan die
mensen dat ze zo snel mogelijk daar weg zien te komen want hun schuilplaats is
bekend”. Dat meisje reageerde daar niet op maar een dag later is er inderdaad door
de SD een razzia gehouden. De mensen waren toen gelukkig vertrokken. Ik heb ook
vernomen dat mijn vader verdacht werd van verraad. Het verzet had besloten hem
uit de weg te ruimen en met lootjes trekken werd besloten wie dat moest doen. Een
goede kennis van hem, nota bene, kreeg de opdracht maar op het allerlaatste moment
bleek dat hij part noch deel
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aan dat verraad had. Dus de executie werd afgelast.
Het is me in de zestiger jaren verteld door een van de kinderen van die man. Toen
ik dat hoorde schrok ik erg. Toch ben ik er altijd van overtuigd geweest dat hij op
zijn manier goed heeft willen doen. Ik wil daarmee niet zeggen dat hij in eerste
instantie lid werd om anderen te helpen. Het zal heus wel op de eerste plaats voor
hem zelf zijn geweest. Maar ik geloof niet dat hij er ooit iemand bijgelapt heeft. In
de oorlog hadden wij drie knechten. Die hadden wij niet nodig maar op die manier
hoefden ze ook niet naar Duitsland. Een bepaalde jongen wilde niet naar Duitsland
gaan. Mijn vader en een zekere J., die hoofd van iets was, moesten daar een papier
voor tekenen, een Ausweis. Vader tekende voor die knecht om in Nederland te kunnen
blijven, maar J. niet. Dus die jongen is inderdaad tewerkgesteld in Duitsland. Toch
werd later verteld dat mijn vader schuld daaraan had terwijl dat pertinent niet waar
was. Gelukkig hebben die mensen zelf dat toen tegengesproken.
De oorlog begon voor mij pas toen de bevrijding kwam. Ik herinner me dat er
plotseling twee “blauwen” (agenten van politie, RS) voor de deur stonden die vader
kwamen ophalen.
Hij verwachtte dat blijkbaar want vlak daarvoor was hij het dak opgeklommen en
had hij zich verstopt achter de schoorsteen. Er was een tamelijk lange gendarme bij.
Die hield een revolver op me gericht en zei dat ik moest vertellen waar mijn vader
was. Ik zei dat ik het niet wist. Ze hebben alles in huis ondersteboven gehaald. Ze
trokken zelfs laden open waar mijn vader toch echt niet in kon zitten. De kast die nu
in mijn kamer staat, stond toen thuis. In de rechterlade lag een zaklamp met batterijen.
Die haalde hij eruit en stak ze in zijn eigen zak. Zij konden geen batterijen kopen
terwijl de NSB'ers het maar goed hadden, zei hij. Ik weet niet of wij iets extra's
kregen. Na een tijdje zijn die agenten weer vertrokken. Mijn vader wilde zich wel
aangeven, maar hij wilde per se niet afgevoerd worden. Bij onze overburen waren
de Duitsers de hele oorlog welkom. Daar kwamen meer soldaten over de vloer dan
bij ons.
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Maar direct na het einde van de oorlog liep de oudste zoon wel met zo'n oranje band
om de mouw om mensen op te halen. En daar wilde mijn vader niet tussen zitten. Ik
meen dat hij nog diezelfde dag met de fiets naar het gemeentehuis is gegaan om zich
aan te geven. Eerder stond ik er ook bij toen hij telefonisch zijn lidmaatschap van
de NSB wilde opzeggen maar dat werd geweigerd. Nu was dat wel bijna aan het
einde van de oorlog.
Toen hij weg was begreep ik er niets meer van. Ik wist ook niet wat er precies
gebeurde. Ik genoot ervan toen de Amerikanen hier waren. Vlak daarvoor had ik de
terugtocht van de Duitsers meegemaakt. Dat was ook spannend en daar concentreerde
ik me op. Bovendien veranderde voor mij wel iets ten goede. Toen hij weg was had
ik meer vrijheid. Ik werd niet meer gecommandeerd en achter de broek gezeten. Hj
kon nogal streng zijn zonder argumenten en dat was nu afgelopen. Nee, ik heb hem
niet gemist. Zijn belangstelling voor me was altijd al dubieus en beperkt. Goede
punten op school en geld verdienen, dat interesseerde hem wel maar de vaak moeilijke
weg om dat te bereiken daar had hij geen idee van en daar kon ik met hem ook niet
over praten.
Toen de oorlog afgelopen was en ik weer naar school moest begon de ellende pas.
De kinderen uit de straat waren nooit onaardig voor me geweest maar anderen sloegen
me. Ik werd bespuugd en uitgescholden voor NSB'er terwijl ik absoluut niet begreep
waar het op sloeg. Niet dat het zo vreselijk was maar ik heb nogal een gevoelige
natuur en dan is het al gauw teveel. Mijn oudere zuster ging naar kostschool en was
daarmee opgeborgen. Die zat in wezen veilig maar ik niet. Ik was een hele tijd met
mijn moeder alleen. Na een paar dagen lieten ze vader weer vrij. Plotseling stond hij
in de deur. Ik rende naar hem toe en vloog om zijn hals. Dat was de eerste keer dat
ik dat deed maar tevens de laatste. Hij duwde me meteen van zich af. Dat moment
heeft diepe indruk op me gemaakt en zal ik nooit vergeten. Korte tijd daarna werd
hij weer opgepakt en in Maastricht gevangen gezet. Hij heeft bij een bouwbedrijf
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gewerkt waar hij de leiding van de ploeg had. Ik geloof niet dat hij misbruikt is. Hij
heeft ook nog in een klooster in Midden-Limburg gezeten waar hij iets met fruit te
maken had.
We hebben hem daar opgezocht. Ik weet niet op hoeveel karren we wel gereden
hebben voordat we er waren. Dat bezoek was een grote huilpartij van hem, dat
herinner ik me nog. Hij voelde zich alleen en betreurde de gang van zaken. Ik vond
het vervelend en toch begreep ik er nog steeds niets van. Ik had echt meer ruimte
thuis, ik miste hem niet. Er was niemand die meteen kritiek had op alles wat ik deed.
In feite was dat een heerlijk gevoel. Moeder werkte zich rot in die tijd. Ze had het
heel moeilijk. Ze ging ook met een lijst langs de deuren om mensen te laten
ondertekenen ten gunste van mijn vader. Ik geloof dat hij echt niemand kwaad heeft
gedaan en voor zover ik weet heeft ook niemand geweigerd om zijn handtekening
op die lijst te zetten. Moeder kreeg tien gulden per week als huishoudgeld. Iemand,
een zekere J., werd benoemd tot toezichthouder op ons bedrijf. Zowel vader als
moeder zijn ervan overtuigd dat ons dat een hele boerderij heeft gekost.
Hij kon doen en laten met ons geld wat hij wilde. Toen mijn vader terug kwam en
het beheer over zijn boerderij weer kreeg, kon hij de resten die er nog waren weer
overnemen. Toch mogen we niet klagen over wat hij heeft meegemaakt in die tijd.
Iemand die ook na de oorlog gevangen was genomen heeft me verteld dat hij in
Maastricht gezien heeft dat gevangenen met één vinger in de stront in de rondte
moesten draaien totdat ze er met hun gezicht invielen. Ik heb ook gehoord dat vrouwen
ondersteboven werden gehangen en dat bewakers van alles in hun vagina stopten.
Of het allemaal waar is weet ik niet maar het waren afschuwelijke verhalen. Het was
toen een complete wanorde. Het ontbrak aan menswaardige behandeling.
Later meen ik gemerkt te hebben dat mijn moeder het er niet mee eens was, dat
vader lid was van de NSB. Ik denk dat het aan haar heeft gelegen dat mijn zusje en
ik geen lid van
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de Jeugdstorm zijn geworden. Daar was een afdeling van in Gulpen.
Af en toe maakte mijn moeder een bedekte opmerking waar iets van verwijt in
school. Toen hij terug kwam waren we zo goed als failliet. Hij schold en donderde
daarover maar als kind vang je altijd maar een gedeelte op. Als er woorden vielen
waren wij daar meestal niet bij.
Het is beslist geen politieke keuze van mijn vader geweest. Ook die
jodenvervolging, daar stond hij uiteraard niet achter.
Bij ons kwam een joodse veekoopman. Mijn vader heeft wel met hem gesproken
over tijdig onderduiken, maar die man vond dat toen niet nodig. Hij dacht dat zoiets
hier niet kon gebeuren.
Toen na de oorlog overal Amerikanen werden ingekwartierd werden wij
overgeslagen. Bij mijn grootmoeder waren ze wel in huis dus daar was ik zoveel
mogelijk.
Aan de oorlogstijd heb ik geen enkele pijn overgehouden. Er gebeurde bij ons
niets bijzonders. De oorlog was voor kinderen een spannende tijd, eerst de Duitse
soldaten, toen de bevrijding met de Amerikanen, er was vaak geen school, dat was
toch spannend allemaal. Als ik de ellende van het pesten na de oorlog even vergeet
heb ik er geen pijn aan gehad. Wel natuurlijk aan de gevolgen van dat alles. Ons
kapitaal was weg door de onrechtvaardigheid van J. Dan de levenslange haat die
mijn vader tegenover deze man gevoeld heeft en waar hij natuurlijk geen kant mee
uitkon. Hij kon zich gewoon niet verdedigen en dat heeft hem zijn leven lang dwars
gezeten.
Het is allemaal zo lang geleden en natuurlijk ben ik niet verantwoordelijk voor de
keuze die mijn vader heeft gemaakt.
Toch voel ik me rond bevrijdingsdag neerslachtig. Als ik nieuwe mensen ontmoet
ben ik altijd een beetje bang dat ze iets van dat oorlogsverleden ontdekken. Ik zwijg
er liever over’.

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

94

De gevangenschap
Wat moet er, die 21ste juli 1944, door het hoofd van de jonge kapelaan zijn gegaan
toen hij in die auto zat, op weg naar Maastricht? Angst? Zorgen om zijn naasten?
Om de anderen van de groep? Of bedacht hij een strategie om straks zijn belagers te
misleiden? Dacht hij werkelijk dat hem niet veel ten laste kon worden gelegd zoals
hij meermalen aan zijn huishoudster had gezegd? Was dat om haar niet ongerust te
maken? Hij zat net zo diep in het verzetswerk als de anderen. De contacten met de
onderwijzer Hendrikx (Ambrosius) en met zijn neef Sjeng Coenen waren al verdacht.
Zijn hulp aan onderduikers, aan de buitenlanders die de grens over moesten, al deze
activiteiten waren verboden. Dat de SD op de hoogte was van zijn betrokkenheid is
duidelijk. Heeft hij vermoed dat dit zijn laatste tocht door het Limburgse heuvelland
zou zijn?
Er was plaats in de auto voor nog een persoon. Ook bij Jean Colen uit Mechelen,
eveneens medewerker van de LO-Gulpen, die ongeveer aan de route woonde, klopte
men aan. Zijn moeder zag kapelaan Houben op de achterbank zitten. Maar Jean was
toen al op de vlucht geslagen. 's Morgens hadden Duitsers aan iemand in Mechelen
naar een zekere Kool gevraagd. Naar waarheid werden ze verwezen naar de smid
want die heette Kool. Een meisje dat het hoorde dacht meteen dat er gevaar dreigde
voor Jean Colen en zorgde er dus voor dat hij gewaarschuwd werd.
Hij bracht de dag deels door aan de Geul en deels in het bos. Rond middernacht
klopte hij aan bij vrienden om daarvandaan onder te duiken. Hij kwam pas op
bevrijdingsdag weer boven water.
In de garage Fissette te Maastricht werkte Jan van Houtem uit Wylre. De hele dag
stond er onopvallend een wacht in de buurt van de poort. Toen Jan na zijn werkdag
naar huis
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wilde gaan werd ook hij gearresteerd en naar de Wilhelminasingel gebracht voor
verhoor. Hij had zich bezig gehouden met hulp aan onderduikers, en het over de
grens brengen van piloten en gevluchte krijgsgevangenen.
's Morgens had meester Ortmans uit Wittem al gehoord dat Paul Horbach, Huub
Hamers, Sjeng Bisschoff, pater Baars en kapelaan Pènders waren gearresteerd. Hij
dook onmiddellijk onder, maar later op de dag ging hij even terug naar huis. Omdat
hij vermoedde langere tijd weg te blijven en slechts op lichte zomerschoenen was
vertrokken, vond hij het raadzamer degelijke schoenen op zijn tocht mee te nemen.
Op het moment dat hij even thuis kwam, klopte ook Sjeng Coenen bij hem aan.
Die verkeerde in hevige opwinding over de arrestaties en dreigde met zijn pistool
in de hand om de verraderlijke Duitser neer te schieten. Maar Huub Ortmans praatte
op hem in om vooral de zaak niet erger te maken dan zij al was. Terwijl Sjeng Coenen
vertrok kwam mejuffrouw E.W. binnen om naar een nieuw onderduikadres voor haar
broer te vragen. Even later werd er weer op de deur geklopt. De oudste zoon deed
open en nog voordat de moeder die achter hem stond ook maar één woord kon zeggen
stormden de Duitsers al naar binnen. Huub Ortmans probeerde nog tijd te winnen
door de Duitsers beleefd een drankje aan te bieden. Om dat te halen moest hij naar
de kelder waar een deur naar buiten was waardoor hij eventueel kon vluchten. Maar
ze hadden zijn plan door en sloegen hem als antwoord daarop in het gezicht. Op een
kastje in de gang lagen op dat moment, naast de misboeken, verzetskrantjes en
bonkaarten voor onderduikers. Twee mensen hield hij verborgen in zijn huis zonder
dat zijn kinderen daar enig vermoeden van hadden. Hij moest onmiddellijk mee. En
zonder afscheid te nemen van zijn zwangere vrouw en acht kinderen werd ook hij
in een personenauto gestopt. Om 19.30 uur die dag, hield zijn vrijheid op.
Eerst ging de reis naar Vaals waar zonder succes enkele woningen werden
doorzocht. Onderweg liet Conrad van de SD, hem een getypte lijst zien met namen
en schuilnamen
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van alle LO. medewerkers. Schuilnamen die hoogstens veertien dagen oud waren.
In het arrestantenregister van het Huis van Bewaring zag Ortmans de namen van
Horbach, Hamers, Bisschoff, Penders, Baars, Houben, van Houtem en Pirovano.
Achter alle namen stond vermeld: gearresteerd op last van Nitsch. Huub Ortmans
werd de volgende dag verhoord door Nitsch, daarin bijgestaan door diens secretaresse
Stockebrand.
Om 21.00 uur van die 21ste juli stond Mathieu Merckelbach met zijn broer Emile
voor hun woning in Wittem te praten toen er plotseling een auto stopte met drie
mannen van de SD erin. Een van de Duitsers vroeg of er een vergadering van de
illegaliteit in hun huis had plaats gevonden. Tijdens dit gesprek kwam professor
Prick uit Nijmegen, die in Wittem in pension verbleef, op hen toe en vroeg of ze al
iets van hun neef Paul Horbach hadden gehoord. De Duitsers vonden die vraag
verdacht.
Prick moest zich legitimeren en werd tegelijk met de gebroeders Merckelbach
gearresteerd. De SD. meende dat hij de gezochte Inspecteur van Politie Mr. Prick
uit Nijmegen was.
Pirovano, die boven het toenmalige café Eggen naast het Redemptoristenklooster
woonde, werd gearresteerd omdat bij hem een enkele vergadering had plaats
gevonden. Ander verzetswerk was door Pirovano niet verricht.
Aanvankelijk werden de meesten opgesloten in de cellen van het pand aan de
Wilhelminasingel. Van enig onderling contact was daar geen sprake. Deze cellen
waren eigenlijk de kolenhokken die enigszins waren aangepast.
Pater Baars werd bij een zekere W. Timmermans uit Maastricht in de cel
opgesloten.
‘Pater Baars was er vreselijk aan toe. Hij kwam de cel in met bebloed gezicht. Ze
hadden de rozenkrans van zijn priesterkleed gerukt en hem daarmee in het gezicht
geslagen. Hij vertelde hoe een Duitser langere tijd bij hem was komen biechten en
zijn vertrouwen had gewonnen. Hij verweet zichzelf een inschattingsfout te hebben
gemaakt en
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voelde zich verantwoordelijk voor deze vreselijke gevolgen’.
Waarschijnlijk zijn ze allemaal, of enkelen diezelfde avond naar het Huis van
Bewaring op de Minderbroedersberg, gebracht.
Kapelaan Houben zag nog kans om die nacht het volgende briefje àan zijn broer
te schrijven.
Vrijdagavond 1/4 na 12.
Pierre
Ben in Huis van Bewaring
maak 't goed.
Groeten aan allen in Eys en Epen.
Vooral aan moeder en
jullie allemaal.
Bid voor mij. Ik zal
aan jullie denken.
Hubert.
P.S. Geef aan brenger dezes
zo nu en dan wat eten mee.
Deze persoon is volstrekt te vertrouwen.
Dank zij de medewerking van sommige personeelsleden konden tal van boodschappen
naar buiten worden gesmokkeld, meestal geschreven op dunne velletjes toiletpapier.
Zodoende bleven ook de overige leden van het verzet op de hoogte. Het was mogelijk
om kleding en voedsel aan de gevangenen te doen toekomen. Zonder gevaar was dat
uiteraard niet. Reeds op 9 mei 1944 had de SD de gevangenbewaarder Hubert Jamin
opgepakt.
Hij had talloze berichten naar buiten kunnen smokkelen ten voordele van het
verzet. Ook hij werd het slachtoffer van verraad. Tien maanden later overleed hij in
het concentratiekamp Buchenwald. Ondanks gevaar ging in het Huis van Bewaring
de hulp gewoon door. Het personeel had de
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uitdrukkelijke opdracht de politieke gevangenen op dezelfde manier als de andere
gevangenen te behandelen.
Jammer genoeg volgde een deel van het personeel slaafs de bevelen van de SD
op. Toch breidde zich ook onder het gevangenispersoneel het verzet uit.
Onopgemerkt is dat niet gebleven. Mensen werden betrapt, gevangen genomen
en tot gevangenisstraf veroordeeld.
Na enkele dagen liet Houben een tweede briefje uitgaan naar zijn woonadres in Epen.
Waarschijnlijk was het bedoeld voor zijn huishoudster en de gezusters Lausberg die
hem met zoveel hulp terzijde hadden gestaan. (Tot aan hun dood stond zijn portretfoto
ingeraamd op hun radio).
Geachte Familie,
Heeft U zeker verbaasd dat ik hier ben.
Enfin, 't gaat goed.
Afwachten wat er verder gebeurt.
We zijn hier met een prettige groep samen.
't Eten gaat wel, niet te veel. Maar wie
niet werkt kan ook met minder.
Jullie blijven voor mij bidden?
Ik heb veel tijd om te bidden
en zal jullie niet vergeten.
Vele groeten
Hubert.
De verhoren die de leden van de groep Gulpen moesten ondergaan zullen niet mis
zijn geweest. Richard Nitsch stond bekend als een fanatieke dienstklopper die hard
en ongenaakbaar was in zijn verhoren. Bovendien wist hij dat nog diverse leden van
de groep op vrije voeten waren. Hij was ook op zoek naar Sjeng Coenen en Joep
Francotte. In een kranteartikel (L.D. 27 april 1955) vertelde Paul Horbach dat tussen
Nitsch en de gevangenen in die eerste dagen een kat- en muisspel werd gespeeld. Ze
werden
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ondervraagd over gegevens ‘die hij zwart op wit voor zich had liggen!’. Voor de
priesters was het dubbel zwaar omdat die meer mishandeling en hoon ondergingen.
Een van de laatste dagen van juli schreef Houben naar zijn familie.
28 juli 's morgens.
Maak 't goed. 2x verhoord. Eerst 6 dagen cel. Nu met de hele groep op zaal. Gaat
goed. Eten voldoende wat hoeveelheden betreft. Ze hebben mij het minst van de hele
groep ten laste gelegd. Maar toch zal ik wel niet vrij komen de eerste maanden.
Misschien ook naar Vught, maar het gaat mij heel goed. Bent over mij niet bezorgd.
Moeder moet zich ook niet bezorgd maken. Heb ontvangen: Trico, sigaretten,
wybertjes en maagtabletten.
Stuur mij wasgoed, 1 stel. Ook nachtpyama + zeep + scheerapparaat.
Dank ook aan Maria en Justine*. Groeten aan Marie en zeg haar dat ze mij verwend
had. Kieskeurigheid leer ik wel af. Groeten ook aan Mijnheer pastoor.
Maar vooral moeder, broers, zusters.
Bid voor mij, ik bid voor jullie.
Veel ben ik bij u allen met mijn gedachten.
Jullie moeten niet bezorgd zijn. Ik ben bij vele bekenden.
Groeten van uw zoon en broer.
Moed en vertrouwen.
Het gaat goed.
Daag.
Maria Sterre der Zee
beware ons allen.
Inmiddels bereikte de gevangenen het bericht dat knokploegen een bevrijdingsaanval
overwogen. Dit is ook de SD ter ore gekomen. Op 1 augustus moest de groep Gulpen

*

Gezusters Lausberg (RS)
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plotseling aantreden. Nitsch nam geen enkel risico. De straten rond de gevangenis
werden afgezet door tweehonderd SS'ers.
De gevangenen kregen hun eigendommen terug, werden in een geblindeerde bus
van de firma Jansen gedreven en spoorslags naar Vught vervoerd. Begeleid door
twee gewapende SS'ers. Eén naast de chauffeur, de ander achter in de bus met het
wapen in de aanslag. Emile Merckelbach zat voor in de bus naast zijn neef Paul
Horbach. Nitsch die bij de hele operatie aanwezig was reed mee tot aan de
Wilhelminasingel. Toen hij uitstapte, stond op het trottoir een NSB-familielid van
Emile Merckelbach, die de Hitlergroet aan Nitsch bracht. Een wrang detail.
Tijdens de rit noordwaarts verzocht een van de gevangenen, die hoge nood had,
of er even gestopt kon worden. Dat werd geweigerd zodat de ongelukkige zijn
behoefte in de bus deed en het met zijn kleren op moest vegen. Het was slechts een
klein voorproefje van de omstandigheden waarin ze de daarop volgende tijd zouden
moeten leven.
Bij het ‘Verraad van Weert’, op 21 juni 1944, werden zo goed als alle Limburgse
districtsleiders gevangen genomen. Ook de leider van het district Gulpen, Jaak Knops,
die waarschijnlijk pas de tweede keer op een provinciale vergadering verscheen,
werd opgepakt. (Daarvoor had Harry Hanssen uit Sevenum namens de groep Gulpen
aan die bijeenkomsten deelgenomen). Daarom vond men het raadzamer nieuwe
schuilnamen aan te nemen. Dat gebeurde op een vergadering in het ‘Kelderke’ van
de Brands Brouwerijen te Wylre. Kapelaan Penders had eerder op een bijeenkomst
met klem aangedrongen op meer discretie. ‘Ik heb er alles voor over’, zei hij, ‘maar
niet als dat samengaat met onvoorzichtigheid’.
Eén week voor de 21ste juli vond er nog een bijeenkomst plaats te Wittem ten
huize van Emile Merckelbach. Ortmans heeft na zijn terugkeer verteld dat men daar
weer andere namen had aangenomen. Bij verhoor bleek de SD over veel van deze
gegevens te beschikken. Vijf en veertig
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jaar later is nog steeds niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Sommigen
spreken van loslippigheid, anderen van verraad. Of is een van de eerste gevangenen
doorgeslagen tijdens het verhoor? De vraag is voor de overlevenden nog steeds
actueel.
Voor Huub Houben moet dit alles buitengewoon zwaar zijn geweest. Uit een
gesprek met de oudste zoon van Ortmans is mij duidelijk geworden dat men de
kapelaan inderdaad niets ten laste heeft kunnen leggen. Ortmans, de enige die gehuwd
was en kinderen had, maakte met kapelaan Houben een stuk op, waarin de kapelaan
als toeziend voogd over het gezin werd aangesteld voor het geval Huub Ortmans niet
zou terugkeren. Geschreven op een velletje toiletpapier. Vlak voor het overhaaste
vertrek uit Maastricht lag op het bureau van Richard Nitsch de zogenaamde
Entlassungsschein van de kapelaan voor ondertekening klaar.
In Vught werden ze ontluisd, gefotografeerd en moesten ze op appel. Terwijl ze in
de houding stonden hoorde Huub Hamers vanuit een geblindeerd raam achter hem
zijn naam noemen. Het was de stem van Jaak Knops uit Simpelveld. Hij slaagde erin
om door te geven dat alle districtsleiders nog in leven waren, ook Jan Hendrikx.
Het was aanvankelijk de bedoeling om de groep Gulpen onder te brengen in de
‘bunker’. In dit gebouw bevonden zich de gevangenen die uit Scheveningen waren
gekomen. Maar omdat de ‘bunker’ vol was werden ze in een zaal gedropt die pas
was ingericht als gevangenverblijf. Deze voormalige rechtszaal was een prettige
verrassing, voor zover daar in deze omstandigheden sprake van kon zijn. Er waren
bedden en de omgeving was proper.
Voorlopig hadden ze weinig last van de Duitsers. Ze zaten bij elkaar, praatten,
kaartten en hoopten. Veel steun moeten ze ondervonden hebben van het
georganiseerde religieuze leven. Dagelijks werd door een van de priesters de mis
gelezen, er werden godsdienstige oefeningen en toespraken gehouden. Dit alles
natuurlijk in het geheim
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want de kampleiding had weinig op met godsdienst en de clerus.
Tot hoofd van de zaal was Charles Bongaerts uit Heerlen aangesteld, een
brandweercommandant die al op 6 november 1943 was gearresteerd. Pater Baars
slaagde erin om later aan de buitenwereld te laten weten dat het ‘aan niets ontbreekt,
behalve aan vrijheid’. In die omstandigheden besprak men de gang van zaken rond
de 21ste juli en hoe Nitsch aan de gegevens kon zijn gekomen. Er moeten harde
woorden zijn gevallen en volgens Ortmans was het alleen aan de aanwezige
geestelijken te danken ‘dat er geen doden zijn gevallen’.
Omdat onder de zaal een kamer van de SD was waar regelmatig naar de Duitse
radiozenders werd geluisterd, slaagden ze erin, met één oor aan de grond, om op de
hoogte te blijven van het verloop van de oorlog. De oprukkende geallieerde troepen
maakten de Duitsers nerveus. In de laatste dagen van augustus namen de executies
toe. Vanuit hun verblijf hoorden ze het afroepen van de namen, het wegrijden van
de auto's, even later gevolgd door schoten. Tot begin september moeten de gevangenen
hoop hebben gehad, hoop die op 6 september de grond in werd geboord. Die dag
ontruimde men het hele kamp Vught. Vierduizend gevangenen begonnen aan een
reis naar een onleefbaar gebied. Een reis die voor velen dan ook zou eindigen met
de dood.
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Deutschland über alles
Het waren geen personenrijtuigen die op 6 september 1944 de gevangenen vervoerden.
Het waren veewagons waar misschien wel haken in waren om koeien aan te bevestigen
maar geen zitbanken. Staan moesten ze. Om beurten konde ze zitten of liggen op de
houten vloer. Zeventig à tachtig personen, bij elkaar gepropt in een kleine ruimte.
In de hoek van het compartiment een grote bak met soep of pap om de komende
dagen mee door te komen en dat was alles.
Een van de ‘reizigers’ was kapelaan Vic Hermens, die in Maastricht was opgepakt.
‘Zo goed en zo kwaad als het kon verdeelden we onderling het eten, maar genoeg
was het bij lange na niet’.
Hoe laat de trein uit Vught is vertrokken weet hij niet meer. Twee nachten en een
volle dag duurde de reis. Op 8 september in alle vroegte kwam de trein aan in
Sachsenhausen. Daar ontmoette de groep kapelaan Jac Naus uit Venlo (mede-oprichter
van de LO-Limburg), die in het geheim aan de nieuwkomers de heilige communie
uitdeelde. Voor de vermoeide mensen was dit een grote troost. Vooral voor de
priesters onder hen die door de Duitsers met hoon en minachting werden ontvangen.
Professor Hermens: ‘Het hele kamp Vught moest opnieuw ingeschreven worden.
Dat gebeurde aan ik weet niet hoeveel tafels. Daarna kregen we kampkleding, niet
de alom bekende gestreepte pakken maar veelal versleten kleding van joden en
anderen die al overleden waren. In de rug moesten we zelf een kruis knippen en van
een lap rode stof die we kregen moesten we een stuk in die opening naaien zodat
iedereen met een rood kruis op zijn rug rondliep. Op de broek moest ook een rode
streep genaaid worden en op jas en broek nog een nummer. Ik kreeg nummer 101132.
Daarna moesten we douchen en werd het
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hele lichaam kaal geschoren. Bij de inschrijving kwam ik terecht bij een Fransman.
Ik kon dat zien aan zijn rode driehoek met een F. Ik vroeg hem wat ik het beste kon
doen, me opgeven als geestelijke of niet. Als geestelijke heb je voordeel, zei hij, dat
moet je zeker doen. Dus gaf ik naar waarheid op dat ik “Pfarrer” was maar achteraf
bleek dat hij “Fahrer” had opgeschreven. De volgende morgen zijn we overgebracht
naar de vliegtuigfabriek Heinkel. Dat moet in de buurt van Berlijn zijn geweest. 's
Middags zijn we daar aan gekomen. We waren lopend, ver van Sachsenhausen kon
het niet zijn’.
Het was 9 september 1944. De gevangenen uit Vught werden om vier uur in de
morgen hardhandig gewekt. De meesten hadden de laatste nachten nauwelijks
geslapen. Ondanks de vermoeidheid moest de afstand van 20 km naar de
Heinkelfabrieken in drie uur worden afgelegd terwijl sommigen 60 à 70 jaar oud
waren.
‘Toen we in de Heinkel-fabrieken aankwamen heb ik voor het eerst de mensen van
de groep Gulpen gezien. Ook Huub Houben. Ik ben er een maand gebleven. In de
Heinkelfabrieken hoefden we niet veel te doen omdat we eigenlijk in quarantaine
waren’, zegt professor Hermens.
‘We hebben weleens met een aantal geestelijken aardappelen geschild maar veel
handigheid hadden we daar niet in dus dat bleef bij die ene keer. In die tijd werd wel
regelmatig een soort slavenmarkt gehouden. Mensen die nog goed gezond en sterk
leken werden uitgezocht en naar andere kampen gebracht om te werken. Ik moest
samen met 318 Hollanders naar de Klinkerwerken. Dat was rond 6 oktober 1944.
Eigenlijk was dat een strafkamp van Sachsenhausen maar in die tijd brachten ze daar
mensen naar toe gewoon omdat ze ergens ondergebracht moesten worden. Daar ben
ik nog samen geweest met Sjeng Bisschoff en Huub Hamers van de groep Gulpen.
Wiel Grooten uit Bocholtz was er ook. (Hij was lid van de LO-Bocholtz en was met
zijn broer Joep betrokken bij de brandstichting in het gemeentehuis
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van Mechelen. Hij hield zich tevens bezig met de opvang van gevluchte studenten.
Op 10 mei 1944 werd hij op het station van Aken gearresteerd. RS). Mis doen ging
in die situatie niet maar op zondag preekte ik wel voor de mannen. Dat moest
natuurlijk weer stiekem gebeuren. Aanvankelijk hadden we op zondag nog vrij maar
ik weet zeker dat we later, in de winter, ook zondags tot 12 uur moesten werken. Ik
liep dus rond met een man of vijf, hield mijn preek, waarna een volgend groepje
kwam. Omdat er aanvankelijk geen dominee in het kamp was liepen ook protestanten
mee. Ik was daar dus terecht gekomen doordat die Fransman had geschreven dat ik
“Fahrer” was. Later raakte ik in het kamp bevriend met een dominee en die zei vaker,
“Vic zeg nou dat je priester bent”. Maar ik meende dat ik op die manier toch iets
voor sommige mensen in die omstandigheden kon betekenen. Zo zal Huub Houben
in Neuengamma terecht zijn gekomen. Als hij zich als priester kenbaar had gemaakt
was hij in Sachsenhausen gebleven. Ik geloof niet dat drs Moonen hem opdracht
daartoe heeft gegeven. Het kan wel zijn dat hij hem dat heeft aangeraden. Pater Baars
was heel actief in het kamp. Voordat die slavenmarkten begonnen is hij naar alle
priesters gegaan en heeft voorgesteld aan iedereen om zich niet als geestelijke op te
geven maar als werkman en zodoende een steun voor de anderen te zijn. Kapelaan
Penders, de heer Merckelbach en Huub Ortmans heb ik er meegemaakt, evenals Paul
Horbach die ik nog vanuit Rolduc kende waar hij student was’.
Begin oktober werden de meeste gevangenen, afhankelijk van hun beroep of
bruikbaarheid, verdeeld over vijftien werkkampen. Op 6 oktober moest Paul Horbach
afscheid nemen van zijn verzwakte oom Emile Merckelbach en hem in Sachsenhausen
achterlaten.
Paul Horbach kwam terecht in de Klinkerwerken waar hij kapelaan Lochtman uit
Limmel ontmoette (duikhoofd LO-Limmel; ten gevolge van verraad gearresteerd op
10 mei 1944. RS). Maar de omstandigheden waren er zo slecht,
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dat velen in korte tijd verzwakten en ziek werden. Paul Horbach kreeg een lelijke
ontsteking aan zijn voet en werd afgevoerd naar de ziekenbarak. Dat was eind
november. Een paar dagen voor Kerstmis werd Huub Hamers binnengebracht. Ernstig
verzwakt en doodziek van de dysenterie. Hij overleed 28 december 1944 op 23-jarige
leeftijd.
Paul Horbach herstelde, dankzij de hulp van een Nederlandse vrouwenarts, en
moest 5 januari 1945 terug naar Sachsenhausen. Van de groep Gulpen vond hij daar
weer kapelaan Penders en Pater Baars.
Na zijn terugkeer uit Duitsland heeft Huub Ortmans enige notities over zijn ervaringen
gemaakt. Over de aankomst op 8 september in Sachsenhausen schrijft hij: ‘Ieder die
aan de L.A. (Lagerältesten) voorbij kwam, moest groeten anders vielen er klappen.
Alle persoonlijke bezittingen, alles, werd afgenomen.
9 September naar de Heinkel. Beestachtig transport. In quarantaine. 's Nachts het
bos in, als wild vee. Bij het minste “vergrijp” werd er gestraft en moesten er diepe
beenbuigingen worden gemaakt of men kreeg “über dem Arsch” van de beulen. Een
andere straf waren de z.g. gymnastiekoefeningen zoals lopen, vallen en opstaan. Of
het strafcommando: 40 km per dag zingend rond de appelplaats op nieuwe te kleine
schoenen over dikke keien’. (Deze schoenen moesten door de gevangenen ingelopen
worden om door de Duitse soldaten gedragen te kunnen worden. RS).
Pater Baars hielp waar hij kon, zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht. Voor
veel gevangenen was hij de biechtvader. Hij smokkelde hosties en miswijn naar de
Klinkerwerken zodat ook daar clandestien de godsdienstige praktijken konden worden
voortgezet. Hij wist zich op te werken tot ‘tafeloudste’ zodat hij in de gelegenheid
was aan extra voedsel te komen voor de zieken of ernstigzwakken. Op 5 februari
1945 werden alle priesters die nog in Sachsenhausen waren op transport gesteld naar
het ‘Vernichtungslager’ Bergen Belsen waar ze op 6 februari
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aankwamen. De toestand in het kamp was zeer slecht. Spoedig brak er naast allerlei
andere ziekten vlektyfus en dysenterie uit. Ook pater Baars werd hiervan het
slachtoffer. Maar ondanks dat ging hij door met zijn werk voor de medegevangenen.
Hij bezocht zieken en deed voor hen wat hij kon.
Een deel van mijn gegevens is ontleend aan het verhaal van Paul Horbach, dat
opgetekend is door een redacteur van het Limburgs Dagblad. Het is tien jaar na de
oorlog gepubliceerd onder de titel ‘DE TOCHT DER VIERDUIZEND’.
De naam van kapelaan Houben komt er niet in voor. Toch was ook hij in deze hel.
Hoe moet ik hem vijfenveertig jaar later vinden tussen de duizenden slachtoffers?
Aanvanke-

Het zakje voor de persoonlijke eigendommen van gevangenen
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lijk vernam ik dat hij in Neuengamme gevangen had gezeten. De familie heeft na de
oorlog een grijs langwerpig papieren zakje ontvangen waarin zijn horloge zat. (Bij
inschrijving werden de gevangene alle persoonlijke eigendommen afgenomen en
keurig volgens Duitse Gründlichkeit opgeborgen). Er staan twee zogenaamde
Haftlingenummers op en de datum ‘9 nov. 1944’.
Voorts staan er de namen op van een zekere Böttcher en Thimm. Beiden waren
SS-Unterscharfuhrer.
Deze summiere gegevens heb ik naar voorzitter Herbert Schemmel uit Hamburg
gestuurd van de ‘Arbeitsgemeinschaft Neuengamme für die Bundesrepublik e.v.’.
Na enkele dagen ontving ik bericht. Uit een bijgesloten lijst waarop in zakelijke
getallen vanaf 30 oktober 1942 tot 2 maart 1945 de transporten naar het kamp
genoteerd staan, blijkt dat Huub Houben op 16 oktober 1944 met 1720 anderen uit
Sachsenhausen in Neuengamme is aangekomen.
Kreeg hij bij aankomst in Duitsland nr. 101018, in Neuengamme werd hij
ingeschreven als nr. 58355. De datum van 9 november 1944 op het zakje zal een
raadsel blijven. Schemmel kan er niets uit afleiden.
Half oktober keerde ook Huub Ortmans vanuit de Heinkelfabrieken terug in
Sachsenhausen. 36 Uren moesten de gevangenen staan, naakt in een ijzig koude
wind, alvorens door artsen gekeurd te worden. Het was erger dan een beestenkeuring,
schrijft hij. Waarschijnlijk was deze ‘keuring’ bedoeld als selectie voor Neuengamme.
Over het transport van Sachsenhausen naar Neuengamme noteerde Ortmans:
‘Doodmoe en over en op elkaar in een wagon’. Deze reis maakte ook Emile
Merckelbach mee als gevangene nr. 101066. (In Neuengamme kreeg hij nr. 58712.
RS). Bij aankomst werden ze in een vochtige kelder ondergebracht. Het weer was
er slecht in die herfstdagen: ‘Nat en half naakt moesten we naar buiten. Halve dagen
buiten staan. Dan weer uren op de appelplaats in de stromende regen. Als je ergens
wilde schuilen, ranselde de knuppel er lustig op los’.
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Ortmans werd er van zijn vrienden, Houben en Merckelbach, gescheiden, naar
Hamburg vervoerd en daar tewerkgesteld. Hij moest er ‘tankgrachten’ graven. Bij
dat werk stonden de gevangenen vaak tot aan de knieën in het water terwijl ook daar
er door de bewakers en de ‘beesten van blokoudsten’ flink op los geslagen werd.
Ortmans werd bij een bombardement gewond en keerde naar Neuengamme terug.
Hij schrijft over ‘een beestachtig vervoer’ waarin hij ‘de dood nabij is’. Na 1 december
kreeg hij lichte arbeid in een vlechterij maar raakte op 4 december weer uitgeput.
Hij kwam in een ‘krankenrevier’ terecht waarin ook Emile Merckelbach al was
opgenomen. Bijna iedereen leed aan hevige diarree. Huub Ortmans lag met twee
anderen in één krib. Een van de twee was doodziek. ‘Dan je vriend (Emile
Merckelbach) naast je te zien in de grootste ellende en hem niet te kunnen helpen.
Enige uren voor zijn dood van hem gescheiden te worden’. Emile Merckelbach stierf
te Neuengamme op 15 december 1944 om 07.20 uur aan ‘Herzmuskelschwache’.
Begin februari werd Ortmans naar Wittenberge getransporteerd maar keerde drie
weken later weer naar Neuengamme terug, waar hij in een ‘Schönungsblok’ terecht
kwam. ‘De Voorzienigheid leidde ons weg want een week later werd er alles plat
gebombardeerd’. Lang bleef hij er niet. Een van de eerste dagen van maart moest hij
met andere gevangenen een paar uur naakt wachten in een onderwaterstaand waslokaal
om voor verder transport gekeurd te worden. ‘Barrevoets in het water! Eindelijk een
soort kleding, onmogelijke lompen. Velen vielen flauw. Konden niet meer. Anderen
werden tien trappen hoog naar beneden gestompt’.
Eerst ging de reis naar Waltenstedt waarna de ‘dodenrit’ van 8 dagen en 8 nachten
naar Ravensbrück begon.
Hoelang hij daar verbleef is in zijn aantekeningen niet te lezen. Herhaaldelijk
schrijft hij over ‘de boeven die er maar op los slaan’, over het geringe eten en de
vreselijke onhygienische toestanden.
Na Ravensbrück werden ze naar Malchov vervoerd. Daar
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Dagboekaantekeningen van Huub Ortmans

begon zijn laatste tocht voor de bevrijding. Hij maakte deel uit van een grote groep
gevangenen die door de Duitsers te voet werden meegenomen. Het was de tocht van
‘Les Misérables’, schrijft hij.
‘Een afschuwelijk riekende horde. In lompen gehulde, wandelende skeletten. Zo
tokken we voort, meer op doden lijkend, maar enfin, maar vooruit, anders
onherroepelijk de kogel’.
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Verkeerde ik geruime tijd in de veronderstelling dat Huub Houben gedurende zijn
gevangenschap in Neuengamme verbleef, later vernam ik van zijn familie dat hij in
Wöbbelin bevrijd zou zijn. Herbert Schemmel stuurde mijn brieven door aan de
Oostduitse auteur Günther Wackernagel, schrijver van het boek ‘Zehn Jahre gefangen’.
‘Als ehemaliger Gefangener, der über einem Jahrzehnte seines Lebens in
faschistischen Haftanstalten und in drei Konzentrationslagern inhaftiert war, versichere
ich Ihnen, alles in meinen Kraften stehende zu tun, um Ihnen bei der Aufdeckung
des Geschicks meines K.Z. Kamaraden Huub Houben zu helpen’, staat in zijn eerste
brief.
Wackernagel is betrokken bij de inrichting van een klein museum en
informatiecentrum over Wöbbelin.
Met enige zekerheid kan worden gezegd dat kapelaan Houben vanuit
Sachsenhausen 16 okt. 1944 in Neuengamme is aangekomen en in februari 1945
naar Wöbbelin werd getransporteerd. Daar heeft hij met andere gevangenen gewerkt
in het ‘KZ-Aussenlager Reiherhorst’. In de eerste dagen van februari kwamen er
ongeveer 5000 gevangenen uit Neuengamme aan.
‘Huub Houben und seine Kameraden kamen in einer Hölle auf Erden. In den aus
Ziegelsteinen bestehenden Baracken gab es keinen Fussboden, kein Fensterglas,
weder Betten noch Licht, nur schmuzigen Sand, in dem Ungeziefer herumkroch. Im
Lager war nur eine einzige Handpumpe für Wasser vorhanden. Einmal täglich gab
es eine fast ungeniessbare Suppe, täglich ein Kilo Brot für 10 Personen.
Verbandsmaterial und Medikamente fehlten völlig. Die Gefangenen waren einer
unmenschlichen und schikanösen Behandlung durch die SS-Angehörigen ausgesetzt’.
Later volgden transporten vanuit de zogenaamde ‘Aussenkommandos’ Beendorf,
Fallersleben, Kaltenkirchen, Lehrbeck en Schandala. Het laatste transport van
ongeveer 6000 personen naar ‘Reiherhorst’ vond plaats in april 1945.
‘Dieses Aussenkommando und spatere Aussen- und

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

112
Durchgangslager des K.Z. Neuengamme, Reiherhorst, hatte eine Anfangsstarke von
648 Haftlinge, die dieses Lager aufbauen mussten’.
Het was aanvankelijk de bedoeling om er Amerikaanse krijgsgevangenen in onder
te brengen maar door het oprukken van de geallieerden werden de fascisten
gedwongen gevangenen uit andere kampen te verplaatsen. Op 14 april 1945 had
Reichsführer Heinrich Himmler via de radio een bericht aan alle Lagerkommandanten
laten uitgaan. ‘Die Ubergabe kommt nicht im Frage. Das Lager ist sofort zu
evakuieren. Kein Haftling darf lebendig in die Hande des Feindes Fallen’.
Dit bevel was de reden dat er op grote schaal met gevangenen ‘dodenmarschen’
werden ondernomen.
Reiherhorst, de plaatselijke benaming voor een stuk bos, lag aan de verkeersweg
106, die van Ludwigslust naar Wöbbelin liep, een kleine plaats ongeveer 5 km van
het kamp verwijderd. Ofschoon de opbouw bij lange na niet voltooid was, werden
gevangenen er toch in ondergebracht. Sommigen bleven slechts enkele dagen, een
paar weken of een maand om daarna per trein of te voet weer verder getransporteerd
te worden.
De barakken in het kamp waren bestemd voor 150 tot 200 personen maar zonder
enige rekening te houden met de minimale levensbehoeften wensen ze volgepropt
met 600 tot 800 personen.
Er waren geen gewone bedden maar houten kribben waarin niet eens wat stro lag,
en waarin de gevangenen met 4 en 6 personen moesten proberen te slapen. Wie geen
plaats op het hout kon bemachtigen moest gewoon op de vloer liggen. Zo was het
mogelijk om in het kleine kamp in sommige weken 10.000 gevangenen ‘te huisvesten’.
In bijna alle kampen was de dagindeling streng.
4.15 uur opstaan. Indien mogelijk wassen, behoefte doen, en een kop gerstekoffie
drinken. Van 5.30 tot 6.00 uur op appel waarna ‘der Abmarsch der einzelnen
Arbeitskommandos zu den Arbeitsstellen’ plaatsvond. De middag-
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pauze was afhankelijk van de luimen van de ‘Kommandoführer’ 30 tot 60 minuten.
Ter plekke kregen ze 3/4 liter koolsoep waarna tot 6 uur weer gewerkt werd. Terug
in het kamp was weer ‘Zahlappel’ dat ook naar gelang de pesterijen twee uur kon
duren. Om 22.00 uur moest iedereen in de slaapkisten liggen.
Na het appel werd brood voor de volgende morgen uitgedeeld maar dat werd direct
door de gevangenen opgegeten. ‘Die Gefahr, dass in der Nacht Brot gestohlen werden
konnte, war zu gross’.
De gevangenen waren aan grote willekeur van de SS'ers uitgeleverd. Bovendien
leed men in de winter onder de koude en in de zomer onder de hitte. Iedereen had
voortdurend honger, er was geen enkele mogelijkheid om even alleen te zijn, zelfs
de behoefte moest men doen in het bijzijn van anderen. Iedereen leefde in angst,
spanning en nervositeit. Men zag hoe vrienden de hongerdood stierven, men werd
verplicht toe te zien hoe gevangenen doodgeschoten of opgehangen werden, hoe
sommigen dood gekweld werden.
Kwamen ze terug in het kamp van een lange dag hard werken dan moesten ze
waakzaam zijn om de pesterijen en wreedheden van de SS'ers, of hun handlangers
onder de gevangenen, te ontlopen.
Constant rookte de schoorsteen van het crematorium. De penetrante geur van
verbrand mensenvlees benam hen de adem. Er was niets aan misdaad, ruwheid,
brutaliteit, vernedering en ontmoediging, aan mensonvriendelijkheid dat ze niet
hoefden aan te zien of aan het eigen lijf moesten ervaren. Zo was het leven in de
kampen, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Günther Wackernagel kan het weten. Hij was
19 jaar toen hij in Berlijn werd opgepakt vanwege zijn communistische idealen. Op
29-jarige leeftijd werd hij door het Rode Leger bevrijd.
Bij een bezoek aan het voormalige kamp ‘Reiherhorst’ was ik in de gelegenheid om
één van de overlevenden persoonlijk te spreken. Het was de joodse Erich Kary, die
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als 17-jarige jongen met zijn hele familie uit Oost-Pruisen in Auschwitz terecht kwam
en vervolgens via tal van kampen door de oorlog ging. Tien dagen voor de bevrijding
kwam hij per ‘dodentransport’ in Wöbbelin aan. Voor hem het ergste kamp uit zijn
oorlogservaringen. Niet alleen door de overbevolking. Andere kampen waren
kazerne-achtig van opzet. Zeer streng en wreed maar de dag was geregeld, ook al
door de dwangarbeid die verricht moest worden. In Wöbbelin heerste een totale
wanorde.
Er werden door gevangenen weliswaar nog houten barakken gebouwd, sommigen
hielden zich gedwongen bezig met de massagraven en het vervoer van de lichamelijke
resten, maar duizenden zaten apathisch te wachten. De Duitsers waren nerveus en
onberekenbaar, de meeste gevangenen skeletten met holle ogen waarin nog een
vonkje leven oplichtte. De honger was zo groot dat zich bij het uitdelen van eten
werkelijk taferelen van moord en doodslag afspeelden. Tal van gevangenen hadden
geen eetgerei meer en kregen de ‘soep’ in hun muts of handen. De wanhoop dreef
hen tot kannibalisme. Op 2 mei 1945, enkele uren voor de bevrijding, sloegen de
Duitsers, door de velden, op de vlucht. Gevangenen moesten hun bagage dragen
maar werden later doodgeschoten. Toen de Duitsers nauwelijks het kamp verlaten
hadden bestormden de gevangenen massaal keuken en voorraadruimten. Daarbij
werden sommigen onder de voet gelopen of tegen de muur doodgedrukt. De honger
was zo groot dat ze zonder enig besef aten wat ze vonden. Voor een aantal mensen
betekende dit alsnog de dood omdat het zwakke lichaam niet meer de kracht had om
het voedsel op te nemen.
Bij de bevrijding van ‘Reiherhorst’ lagen de lijken van honderden gevangenen her
en der in het kamp, soms vier of vijf op elkaar tot 1.50 meter hoogte. Velen naakt
en verhongerd, sommigen reeds in staat van ontbinding. In hangmatten werden
stervenden gevonden die niet meer te redden waren. De laatste week had men niet
eens meer de moeite genomen om de mensen te begraven. Ongeveer
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5000 gevangenen zijn in ‘Reiherhorst’ in tien weken tijd om het leven gekomen. Na
de bevrijding stierven nog 288 gevangenen in omliggende ziekenhuizen. 218
Nederlanders lieten er het leven.
Na de oorlog heeft een zekere Anton van Eijk contact met de familie Houben
opgenomen. Van Eijk was kapitein op een koopvaardijschip geweest en had reeds
diverse jaren in gevangenschap doorgebracht, voordat hij Huub Houben in
Neuengamme ontmoette. De twee raakten bevriend.
Van Eijk vertelde de familie dat ze samen op een kamertje hadden gezeten en
schroeven of iets dergelijks gesorteerd hadden in een fabriek. Dat ze alles wat eetbaar
was hadden gedeeld.
‘Van Eijk was een politieke gevangene die meer te eten kreeg’, zegt Harry Houben.
‘Gelukkig is Huub nooit gemarteld maar hij is wel erg ziek geworden. Doordat hij
in de winter van 1943 longontsteking had opgelopen was hij erg verzwakt. Toen hij
in het kamp dysenterie kreeg, heeft Van Eijk dat kunnen verbergen anders was hij
in de gaskamer terecht gekomen. Een keer hebben ze tijdens een lange reis in de
trein moeten staan. Toen ze uitstapten vielen de doden op de grond. De trein was zo
volgepropt dat wie stierf niet eens om kon vallen. Maar toch hebben ze samen nooit
over de dood gesproken. Ze maakten juist plannen voor de toekomst’.
Het klinkt onbegrijpelijk. Misschien wilden ze de dood op die manier bezweren
of voor zich uit schuiven.
‘Ze voelden wel al een paar weken dat de bevrijding op komst was. De gevangenen
waren niet meer zo bang. Er was plotseling een geweldige gedrevenheid en hoop
onder hen’, zegt zijn broer.
Günther Wackernagel doet mijn een videoband toekomen. Het is de kopie van een
authentieke Amerikaanse film over de bevrijding het kamp ‘Reiherhorst’.
De beelden zijn schokkend en schrijnend. Lijken liggen opgetast tot in de
deuropening van een ruimte. Doodzieke en uitgemergelde mensen die angstig in het
oog van de camera kijken. Zij zitten in een soort stal die nog te slecht is
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Delven van de graven.
Na de bevrijding in Ludwigslust (vlakbij Wöbbelin).

De waterpomp van kamp Reiherhorst.
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Het voormalige kamppersoneel bij de herbegrafenis.

om er een beest in te huisvesten. Hebben hier mensen in geleefd? De bewoners van
Wöbbelin worden als getuigen in het kamp gehaald om te zien tot wat de Duitse
ideologie geleid heeft. Massagraven worden opengelegd. De stoffelijke overschotten
legt men, gehuld in witte zakken naast elkaar. Er gaat een lange stoet door het kamp.
Sommigen sluiten hun neus en mond af met een zakdoek en huilen, anderen leggen
takjes groen op de lijken. Op tientallen karren worden de doden naar Ludwigslust
gebracht en begraven in een park. De zieken gaan met vrachtauto's naar Ludwigslust
om daar opgenomen en verpleegd te worden. Ook kapitein Van Eijk en kapelaan
Houben zijn op dat moment ziek maar bevrijd op weg naar een beter oord.
Inwoners van Wöbbelin werkten in het kamp, de postbode kwam er dagelijks.
Maar burgers kwamen er niet verder dan de barakken van de SS'ers. Het eigenlijke
kamp lag buiten hun oogbereik. Toch moeten de schoten zijn gehoord. De vele treinen
die er aankwamen vol uitgemergelde mensen zijn opgevallen.
Enkele dagen na de Golfoorlog, in de winter van 1991,
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heeft de Duitse TV een documentaire over Neuengamme uitgezonden. Ze laten de
omgeving zien waar eens Huub Houben, kapitein van Eijk, Huub Ortmans en Emile
Merckelbach samen met duizenden anderen geleden hebben. ‘Wir haben es nicht
gewusst’, zeggen de mensen die in de omgeving van de concentratiekampen hebben
gewoond. Maar Herbert Schemmel uit Hamburg, die zoveel jaren in het kamp heeft
doorgebracht, vertelt dat de inwoners van het stadje op zondagmiddag langs het kamp
mochten wandelen en dat ook deden, vaak in gezelschap van hun kleine kinderen.
Waarom hebben ze gezwegen?
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Kapitein Van Eijk
Aanvankelijk nam ik het verhaal over de kapitein voor kennisgeving aan. Pas later
zag ik in hem een directe getuige die mij alles zou kunnen vertellen over de laatste
maanden van kapelaan Houben en wellicht ook over alles wat aan de arrestatie vooraf
was gegaan. De kans dat de kapitein nog in leven was, achtte ik vrij klein maar niet
onmogelijk. Ik wist dat hij een zoon had en dat hij gezagvoerder bij de Stoomvaart
Maatschappij Nederland was geweest. In 1952 had hij nog een brief geschreven aan
de moeder van kapelaan Houben vanaf het stoomschip ‘Manoeran’. In die brief
bedankte hij voor de logeerpartij die het gezin op de boerderij te Eijs had
doorgebracht. De contacten tussen beide families waren helaas sinds lang verbroken
en zijn adres was onbekend.
Ik wist niet eens hoe de naam Van Eijk geschreven moest worden. De enige brief
die er nog was, had hij slechts ondertekend met zijn voornaam Anton. Ik was
vastbesloten hem of een van zijn familieleden te vinden. Toch zag ik daar ook tegenop.
Ook al had hij de familie gerustgesteld over de behandeling die de kapelaan had
ondergaan, de werkelijkheid zou wel eens anders kunnen zijn. Ik had inmiddels het
boek ‘Dachau Hemel en Hel’ van kapelaan Rothkrans uit Vaals gelezen en daar
diverse nachten van wakker gelegen. De afschuwelijke terreur waar de gevangenen
onder te leven hadden en de door hem daarvan geschetste beelden lieten mij weken
lang niet los. Maar desondanks wilde ik het spoor van kapelaan Houben tot aan zijn
einde volgen.
Het enige aanknopingspunt dat ik had was de stad Rotterdam waar de kapitein in
de oorlog had gewoond. Van een gewezen zeeman vernam ik dat de Stoomvaart
Maatschappij Nederland was overgenomen door Nedlloyd. Diverse telefoontjes met
personele zaken van het bedrijf hielpen mij echter niet verder. Ik werd verwezen
naar de archiefdienst.
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Ofschoon men heel behulpzaam was bleef ook dit spoor zonder resultaat. De
verschillende manieren waarop de naam Van Eijk geschreven kon worden zouden
de daarop volgende maanden steeds een struikelblok vormen. Ik wendde mij tot de
Pensioenraad voor Oorlogsslachtoffers en tal van instanties die met het
oorlogsverleden te maken hadden, maar steeds zonder succes.
Ik kwam in contact met enkele mensen die zelf in het kamp Neuengamme hadden
gezeten maar de namen Van Eijk en Houben zeiden hun niets.
Het voormalig verzet Rotterdam zou wellicht uitkomst kunnen bieden. Nee, Van
Eijk was niet bekend. Wel was men bereid een oproep te plaatsen in het blad van de
organisatie en bij deze en gene te informeren. Na enkele weken kreeg ik te horen dat
niemand had gereageerd en dat de aangesproken mensen de man niet hadden gekend.
Ten einde raad belde ik met het programma ‘Opsporing verzocht’ van de KRO.
Ofschoon mijn verhaal zeer aansprak kon men mij toch niet van dienst zijn omdat
het programma slechts voor verwanten was bedoeld.
Inmiddels waren enkele maanden voorbij en was kapitein Van Eijk voor mij als
het ware dag en nacht aanwezig. In huis en met vrienden sprak ik over hem alsof hij
een vermiste oom van mij was, zo reëel was zijn bestaan voor mij geworden.
Tenslotte nam ik contact op met het Instituut voor Oorlogsdocumentatie te
Amsterdam. Daar wist men zowel zijn naam als ook zijn adres van 1945 uit het
archief te halen. Via de telefoondienst kreeg ik het abonneenummer van dat adres
maar Van Eijk was daar niet bekend. Namen of nummers van buren werden mij niet
gegeven.
Inmiddels was de onrust rond de twee van Breda weer opgelaaid. De dag na hun
vertrek stierf een van de mannen die mij over het kamp Neuengamme had ingelicht
aan een hartaanval. De emoties rond de vrijlating liepen andermaal hoog op. Ik
overwoog mijn eigen standpunt in deze kwestie en kwam tot de conclusie dat we
hen beter kwijt dan rijk konden zijn. Dat hun aanwezigheid steeds wonden zou
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openscheuren. De slachtoffers van de oorlog zouden, zolang de twee in ons land
waren, geen echte kans op verwerking van hun verdriet hebben. Ja, ik had genoeg
redenen om achter het besluit van de regering te staan.
Dat ik diep in mijn hart medelijden had met de twee oude zieke mannen die al
vele jaren gescheiden van hun verwanten moesten leven durfde ik niet hardop uit te
spreken. Bovendien was ik van mening dat we niet de hardvochtigheid van hen
moesten evenaren. Oftewel, niet kwaad met kwaad moesten vergelden. Ik was niet
hun slachtoffer. Ik had niets met hen te vereffenen. Ik voelde geen haat en daar
schaamde ik mij voor.
In die tijd schreef ik een uitvoerige brief naar de Gemeente Rotterdam en vroeg
om inlichtingen over Van Eijk of zijn eventuele familieleden die ik zou kunnen
benaderen.
Een week later, op een vrijdagmiddag, ontving ik een telefoontje van de afdeling
Bevolking. Men zei goed en slecht nieuws voor mij te hebben.
‘Ik heb de heer Van Eijk voor u gevonden’, zei de vrouwelijke ambtenaar. Ik had
kippevel op mijn armen en hield mijn adem in. ‘Maar hij is gisteren overleden’, zei
ze. ‘Waarom hebt u mij niet eerder geschreven? Ik kon de naam zo uit het bestand
lichten’.
Natuurlijk, waarom was ik niet eerder op dat idee gekomen. Ik was geschokt. Het
was alsof ik een dierbare had verloren en het kostte mij moeite om niet in tranen uit
te barsten. Het meest dramatische vond ik dat hij tot een paar dagen geleden nog een
redelijk goede gezondheid had, maar de vrijlating van de twee van Breda had ook
hem erg aangegrepen. Voordat de ambtenaar mij belde, had ze contact opgenomen
met het huisadres van de kapitein om de gegevens van het bestand te verifiëren.
Het zou geruime tijd duren eer ik de weduwe van de kapitein kon spreken. Maar
over het leven van kapelaan Houben en kapitein Van Eijk in de Duitse kampen, zou
ik niet veel vernemen. Zoals zo vele ex-gevangenen was ook de kapitein uiterst
zwijgzaam over die tijd geweest. Er moet tussen de twee mannen een oprechte
vriendschap hebben
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Gedenksteen bij een massagraf in Wöbbelin.

bestaan. Bij de bevrijding waren beiden ziek. Van Eijk had vlektyfus en Houben
t.b.c. Waarschijnlijk ook als gevolg van de longontsteking die hij in de winter van
1943 had opgelopen.
Houben werd zwaar ziek in ‘Stift Bethlehem’ gebracht, een ziekenhuis dat nog
steeds bestaat en dat toen speciaal was ingericht door de Amerikanen om zwaarzieken
uit kampen op te nemen. Het lijkt mij aannemelijk dat ook Van Eijk daar werd
opgenomen. Het contact tussen beide mannen moet in die dagen verbroken zijn
geweest. Toen Van Eijk redelijk was hersteld is hij op zoek gegaan naar zijn vriend.
Die was helaas al op 19 mei overleden en in een massagraf gelegd. De kapitein heeft
meteen alles in het werk gesteld om hem op een katholiek kerkhof te laten
herbegraven. Het stoffelijk overschot werd uit het massa-
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graf gehaald en op 24 mei op het kerkhof van de Stadtkirche Ludwigslust begraven.
Als enige liep Van Eijk achter de doodskist van zijn vriend. De stank was vreselijk
maar hij moet de voldoening hebben gehad hiermee in de geest van de jonge priester
te handelen.
De pastoor van voornoemde parochie schrijft in een brief van 16 januari 1946 aan
de Royal Air Force, station Fassberg: ‘Der ehemalige katholische Geistliche Hubert
Houben aus Holland is nicht, wie Sie angeben, im K.Z. Neuengamme gestorben,
sondern in einem Hospital, welches Anfang Mai 1945 in Ludwigslust für die aus
dem K.Z. Lager Befreiten eingerichtet worden ist. Auf Bitten seines gutes Freundes
und Bekannten, des Kapitäns Van Eyk, ist Houben in einem Einzelgrab am 24 Mai
1945 beerdigt worden.
Nummer des Grabes: 1365 C auf dem zweiten Feld. Die Beerdigung fand aus der
hiesigen Friedhofskapelle statt. Die Ansprache und die Einsegnung der Leiche erfolgte
durch den hiesigen Katholische Pfarrer’.
Veel gevangenen zochten na de bevrijding naar allerlei manieren om zo snel
mogelijk weer in Nederland te komen. Soms waren ze weken onderweg. Zo kon het
gebeuren dat de familie Houben pas negen dagen na zijn bevrijding onderstaand
bericht ontving:
Van het
Centrale Informatie-Bureau van het Nederlandse Roode Kruis afdeling Eindhoven.
11 mei 1945
Beste fam.
Uw zoon was ziek en is 2 mei uit het concentratiekamp door de Amerikanen bevrijd,
vermoedelijk nog niet in Holland.
Hartelijk gegroet.
Feenstra Cornelis Johannes
Per adres: v. Heek Stepelerveld
Haaksbergen Overijssel
Holland.
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‘De onzekerheid over zijn lot, na dit bericht, was heel erg’, zegt één van zijn zusters.
Het moet werkelijk leven tussen hoop en vrees zijn geweest. Een onzekerheid die
weken zou duren.
Het bericht van zijn dood kwam eerst in Epen aan en is van daaruit doorgegeven
aan de pastoor in Eijs.
NAID
Nijmegen 27 juni 1945
Centraal Bureau
St. Annastraat 424
Nijmegen, tel. 22670
Aan de fam. Houben
Dorpsstaat C8
Epen Limburg.
Geachte familie
Hierbij vervullen wij de droeve plicht U mede te delen dat Hubert Houben, Dorpsstraat
C8 te Epen, aan de gevolgen van het verblijf in Neuengamme, op 19 mei 1945 te
Ludwigslust (Mecklenburg) is overleden en aldaar begraven. Deze mededeling is
ons gedaan door G.A. Zilverschoon, Seringenstraat 32 Rotterdam.
Hoogachtend
Chef van het Centraal Kantoor
A.J.J. Pfeil.
In een brief van 13 april 1947, schreef van Eijk aan de moeder van Houben: ‘Waar
ik ook erg benieuwd naar ben is om te vernemen hoe het staat met het overbrengen
van Huub naar Holland. Het zal wel erg moeilijk zijn daar het door de Russen bezet
gebied is waar Huub nu rust. Toch hoop ik maar dat het binnenkort zal lukken want
het zal voor mij ook zo'n prettige gedachte zijn als ik weet dat mijn beste vriend zijn
laatste rustplaats op Nederlands gebied heeft gekregen. Zijn portret staat altijd bij
mij op tafel en ik vergeet nooit dat ik van hem bidden geleerd heb. Heel
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dikwijls denk ik terug aan de tijd dat wij samen in Duitsland waren en wat een steun
hij voor mij was’.
Het is zeker dat de schaarste mededelingen die Van Eijk over hun beider verblijf
in de kampen aan de familie heeft gedaan, zeer geflatteerd zijn geweest. Samen op
één kamer en schroeven sorteren? Van Eijk heeft met deze voorstellingen ongetwijfeld
goede bedoelingen gehad.
Op dinsdag 5 april 1949 werd Huub Houten om 4 uur in de namiddag in zijn
geboorteplaats Eijs herbegraven.
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Bevrijding in zicht
Op het moment dat de geallieerden landden op de Franse kust, op 6 juni 1944, moest
voor de mensen van de groep Gulpen het hele drama nog beginnen. In de maand
augustus van dat jaar ging het gewone leven in Epen nog steeds door, al was dat met
de herinnering aan twee doden en de hoop op terugkeer van de kapelaan. Uit de
berichten die André Hijmans uitgaf kon menigeen moed putten. Enige signalen van
nervositeit onder de bezetter begonnen zich wel af te tekenen.
Van tijd tot tijd trokken kleine groepjes soldaten door het dorp op weg naar ‘das
Vaterland’. Meestal gewone dienstplichtigen waar nog wel een gesprekje mee te
voeren was. In de bakkerij van Franssen kwam zo'n groep aan met een zak meel die
ze uit Frankrijk of België hadden meegenomen en waar brood van gebakken moest
worden. De opmars van de geallieerden was een en al staal en vuur, zeiden ze. Geen
wonder dat ze huiswaarts wilden. In de Volmolen arriveerden Duitsers met een grote
vrachtwagen vol sigaren, sigaretten, whisky en vlees, afkomstig uit Parijs waar een
hal vol goederen onbeheerd was achtergebleven zodat iedere soldaat naar eigen
goeddunken mee kon nemen wat hij wilde. Gelukkig voor de familie Brauers kantelde
de vrachtwagen bij de brug over de Geul. De hele lading lag op staat zodat ook zij
een graantje konden meepikken en aan deze en gene zelfs konden uitdelen.
Maar aan die laatste weken heeft Leny Maes-van der Heyden minder prettige
herinneringen:
‘Kun je je nog herinneren dat mijn moeder veel gevraagd werd om te koken als
er ergens feest was? Op een zondag zou het echtpaar V. in Bommerig het zilveren
huwelijksfeest vieren. Het was ongeveer een week voor de bevrijding. Die zondag
begonnen de Duitsers zich terug te trekken. Ik was met mijn moeder meegegaan om
haar te helpen. Vanaf
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Bommerig konden we goed zien dat in Epen veel tanks en soldaten waren. Mama
is, toen ze voor de avondmaaltijd alles had klaargemaakt, rond elf uur 's avonds met
anderen naar huis gegaan. Het was akelig natuurlijk om alleen over straat te lopen
want je wist niet wat de Duitsers in die situatie nog klaar speelden. Ik ben tot vijf
uur in de ochtend gebleven en met de familie L. uit Kosberg tot aan Hurpesch gelopen.
Zij gingen daar rechtsaf naar Schweiberg en ik sloeg linksaf naar Epen. In De Broek,
juist in die bocht bij het huis dat nu “de Forellenhof” heet, zag ik de hele weg vol
tanks staan. De soldaten lagen met tientallen midden op de weg te slapen. Ik schrok
zo vreselijk dat ik meteen rechtsomkeert maakte en die anderen achterna ben gerend.
Ze waren nog maar nauwelijks aan het eerste huis in Schweiberg toen ik hen al
inhaalde. Ik was echt doodsbang want als die Duitsers niet geslapen hadden, dan
hadden ze me zeker doodgeschoten. Op Schweiberg heb ik toen mijn oom uit bed
geklopt en die heeft me door de weilanden naar huis gebracht. Van hem hoorde ik
dat mijn neven in allerijl ondergedoken waren. Toen we vlak bij het huis kwamen
zagen we je broer Jef, die inmiddels uit Duitsland was gevlucht, Marcel Pieters en
Hubert Groneschild achter een heg liggen. Die heg was tamelijk dik. Ervoor was een
soort greppel en daar lagen ze in. De hele oorlog was ik niet bang geweest maar toen
ik die soldaten op de weg zag liggen was ik ontzet van angst. Voorheen kwam ik
rustig vlak voor elf uur in de avond alleen uit het dorp naar huis. Soms was het zo
donker dat je met één voet moest tasten of je nog wel op de weg liep.
Een paar dagen later zaten de jongens 's avonds bij ons in huis te kaarten. 's Nachts
sliepen ze in het hooi boven de stal, daar waren ze veilig. Ze hadden allemaal een
oproep gekregen om loopgraven in Duitsland te maken. Plotseling werd er tamelijk
hard op de deur gebonsd en daar stonden vier SS'ers met twee vrouwen voor de deur.
Een vrouw was nogal ver in verwachting. Ze hadden een auto bij zich die niet meer
liep en door een paard getrokken werd. Achteraf bleek dat ze eerst met onze buurman
gesproken hadden.
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Gedurende de oorlog was ons duidelijk geworden dat hij duitsgezind was. Hij had
gezegd dat wij hem niet goed behandelden, dus toen die kwamen, eisten ze op een
nogal brute manier dat hun paard in de stal moest staan en de auto achter het huis.
Maar voordat papa het hek open had, schoten ze al op de hond van Jozef Deben die
daar toevallig liep. Omdat papa, naar hun mening, niet snel genoeg plaats maakte
voor het paard kreeg hij een schop van een SS'er. Toen de jongens hoorden dat er
Duitsers aan de voordeur waren vluchtten ze direct naar een paar holle bomen in het
weiland. Mijn broer, die pas zestien was, liep gelukkig ook meteen mee naar buiten.
Mijn zus en ik stonden in de stal. Er was geen elektrisch licht meer en aan het einde
van de oorlog hadden we zelfs geen petroleum meer. Na een korte tijd kwam mama
met een kaars de stal in en zei dat we beter weg konden gaan. Ze was bang dat die
Duitsers ons zouden verkrachten. We waren zonder jas het huis uitgelopen, maar we
wisten precies waar de jongens zaten en daar zijn wij toen ook naar toe gegaan.
Intussen hadden de Duitsers het paard in de stal gezet en waren ze allemaal naar
binnen gegaan. Ze eisten spek en ei en brood, liepen van boven tot onder door het
huis en snuffelden in al onze spullen. Toen ik in het donker in het weiland stond was
ik er helemaal niet gerust op. Ik was erg bang dat ze papa of mama iets aan zouden
doen. Je broer Jef bood aan om samen met mij wat dichter naar het huis toe te gaan.
We stonden nog zo'n twintig meter van het huis vandaan, toen we plotseling
gestommel hoorden, toen een schot en tegelijkertijd zagen we een bol vuur. Direct
daarna was het merkwaardig stil. Het was gelukkig pikdonker zodat we meteen
ongezien door de heg konden kruipen. Samen zijn we toen naar de boerderij van je
oom en tante gevlucht.
Mama was die dag weer voor een bruiloft op stap geweest. De dag erna, op
woensdag zou N.V. in Mechelen trouwen en mama had het eten voorbereid. Toen
die SS'ers kwamen was mama nauwelijks thuis. Diezelfde dag had papa, omdat de
bevrijding op komst was, aan de vrouw van burgemeester Merckelbach gevraagd of
ze enkele woorden
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Engels voor hem kon opschrijven. Die schreef dus op een briefje: Welcome liberators,
dear friends.
Thuis gekomen had papa dat briefje op de schoorsteen gezet. Bij hun gesnuffel
door het huis vonden die Duitsers dat en werden woedend. Ze schreeuwden naar
mama wat dat te betekenen had. Maar die sprak geen Engels en had het hele briefje
ook niet eerder gezien en papa zei ook maar dat hij niet wist wat er op stond. Een
van die Duitsers schreeuwde: “Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende, wir kommen
zurück”. Terwijl de geallieerden ze zowat op de hielen zaten. Maar omdat het donker
was trok vader, die achter moeder stond, haar aan de schort stapje voor stapje achteruit
zonder dat de Duitsers dat kennelijk merkten. Goed en wel op de binnenplaats liepen
ze naar het tuinhek maar ze waren zo nerveus dat mama het hek opendeed en papa
dit tegelijkertijd dicht trok zodat mijn moeder onder de blauwe en pijnlijke plekken
zat. Ze waren nog maar net om het hoekje van de keukendeur toen een van de Duitsers
naar buiten schoot. Het was hartstikke donker, het regende, we waren allemaal
kletsnat. Papa en mama zijn toen voor het huis langs naar de staat gelopen, papa naar
de burgemeester en mama ook naar je oom en tante. Die kwam daar op één klomp
aan, de andere had ze in de vlucht verloren. Ze was helemaal overstuur. Even later
kwam papa ook. Die had bij de familie Merckelbach geen gehoor gekregen.
Waarschijnlijk hebben ze 's avonds de deur niet willen openmaken.
Je oom en tante werden natuurlijk bang dat die Duitsers ook bij hen zouden komen
zoeken, dus zijn we door de weilanden naar het dorp gelopen. We hebben toen de
hele nacht bij Schepers in huis gezeten. Daarna durfde ik niet meer thuis te slapen.
De volgende morgen is papa naar Harry Duif (politieman. RS) gegaan. Daar heeft
hij zich over het gedrag van de Duitsers beklaagd. Harrie Duif heeft toen met een
Duitse officier gesproken die in Epen was. Via de man kregen we later te horen dat
we er van verdacht werden partizanen te zijn. Ze hadden namelijk een mand vol
broden in ons huis gevonden. Ze dachten zeker dat wij
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in het geheim mensen van eten voorzagen. Maar wij kregen als boer geen bonnen
en van onze eigen vruchten lieten we dan brood bakken. Juist die dag hadden we
inderdaad een volle mand gehaald bij de bakker. Ze hadden ook pamfletten in huis
gevonden. Die waren eerder door de geallieerden uit vliegtuigen gegooid. Ik had ze
opgeraapt en bewaard, vooral de mooiste. Die pamfletten hadden ze dus gevonden
samen met een gouden armband en een gouden horloge. Dat zat allemaal in een
blikken doos. Wie had er nou op gerekend dat zoiets kon gebeuren? De dag erna ik liep net door het weiland - kwam Harry Duif en die was vreselijk kwaad op me.
“Hoe kon je zo dom zijn om die papieren te bewaren”, zei hij. Maar ik wilde ze
gewoon als herinnering hebben.
Het was al tien uur in de ochtend en de koeien waren nog niet gemolken. Zolang
die Duitsers er waren durfden wij niet naar huis. In de loop van de ochtend zijn ze
toen toch verder getrokken. Later hebben we gehoord dat ze zoiets ook bij andere
mensen hebben gedaan. Het huis zag er smerig uit, ze hadden in onze bedden geslapen
en alles door elkaar gehaald. Het was vreselijk. De volgende nachten heb ik toen bij
je oom en tante geslapen. Hatty, je nichtje, zat daar alleen met haar ouders en die
waren natuurlijk ook bang. Ze waren dus allang blij dat er 's nachts nog iemand in
huis was. Ik kan me niet meer herinneren of je broer er ook iedere nacht was. Ik sliep
in ieder geval bij Hatty op de kamer. De middag dat Epen bevrijd werd zaten we
allemaal na het eten rond de tafel een middagdutje te doen. Iedereen was doodop
want het waren spannende dagen geweest. Het had mij erg aangegrepen wat de SS'ers
ons hadden aangedaan. Het had ook maar een haar gescheeld of ze hadden mijn
ouders doodgeschoten. Ik vond het vreselijk dat ik er niet bij was toen de Amerikanen
eindelijk. eindelijk, kwamen. Ik had er zo lang op gewacht’.
Terwijl wij thuis in de grote woonkeuken aten, trokken tientallen Duitsers langs ons
huis. In mijn herinnering ging dat uren door. De soldaat die op de trap heeft gezeten
ging
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weg zonder mijn moeder te bedanken. De mevrouw uit Schiedam zat het dichtst bij
het raam. Af en toe keek ze van achter het gordijn naar de straat. Naast haar zaten
mijn jongste broer en haar zoon. Aan de andere kant van de tafel zaten vader en
moeder en ongetwijfeld mijn vierde en vijfde broer. Heb ik na de maaltijd gespeeld
achter ons huis? Of vanaf de hooizolder voorzichtig naar de Duitsers gekeken?
Wanneer is het bericht die dag gekomen? Het kan niet veel later dan drie uur in de
middag zijn geweest. Mijn drie broers, Charlie, Marcel, Felix en hun vrienden waren
al in de richting van de Belgische grens gelopen waar de eerste Amerikaanse tank
was gesignaleerd.
Plotseling, na een of twee, misschien wel drie uur rust in het dorp, was het alsof
alle deuren opengingen. Ik liep achter de anderen aan naar het dorpsplein. Daar
kwamen ze, de Amerikanen, vanaf de Eperheide, de eerste jeep, gevolgd door enkele
vrachtwagens. Langzaam reden ze op ons toe. Op het rechter spatbord van de jeep
zat zwaaiend Frans van Berge, de jongen over wie ik niet mocht spreken. De korte
file boog af in de richting van Mechelen. Buiten het dorp, aan de Plaatweg, strandde
een ander groepje Amerikanen. Ze waren vanuit Teuven over de grens gekomen.
Mijn broers, nieuwsgierig als altijd, stonden er weer met hun neus bovenop. De
jongste en mijn vijfde broer waren bij een pantserwagen een stukje verder op de weg
naar Vijlen. In allerijl werden de instrumenten van harmonie Inter Nos uit de kast
gehaald. Burgemeester Merckelbach trad meteen weer in functie en met hem voorop
brachten ze de Amerikanen een serenade. De burgemeester sprak de bevrijders toe.
Maar de vreugde werd ietwat getemperd want de Epenaren dachten dat zich in het
Vijlenerbos nog Duitse troepen schuil hielden. De commandant van de Amerikanen
verzocht burgemeester, harmonie en anderen om enige afstand te bewaren. Vanuit
het pantservoertuig werden enkele salvo's in de richting van het bos afgevuurd maar
er kwam geen reactie.
In Camerig zag een van de boeren hoe zijn koeien in het schootsveld stonden. Hij
vervloekte de bevrijders wat hem
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door de anderen niet in dank werd afgenomen. Gelukkig werd ook geen enkele koe
geraakt en was Epen een dag later echt bevrijd.
In de morgenuren was André Hijmans er nog in geslaagd om de springladingen
die de Duitsers eerder hadden aangebracht bij de Geul, onklaar te maken zodat de
noodbrug behouden bleef.
Ongetwijfeld is er veel vreugde geweest. Maar echt herinneren kan ik mij dat niet.
Ik weet dat het dorp vol mensen was die als het ware met ingehouden adem naar die
eerste jeep keken.
In de geopende deur van de kapelanie stond Marie Jeurissen. Maar zij kon niet
blij zijn. 45 Jaar later zegt ze: ‘Ik was wel opgelucht dat de Duitsers verdreven waren
maar in mijn achterhoofd zat de gedachte dat hij nog thuis moest komen’.
‘Waarom is de kapelaan niet gevlucht op die 21ste juli?’ vraag ik. Op haar televisie
staat een kleine foto van de kapelaan. Naast hem loopt mijn vijfde broer Marcel als
misdienaar. Ze staart voor zich uit alsof ze een gesprek met hem voor de zoveelste
keer in gedachten herhaalt.
‘Hij wilde niet, want hij was er van overtuigd dat zijn broer dan opgepakt zou
worden. Zo deden de Duitsers dat in de oorlog. Hij wilde vooral niet dat een ander
de dupe van zijn illegaal werk zou worden’, zegt ze.
Twee of drie dagen voordat de Amerikanen Epen bereikten, kwamen bij Beusdael
enkele Duitse soldaten uit het bos. Bij mijn tante vorderden ze alle koeien. Ze was
verslagen maar liet dat niet merken. Integendeel, met enige grapjes (ze sprak goed
Duits) wist ze de officier te paaien zodat hij enkele koeien achterliet. Van de twee
andere boerderijen werden alle koeien meegenomen. Ze waren nog maar nauwelijks
door het dorp Sippenaeken toen ze verrast werden door de Amerikanen. De soldaten
kozen eieren voor hun geld, lieten de koeien midden op straat achter en sloegen op
de vlucht in de richting van de grens. Drie oude koeien die het tempo niet konden
bijbenen hadden al eerder
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rechtsomkeert gemaakt en waren op weg naar hun stal. Van iedere boerderij één. De
volgende dag kwamen weer drie Duitsers uit het bos. Een officier en twee soldaten.
Bijna op de voet gevolgd door de Amerikanen. De Duitsers hielden zich schuil
achter een heg bij rode beuken. Toen de Amerikanen hen bijna passeerden gaf de
officier opdracht om te schieten. Nog geen vijf minuten later waren ze alle drie dood.
Mijn broer Charlie zat bij het Epenerbos, met zijn vrienden, op een heuvel en zag
het gebeuren. De Amerikanen trokken verder. Wel drie dagen bleven de officier en
zijn soldaten achter de heg liggen. De voorbijtrekkende bevrijders hadden er geen
oog voor. In een van die dagen kropen mijn moeder en ik onder het prikkeldraad
door waar de gesneuvelde Duitsers lagen. Mijn moeder rende bij hen vandaan, mij
in haar kielzog meetrekkend, alsof ze ons nog kwaad konden doen. Wat begreep ik
ervan? De betekenis van de dood zou pas later tot mij doordringen. En ofschoon toch
ergens in Duitsland mensen lang en in zorg nodeloos op hen zouden wachten liep
menigeen eraan voorbij. Totdat na vier dagen de boer, op wiens land ze lagen, hen
op een lange hooiwagen tilde en naar de pastoor van Sippenaeken bracht. Eén van
de geweren die in het gras achterbleef werd door mijn neef Arsène gevonden en nog
vele jaren bewaard. De soldaten, van wie niemand wist of ze wel katholiek waren,
werden weliswaar op het kerkhof, maar in ongewijde aarde begraven. Het verhaal
wil dat ze daar nog steeds liggen. De mooie gouden of groenkleurige knopen die ik
mij van hun uniformen herinner zullen, evenals hun geschiedenis, nog maar ten dele
terug te vinden zijn.
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Verraad of infiltratie?
Misschien wordt de werkelijke toedracht rond de arrestaties op 21 juli 1944, wel
nooit bekend. Toch is die vraag, ook nog 45 jaar later, meer dan intrigerend. Tijdens
het onderzoek voor en het schrijven van deze geschiedenis heeft ze constant door
mijn hoofd gespeeld. Zijn er mensen bij de arrestatie doorgeslagen? Dat zou, gezien
de harde methoden van de SD niet ondenkbaar zijn. Na de oorlog verklaarde Paul
Horbach, die als eerste door Conrad werd aangehouden, dat hij in het veld niet onder
druk was gezet. Toen hij om 16.00 uur door Nitsch werd verhoord beschikte die al
over een lijst met namen. Conrad daarentegen had aan Nitsch verteld dat hij Horbach
gedreigd had hem dood te zullen schieten, als hij niet de gewenste inlichtingen gaf.
Paul Horbach zou enkele mededelingen hebben gedaan. Na de oorlog is door
onderzoek echter vast komen te staan dat Paul Horbach niets heeft losgelaten.
In diezelfde zomer speelde nog een andere zaak. Op 7 juli 1944 werd te
Heer-Maastricht mevrouw D. op verdenking van hulp aan onderduikers gearresteerd.
Zij had inderdaad onderdak en verzorging geboden aan een zekere Hans Oppenheim
die uit Duitsland was gevlucht. Door verraad viel hij in handen van de Duitsers.
Diverse leden van de LO-Gulpen, kapelaan Wermeling uit Vaals, Jacques Knops,
de districtsleider en de onderwijzer Huub Ortmans hadden hem op onderduikadressen
gebracht.
Kapelaan Wermeling zou contact met zijn familie hebben gehouden. Bij een
verhoor door de SD deelde Oppenheim een en ander mee van wat hij wist over de
groep Gulpen. Mevrouw D. was daarbij aanwezig. Samen met de mensen van de
Groep Gulpen werd zij op transport naar Vught gezet. Tijdens die reis vernam zij
van kapelaan Penders dat een van de SD-leden had gezegd dat ‘Oppenheim alles had
verklapt’. Hoeveel hij heeft losgelaten is niet meer te
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achterhalen. Onwaarschijnlijk is dat hij van alles op de hoogte is geweest. Maar de
gegevens die ze door dit verhoor hebben verkregen zullen zeker bijgedragen hebben
tot ‘de klap van Wittem’.
Tijdens zijn gevangenschap, na de oorlog, heeft Richard Nitsch verteld dat hij bij
verhoren van de districtsleiders welke een maand eerder te Weert waren gearresteerd,
bescheiden had gevonden waarop de namen voorkwamen van Sjeng Coenen uit
Simpelveld, rayonleider Baars en van de gebroeders Merckelbach. Hij wist dat bij
laatstgenoemden een provinciale vergadering had plaats gevonden, evenals in een
hotel nabij het klooster. Tevens was hij hierdoor op de hoogte van de brand die in
het gemeentehuis te Mechelen was gesticht door Joep Grooten uit Bocholtz. (Hierbij
waren ook betrokken: Wiel Grooten uit Bocholtz, Leo Bemelmans en Theo Goossen
uit Kerkrade en de gemeentesecretaris Botterweck uit Mechelen).
Bij het lezen van de woorden ‘bescheiden gevonden’ moeten we eerder denken
aan bekentenissen die onder dwang van martelingen te Vught werden gedaan.
Nitsch had voor deze verhoren enige tijd te Vught doorgebracht. Terug in
Maastricht vernam hij van de Staatspolizei te Aken dat er een organisatie was die
Nederlandse arbeiders uit Duitsland hielp te vluchten. Men verstrekte hem de namen
van Joep Grooten, Peter Voncken en Leo Vanhommerig te Bocholtz, van Sjeng
Coenen te Simpelveld en van Barb te Kerkrade. Deze namen waren ‘verkregen’ bij
gearresteerde Nederlandse arbeiders te Aken.
In die dagen boterde het niet zo goed tussen de heren Strobel, Conrad en Nitsch.
Strobel wilde meteen ingrijpen en tot arrestatie overgaan maar Nitsch wilde even
wachten om in één klap de hele organisatie op te kunnen rollen. Hij was op de hoogte
van de samenwerking tussen de LO-Gulpen en de LO-Heerlen. Bovendien wist hij
dat diverse leden van de organisatie inmiddels waren ondergedoken. Om zijn slag
te zijner tijd te kunnen slaan, had Nitsch wel gedacht aan een ‘lid der organisatie die
bereid zou zijn als provocateur op te treden’.
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Zover is het echter niet gekomen.
Half juli vernam Nitsch van de Dienststelleleiter Strobel dat een onderofficier
Lambertz uit Aken inmiddels in het lazaret te Wittem ‘de contacten had gelegd’.
Nitsch was er niet van op de hoogte of deze man eigenmachtig handelde dan wel in
opdracht van Strobel. Dit laatste achtte hij evenwel niet uitgesloten. Toen Conrad,
die de hele zaak van Strobel had overgenomen, op 20 juli melding maakte van de op
handen zijnde arrestaties heeft Nitsch hem ook de namen gegeven die hij in Weert
en Vught had losgekregen. Hij kon echter niet over de nieuwe schuilnamen beschikken
omdat die pas twee weken na de arrestatie van de districtsleiders waren aangenomen.
Van een lijst met namen was Nitsch niets bekend.
De Duitse chef-arts Dr. Capellman, die de leiding had over de militaire hospitalen
te Wittem en Vaals, was een familielid van Paul Horbach en van de gebroeders
Merckelbach. De dag na de arrestatie is Louis Merckelbach, die na verhoor weer
was vrijgelaten, naar zijn achterneef gegaan in het lazaret Bloemendaal te Vaals.
Daar vernam hij dat Capellman inderdaad een rapport over de affaire Lambertz had
doorgegeven aan de SD in Maastricht. Na de oorlog ze Capellman dat hij het klooster
in Wittem graag had willen sparen maar ‘het achterhouden van een dergelijk rapport
was voor hem als Duitse officier te gevaarlijk’. Wel heeft Capellman nog geprobeerd
om zijn familieleden vrij te krijgen maar ‘het lukte zelfs niet om te weten te komen
waar ze gevangen zaten’, verklaarde hij. Hij was er vast van overtuigd dat geen
Nederlander bij het verraad betrokken was.
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Na-oorlogs bericht uit Duitsland
Paul Horbach werd begin februari 1945 vanuit Sachsenhausen naar Buchenwald
getransporteerd. Op woensdag 11 april 1945 werd het concentratiekamp Buchenwald
door de Amerikanen bevrijd. In de voorafgaande dagen hadden de SS'ers, die de hete
adem van de geallieerden in hun nek voelden, nog vreselijk huisgehouden in het
kamp. Paul Horbach had in die slachtpartij zijn leven kunnen redden door zich drie
uur onder een stapel lijken ‘voor dood te houden’.
Begin mei werd hij per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Eindhoven.
Zijn neef Leo Pierey uit Wittem, die na de onderduiktijd inmiddels te Tilburg zijn
studie had hervat, bezocht hem als eerste.
‘In het derde bed achter de deur, werd mij gezegd. Pas toen hij naar mij zwaaide
herkende ik hem. Zo mager was hij geworden. Het was een geraamte, vel over been’,
zegt hij. Paul Horbach woog nog slechts 37 kilo. Op kermiszaterdag in juni kwam
hij terug in Gulpen. De harmonie bracht hem een serenade. Over zijn kampervaringen
was hij uiterst zwijgzaam. Voordat hij werd opgepakt studeerde hij aan de TH te
Delft. Door zijn slechte ervaringen was hij niet meer in staat om na de oorlog zijn
studie te hervatten. Hij overleed in 1961 nauwelijks 37 jaar oud.
Jeng van Houtem verbleef tot 21 april 1945 in het concentratiekamp Sachsenhausen.
Op die dag werd het kamp geëvacueerd. Na de oorlog ontving de familie het volgende
bericht: Patiënt Johannes van Houten, geboren 16 juni 1917, behoorde tot een
transport, dat door de Russen nog twee dagen in het bos van Below bij Wittstock
werd tegengehouden, kwam op 6 mei in Lubeck aan, met hoge temperatuur, werd
behandeld in hospitaal Lubeck (voor bevrijde gevangenen), Kronsforderlaan wegens
mili-
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air t.b.c. en diarree, berustend op darm-t.b.c. Hij werd vaak door een Nederlandse
kapelaan bezocht en heeft waarschijnlijk de laatste sacramenten ontvangen. Meestal
was hij half bij bewustzijn, in heldere toestand sprak hij over zijn moeder en zijn
bruid en dat hij zou trouwen bij terugkeer in Nederland. Tijdens zijn twee laatste
dagen ontving hij morfine-injecties. Hij stierf 28 mei 1945.
Kapelaan L.M.H. Penders werd op 5 februari 1945 vanuit Sachsenhausen naar Bergen
Belsen getransporteerd. Daar overleed hij op 24 april aan tyfus. Na de oorlog ontving
de familie nog een aantal preken en geestelijke overdenkingen, geschreven met
potlood, op de achterkant van karton of bedrukt papier. De teksten zijn moeilijk
leesbaar maar getuigen desalniettemin van een grote geestelijke kracht in een
mensonterende situatie.
Pater Baars werd ook op 5 februari 1945 van Sachsenhausen naar Bergen Belsen
getransporteerd. Het kamp werd op 15 april bevrijd. Pater Baars zette zich in voor
de registratie en verzorging van de gevangenen maar overleed op 29 april 1945.
Sjeng Bisschoff werd evenals Paul Horbach begin februari 1945 van Sachsenhausen
naar Buchenwald getransporteerd. Het kamp werd door de Amerikanen op 11 april
bevrijd maar hij overleed op 23 april 1945. Over zijn lot in het concentratiekamp is
niets bekend.
Huub Ortmans werd begin mei ergens in Mecklenburg-Schwerin ten slotte door de
Amerikanen bevrijd. Met drie anderen probeerde hij zo snel mogelijk door het
ontredderde en verslagen Duitsland huiswaarts te gaan. Na 6 dagen lopen kwamen
ze bij het Rode leger terecht, wat niet de bedoeling was. Vier dagen later vonden ze
weer het Amerikaanse leger. Huub Ortmans, die engels, duits en frans sprak, werd
ingezet in hun kamp, om enige administratie te voeren. In Nederland werden intussen
aan de radio, dagelijks lijsten gelezen met namen van mensen die bevrijd waren in
Duitsland. Zijn vrouw en kinderen luisterden om beurten.
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Maar het goede bericht kwam gewoon via Sjeng Schwanen uit Epen. In Duitsland
had Huub Ortmans aan diens zwager uit Heerlen gevraagd, zijn familie te laten weten
dat hij in leven was en spoedig naar huis zou komen. Toch durfde men nog geen
geloof te hechten aan de mededeling van Schwanen. Iemand ging dus met een foto
van Ortmans naar Heerlen maar de boodschapper kon zijn bericht alleen maar
bevestigen. Het zou juni worden voordat Huub Ortmans via Brussel weer in zijn
woonplaats aankwam. Tijdens zijn afwezigheid was er nog een kindje geboren. Bang
om wat hij mogelijkerwijs thuis zou aantreffen, bang ook dat de schok voor zijn
gezin te groot zou zijn, ging hij eerst naar pastoor Mullenders. Het was al middernacht.
Pas nadat de pastoor telefonisch mededeling van zijn komst had gedaan, kon Huub
Ortmans eindelijk met een gerust hart naar zijn gezin.

Onderscheidingen
Op zondag 4 januari 1948 werden te Luik, in aanwezigheid van diverse wereldlijke
en militaire autoriteiten, postuum onderscheidingen verleend. Het betrof de Franse
onderscheiding: Médaille Commémorative Francaise de la Guerre 1939-1945 avec
barette Libération, voor bijzondere hulp tijdens de Duitse bezetting aan Franse
krijgsgevangenen die wisten te ontvluchten uit Duitse gevangenschap.
Onderscheiden werden: Pater Baars, Sjeng Coenen, Wiel Grooten, Huub Hamers,
kapelaan Houben, Jan van Houtem, kapelaan Penders en Jacques Knops.
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Ten slotte....
Onlangs wilden twee jonge Duitsers met mij over de oorlog praten. Ze waren pijnlijk
getroffen door de afkeer die ze tijdens hun vakantie aan de Nederlandse kust hadden
bespeurd. Het was alsof ze op mijn komst hadden gewacht, zo direct was hun vraag.
‘Waarom nemen de Nederlanders ons nog steeds de oorlog kwalijk? Wij kunnen
die verantwoordelijkheid voor het verleden toch niet dragen?’.
Waar moet ik beginnen, dacht ik en zag op dat moment de ingewortelde en
verdrongen levensangst van een joodse vriend voor me.
‘Er is teveel gebeurd’, zei ik en voelde de weerstand in me. Toch was ik er ook
verwonderd over dat Duitsers dit onderwerp durfden aan te snijden. In al de naoorlogse
jaren had ik dat niet één keer meegemaakt.
Maar hun behoefte om de terughoudendheid van Nederlanders te begrijpen was
groot. Derhalve vertelde ik iets over de terreur, de hongerwinter en de jodenvervolging
die hun legers in ons land hadden teweeggebracht. Ik voelde hoe met mijn verhaal
de beschuldiging aan hen toenam, alsof ik al die jaren gewacht had op een Duitser
die ik dit kon inpeperen. Maar ik voelde ook iets van bevrijding om dat daar, in
Duitsland, te kunnen uitspreken. En die bevrijding herinner ik mij het meest. Ik weet
niet meer hoe ze eruit zagen, wat hun verhaal en hun antwoorden waren. Het speelde
zich allemaal af op de bruiloft van een vriend, terwijl de vrolijke orkestklanken ons
gesprek als het ware in stukken hakten en we van de pianogedeelten gebruik moesten
maken om elkaar goed te verstaan. Maar het jonge paar was heel Christelijk en
luisterde vol begrip.
Kort daarna knoopte ik tijdens een wandeling in Duitsland een praatje aan met
een molenaar.
‘U komt uit Nederland’, zei hij meteen. Hij had goede
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herinneringen aan ons land. Ik schatte zijn leeftijd. Tweedrieën-zestig jaar, dacht ik.
Mijn stekels stonden overeind en tegelijkertijd besefte ik hoe ongenuanceerd dat
was.
Wat waren dat voor herinneringen en welke plaatsen had hij bezocht?
Dat was in de oorlog. Eerst in Haarlem en later was hij in de noordelijke provincies
geweest. Goede Nederlanders had hij daar ontmoet.
NSB'ers natuurlijk, dacht ik. Hoe onbeschaamd brutaal vond ik hem om daar
zomaar over te spreken.
Het was vreselijk, zei hij, wat Hitler de Hollanders had aangedaan. Hij had ze
zowat uitgehongerd.
Ik wilde daar, bij die molen, de oorlog niet verder uitvechten, maar ik had hem
met zijn woorden wel om de kop willen slaan. Ik kon mijn argwaan niet loslaten.
Intussen ging hij door met zijn werkzaamheden. Hij sneed Nederlandse champignons
voor het restaurant van zijn zoon dat in de molen was gevestigd. Ik gaf weinig
commentaar op zijn verhaal. Omdat ik wat instemmend knikte, voelde ik mij een
collaborateur. Door naar hem te luisteren overschreed ik een grens die lang geleden
was getrokken.
‘Ook wij hadden zo goed als niets te eten’, zei hij, ‘en toch hebben sommige
mensen het weinige dat ze hadden met mij gedeeld. Hitler was een schoft, ook voor
ons. Als wij onze mond opendeden, werden we net zo goed neergeschoten. Er was
geen recht meer. Het was vreselijk’.
Het moet wel zo zijn dat niet iedere soldaat een SS'er is geweest, maar kan ik na
kennis te hebben genomen van de geschiedenis nog objectief daarover denken?
Mijn buurman, na de oorlog in Duitsland geboren, is mij menigmaal behulpzaam
geweest bij het opstellen van Duitse brieven, waarin ik vragen stel over het lot van
Houben. De antwoorden die er op komen liegen er niet om. Wat ze onthullen is
onthutsend, gruwelijk en schokkend. Zonder op mijn gevoelens van gêne tegenover
hem te letten laat ik hem de brieven lezen. Zonder te vragen hoe dit voor hem moet
zijn. Natuurlijk ga ik ervan uit dat hij niet verantwoordelijk is voor het Hitlerregime
en dat hij het

Rosalie Sprooten, Bericht aan Hare Majesteit

142
oorlogszuchtige en de expansiedrang van de vorige generatie niet onderschrijft. Ik
meen hem goed genoeg te kennen om dat te kunnen zeggen. En toch vraag ik mij
telkens af hoe het voor hem moet zijn om door mij hiermee geconfronteerd te worden.
Het is, hoe dan ook, zijn vaderland, het zijn zijn landgenoten die de gruweldaden
hebben begaan. Derhalve geneer ik mij tegenover hem. Een gêne die mij ervan
weerhoudt om er openlijk met hem over te spreken. Ook hij geeft geen commentaar
en zo staat de oorlog, waar we beiden geen actief aandeel in hadden, ook tussen ons
in.
Meer dan twee jaar heb ik geprobeerd om de gegevens te verzamelen. Deels heb ik
al die tijd in mijn kinderjaren gekeken en er ook van genoten. Ik was dertien jaar
toen de televisie bij ons in huis kwam. Een van de eerste beelden die ik mij herinner
liet iets zien van de ellende in de concentratiekampen. Ik was ontzet en werd er
lichamelijk onwel van. Lange tijd kwamen de beelden tegen het vallen van de nacht
terug en was ik bang om naar bed te gaan. Het vermoeden dat onze kapelaan in
dezelfde omstandigheden had geleefd drong niet werkelijk tot mij door. Pas later in
mijn leven nam het beeld van de oorlog, voor zover mogelijk, zijn werkelijke vorm
aan. Sinds vele jaren neem ik deel aan de dodenherdenking op 4 mei. Om vooral niet
te vergeten. Misschien omdat ik me schuldig voel over mijn gelukkige oorlogsjaren.
Het is zo vaak herhaald, dat zij voor ons het leven lieten. Zoiets als Christus die voor
de mensheid aan het kruis stierf.
Gedurende het schrijven van dit boek tekenden zich de namen af van commandant
Max Reinhold Strobel, van Hans Conrad en Hauptscharführer Richard Nitsch, de
verantwoordelijke ambtenaren in het beruchte pand aan de Wilhelminasingel 71 te
Maastricht. Achter de letters die hun naam vormen staan onbekenden voor mij.
Hoeveel mensen in de regio Gulpen-Wittem kennen deze namen en brengen ze in
verband met de dood van pater Baars, Huub Hamers, Sjeng Bisschoff, Sjeng van
Houtem, kapelaan Penders, Emilie Merckelbach, kapelaan Houten, Jacques
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Knops, Sjeng Coenen en Joep Francotte? Ik probeer mij een voorstelling te maken
van de persoonlijke drijfveren van deze drie en plaats daar de angsten omheen van
de mensen die op 21 juli gevangen zijn genomen. Soms wordt hun angst de mijne.
Ik stel mij iemand voor die op bevel van hogerhand handelt, zoals Richard Nitsch
voor de rechtbank steeds als verdediging heeft aangevoerd. Ook de vraag hoe ik zelf
in die situatie gehandeld zou hebben stel ik mij minstens wekelijks. Ik vind geen
antwoord. Meteen na zijn gevangenneming bezocht de politieman Theo Goossen,
die onder de naam Van Benthem in het Kerkraadse verzet had gewerkt, Richard
Nitsch in zijn cel te Venlo. ‘Ik heb slechts mijn plicht gedaan zoals U die nu ook
doet’, zei hij. Hoeveel ruimte had hij om dat niet te doen? Wat doe ik nu, in meer
gematigde omstandigheden, tegen de concentratiekampen van de bio-industrie waarin
zich duizenden dieren bevinden? Levende wezens overgeleverd aan de macht van
de sterkeren. Dat is ook lijden van weerlozen ten gevolge van de macht, althans naar
mijn mening. In gesprekken komt de tijd van de Politionele Acties in Indonesië vaak
aan de orde. Kan die tijd de toets der kritiek doorstaan? Wat doet Israël in de bezette
gebieden? Is dat vergelijkbaar? Ik weet het niet. De weduwe A. ontkende in
gevangenschap na de oorlog alles wat haar ten laste was gelegd, zoals het aangeven
bij de SD van kapelaan Brouwers en van onderduikers. Ze ontkende niet pro-Duits
te zijn geweest maar tot aan haar huwelijk had ze de Duitse nationaliteit en vijf broers
van haar vochten aan het front..
Zou ik in alle omstandigheden de kant van mijn broers kiezen? Hoe moet ik de
norm van het kwaad vinden? Na de Golfoorlog dacht ik: Hitler heeft door zijn
zelfmoord, de wereld tenminste nog verlost van zijn bezwaarlijke aanwezigheid.
Op een zaterdag open ik de krant en zie een paginagroot artikel over Richard
Nitsch. Plotseling krijgt de naam een gezicht, een lijf. Hij wordt een complete
verschijning. Hij is mijn anonieme vijand geweest de afgelopen tijd. Dan pas merk
ik dat er geen moment rekening mee heb gehouden dat
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deze man nog in leven zou kunnen zijn. Ergens, niet zo ver hier vandaan, staat hij
iedere morgen op, leest waarschijnlijk de krant, maakt een praatje met de buren,
wandelt misschien nog wel dagelijks. Ja zo kras is deze 82-jarige nog wel. Terwijl
hij voor mij al samen met zijn slachtoffers een plaats in de geschiedenis heeft
ingenomen. Het kost mij enige dagen van heroriëntatie. Van de journalist die het
artikel schreef krijg ik zijn adres en telefoonnummer. Richard Nitsch komt binnen
handbereik. Geëmotioneerd noteer ik letters en cijfers. Hij zou antwoord op vele
vragen kunnen geven. Ik besluit hem per brief om een onderhoud te vragen. De
journalist die hem minstens vijf minuten heeft gesproken geeft mij weinig kans.
Richard Nitsch heeft er geen zin in. Maar desondanks neem ik mij toch voor hem te
schrijven. Vervolgens duurt het twee maanden voordat ik weet wat de briefaanhef
moet zijn.
Moet ik, ‘Geachte heer’ schrijven aan iemand die zoveel angst, pijn, verdriet en
dood in onze regionen heeft gezaaid? Is dat ‘geachte’, geen vorm van verraad aan
zijn slachtoffers? Maar één onvriendelijke noot, en het zal mij niet veel informatie
opleveren. Ik gooi het op een akkoordje met mijn geweten. De man heeft twaalf jaar
in gevangenschap doorgebracht. Op 5 april 1960 is hij op vrije voeten gesteld. Moet
ik nu, na 31 jaar, nog zijn rechter spelen? Geachte heer Nitsch, schrijf ik op 12
november. Zijn antwoord is gedateerd 18 november. Aandoenlijk beverig en boven
de regel geschreven. Woorden van een kwetsbare oude man. Was dit eens een
oorlogsmisdadiger? Ik moet er van huilen. Weer schaam ik mij. Ik wil de brief
opbergen bij enige persoonlijke documenten van kapelaan Houben maar als ik de
lade open besef ik dat dit niet kan. Dagenlang slingert de brief over mijn bureau en
in de boekenkast. Na een week berg ik hem op in een lege lade.
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Geehrte Frau Sprooten!
Es is mir unmöglich Ihnen in dieser Angelegenheit zu helfen. Mein
Erinneringsvermögen hat im Laufe der über 40 Jahre so nachgelassen, das mir die
von Ihnen aufgeführten Namen und Vorfälle nichts sagen. Ausserdem habe ich mit
der Vergangenheit abgeschlossen und möchte auch nicht mehr daran erinnert werden.
Mit freundlichen Gruszen
R. Nitsch
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Bijlage
Schematisch overzicht van de organisatie LO-Gulpen. Opgetekend door wijlen Peter
van der Linden, na 21 juli 1944 districtsleider van de LO-Gulpen.
Juli 1943: Harry Hansen uit Venray bezoekt kapelaan Houben te Epen. Legt contact
met Leo Coenen, Jeng Coenen, kapelaan Penders te Gulpen, kapelaan Widdershoven
te Mechelen.
14 dagen later: Eerste vergadering in drukkerij Coenen te Simpelveld. Drukkerij
wordt centrum van de illegale organisatie LO-Gulpen. Aanwezig: Jacques Knops uit
Simpelveld, Pieter Vonken uit Bocholtz, Hein Kessels uit Eys, Distributiecontactman
wordt Leo Coenen.
Sept. 1943: Vergadering bij kapelaan Wermeling te Vaals. Eveneens aanwezig:
Jacques Knops, Sjeng Coenen en Jean Colen uit Mechelen. Definitieve afbakening
van het district wordt besproken. Jacques Knops wordt benoemd tot districtsleider.
Sjeng Coenen wordt plaatsvervangend districtsleider.
12 Jan. 1944: Vergadering bij kapelaan Penders te Gulpen. Aanwezig: allen van
de voorgaande vergaderingen. District krijgt definitieve vorm. Vanaf 1 januari houdt
kapelaan Penders een summiere financiële administratie bij.
Febr. 1944: Vergadering in het klooster van de Zusters van liefde te Gulpen.
Aanwezig allen van de vorige vergaderingen. Eveneens kapelaan Franck van Wylre
en kapelaan Abels van Eys.
Drie weken later: Eerste vergadering in het klooster van de Paters Redemptoristen
te Wittem.
Drie weken later: Districtsvergadering in het klooster van de Zusters te Nyswiller.
Er volgt in dit klooster een tweede vergadering.
Een volgende vergadering vindt plaats in de zaal van
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Hendriks te Nyswiller. Eveneens aanwezig Paul Horbach uit Gulpen en kapelaan
Houben uit Epen.
Volgt een districtsvergadering in het Patronaat te Wylre. Duikhoofden worden
benoemd. Dat wil zeggen dat in ieder dorp van de kring officieel een hoofd van het
verzet wordt aangewezen. (Aanvankelijk was te Epen kapelaan Houben de
contactman, waarschijnlijk is op deze vergadering Hubert Groneschild benoemd
RS).
21 juni 1944: Districtsvergadering te Weert. Alle duikhoofden zijn aanwezig in
het klooster van St. Louis. Door verraad slaagt Richard Nitsch erin negen van de elf
mannen te arresteren waaronder Jan Hendrikx. Het Limburgse verzet wordt hiermee
een grote slag toegebracht. In de geschiedenisboeken omschreven als ‘Het verraad
van Weert’. Het district Gulpen verliest bij dit verraad zijn leider Jacques Knops.
Waarschijnlijk één week later: Vergadering te Nyswiller. Sjeng Coenen wordt
benoemd tot districtsleider.
7 juli 1944: Vergadering in het Kelderke van Brouwerij Brand te Wylre. Aanwezig
alle medewerkers van het district behalve Hein Kessels uit Eys. Nieuwe medewerkers:
A. Noppeney en Huub Hamers uit Simpelveld. Eveneens aanwezig kapelaan
Widdershoven uit Mechelen. Afbakening van de rayons wordt besproken. Er worden
nieuwe schuilnamen aangenomen. (Waarschijnlijk is op deze vergadering ook al
gesproken over de Duitse officier die deserteren wilde RS).
21 juli 1944: Klap van Wittem. Gevangen genomen worden: Paul Horbach, Sjeng
Bisschof, Huub Hamers, Pater Baars, kapelaan Penders, Jan van Houtem, kapelaan
Houben, Huub Ortmans en Emiel Merckelbach. De anderen weten te ontkomen.
De SD te Maastricht blijkt op de hoogte te zijn van de nieuwe schuilnamen.
(Kort voor de Klap van Wittem vindt er nog een vergadering plaats ten huize van
Emile Merckelbach te Wittem. Ik neem aan dat hier de verdere voorbereidingen zijn
besproken in verband met de Duitse onderofficier. RS).
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Sjeng Coenen gaat over naar de KP-Heerlen (knokploegen RS) en duikt onder in
Ulestraten. Peter van der Linden wordt de nieuwe districtsleider.
In Wittem wordt Leo Sprooten, kantoorhouder PTT, aangezocht als medewerker.
(Oom Leo Sprooten werkte al eerder samen met Hubert en Maria Groneschild. Het
betrof voornamelijk het doorgeven van berichten ten behoeve van onderduikers en
de pilotenlijn. RS).
In mei 1944 is men in het district Heerlen van mening dat de organisatie in Gulpen
niet goed draait. Aan de journalist Jules Kockelkoren, afkomstig uit Gulpen, wordt
de opdracht gegeven om een nieuwe organisatie te vormen. Hierdoor ontstaan
problemen tussen Heerlen en Gulpen die echter na enige tijd worden opgelost. Jules
Kockelkoren wordt districtsleider voor de propaganda-afdeling.
Na ‘de klap van Wittem’ wordt in Epen Jef Brauers uit de Volmolen aangezocht om
het werk van kapelaan Houben over te nemen.
Het hoofd van de Voedselvoorziening de heer Jeanné uit Mechelen verleent
medewerking bij het slachten van koeien en varkens ten behoeve van het
onderduikerswerk. In Wylre, Mechelen en Epen worden in de nacht van 25 mei
inbraken gepleegd. De buit bedraagt 6000 eieren.
(In Epen gebeurde dat bij de vrachtrijder Schepers die in zijn garage een hele
lading eieren had staan om een dag later te vervoeren. Het is zo goed als zeker dat
hij van te voren op de hoogte is geweest en de inbrekers ‘geholpen’ heeft. RS).
Op 14 juni 1944 slaagt men er in te Reymerstok 971, 1/4 kg boter te verduisteren.
In de nacht van 14 op 15 april 1944 wordt het medeweten van de
bevolkingsambtenaar Botterweck het bevolkingsregister van de gemeente Wittem
in brand gestoken. Hierdoor komt men in de gelegenheid om tal van persoonsbewijzen
te vervalsen.
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De LO werd financieel ondersteund door het Bisschoppelijke Fonds voor Bijzonder
Noden.
De Oranje Nassau-mijnen stellen per maand 1000 ton kolen ter beschikking van de
LO. Op 5 september 1944 worden in Ulestraten Sjeng Coenen en Joep Francotte
door de Duitsers gevangen genomen. In de daarop volgende nacht worden beiden
op de Cauberg te Valkenburg gefusilleerd.
EINDE
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