
-8re:::galerijvan oud=fRolducse melden
Het leven is 's mensen hoogste goed in de

natuurlijke orde. Het zelfbeschikkingsrecht daar-
over mist hij, omdat het hem in beheer gegeven
is door God. Alleen voor heilige en hoog-edele
zaken, als Godsdienst en Vaderland, mag de
mens zijn leven wagen en zo nodig offeren.
Heeft hij de moed dit te doen, dan wordt hij een
martelaar of een held, gewoonlijk beiden, ge-
vallen op het veld van eer.

In vijf zeer droeve jaren heeft menig Neder-
lands man de keuze gehad tussen lafheid en
heroïsme: het is een glorie van ons volk dat
zo algemeen het laatste werd gekozen. Van velen

I. De gesneuvelden van

Ternauwernood had de grijp-grage barbaar
uit het Oosten zijn door irriterende woorden
onbeholpen gecamoufleerde neutraliteitsschen-
ding gepleegd, of groot en heldhaftig gaven bij
de verdediging va-u"de vaderlandse grond
Nederlandse mannen hun leven: onder hen
vier oud-Rolduciens.

JO JASPERS,

van Klimmen, geboren te Echt 2 December
1915, kwam te Rolduc 1926, slaagde voor
eindexamen Gymnasium in 1934; na één jaar
notariaatsstudie in Heerlen, werd hij student in
de rechten te Nijmegen.

Als eerste luitenant van het regiment Jagers
zou hij mede de ogenschijnlijk voorlopig onge-
vaarlijke stelling Terheyden in Zuid-Holland
verdedigen. Op ra Mei 194°, 'smorgen om 5 uur
bestormde hij aan het hoofd van zijn soldaten
een in de omgeving van Monster neergedaald
Duits vliegtuig, en de eenvoudige, zoals steeds
rustig zijn plicht vervullende jonge officier viel
door een verraderlijke mitrailleurkogel, als een
der eerste helden van het verzet tegen de
overweldiger.

werd het leven gevraagd, zij hebben het zonder
aarzelen gegeven. Gerechtvaardigde fierheid
mag allen vervullen die in betrekking staan
tot deze dapperen. Rolduc sticht in trotse
erkentelijkheid een geestelijke galerij, waarin
zijn oud-leerlingen, gesneuveld bij de verdedi-
ging van het heiligste bezit van ons volk,
worden geëerd. Ik moge uw geleider zijn langs
deze ere-rij van - helaas - zwak-gemodel-
leerde plastieken, die trachten iets uit te beelden
van het roerend moment waarop een man wordt
tot held.

10 tot 14 Mei 1940

LUIT. JO ]ASPERS t



SERG. FJET BARTEN "i"

PIET BARTEN,

geboren 31 December 19°3 te Beugen,eind-
examen Hogere Handelsschool te Rolduc 1924,
gehuwd 18 Mei 1930 met mej. Henrica A. M.
Hoedemakers, woonachtig te St. Oedenrode,
sneuvelde in de vroege ochtend van IQ Mei 1940
als sergeant van de grensverdediging in Noord-
Limburg. Toen de Duitsers ons land binnen-
vielen, kreeg hij opdracht de versperringen aan
te brengen en zich met zijn mannen terug te
trekken achter de Maas bij Venlo. De Maasbrug
vloog echter voortijdig de lucht in, en met de
Duitsers op de hielen kwamen zij onder Neder-
lands vuur van de rivier-overzijde te liggen.
poor kordaat-moedig optreden van Barten
wordt met vlaggeseinen de kogelregen gestopt.
In een klein houten vissersbootje roeien zij
zonder spanen over de Maas en betrekken er
een oude lege kazemat. OnmiddeHijk fluiten de
Duitse kogels van de zo pas verlaten oever
over het water. Onze jongens beschikken niet
over munitie en Barten neemt aarzelloos het

besluit met een collega deze te gaan halen in een
moderne kazemat die 200 meter verder ligt.
Door het hoge gras aan de voet van de Maasdijk
voort kruipend hebben zij een kwart van de
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afstand afgelegd, als verwoed vijandelijk mi-
trailleren bewijst dat de beweging niet onopge-
merkt is gebleven. Een kogel treft Piet in het
hart en doodt hem ter plaatse. Het is zeven uur.
Met ontroering leest men de karakter en moed-
lovende beschrijving die de gezel van de laatste
tocht van Piet geeft. Het bidprentje vermeldt
een aangrijpende zin van den held uit een der
laatste brieven aan zijn vrouw:

"Ik ben absoluut zeker van een zuiver ge-
weten en ben bereid zo God het verlangt."

Zijn enige zoon Henk erft de nagedachtenis
van een voorbeeldig, dapper vader, die trouw
was aan vaderland en plicht, trouw tot in de
dood.

FRED. HOEKSTRA,

geboren te Amsterdam 28 Juni 19°7, studeerde
aan de Rolducse H.RS. van 1919 tot 1921,
haalde in 1928 het Directeurs diploma in de
Zuivel-industrie en was daarna werkzaam in
verschillende laboratoria.

Als sergeant van het Zesde Regiment Infan-

SERG. FRED. HOEKSTRA t



terie sneuvelde hij 10 Mei 194°, 's ochtends om
10 uur te Nederweert

HENK KOENDERS

Een sympathieke jongen dien ik van 1930
tot '33 op Rolduc heb gekend, hard-werkend
(hij was de oudste van elf, en hij kende zijn
plicht), goed en fair voetballer (een geestdriftige
Sparta-rechtsbuiten), heeft naast Eduard Ver-
kade in "De Grote Reis" met veel echtheid en
succes de rol van een Engels officier tijdens een
Duits oorlogsoffensief gespeeld, uiteraard zich
er niet van bewust dat dit toneel nogeens voor
hem tragische werkelijkheid zou worden. Na
zijn doctoraal examen in de medicijnen werd hij
als eerste luitenant gemobiliseerd. Op 14 Mei
1940 stierf hij de heldendood als sectie-comman-
dant bij de verdediging van het gebouw der
waterleiding aan de Lloydkade te Rotterdam.
Een Duitse granaat verwoestte dit jonge veel-
belovende, ernstige leven.

Precies zes jaar later werd door den bij de her-
denkingsplechtigheid aanwezigen Minister van
Oorlog posthuum hem het bronzen kruis van
heldhaftigheid verleend, en een waarderende
oorkonde aan zijn nabestaanden uitgereikt.

95

LUIT. RENK IWENDERS t

II. De martelaars van Duitse concentratiekampen

Deze helden zijn gevallen in een grootse
ere-dood bij de verdediging van de heilige,
vaderlandse bodem, de onafhankelijkheid van
het volk, het geestelijk en stoffelijk bezit van
den Nederlandsen mens. Na de capitulatie viel
aanvankelijk de strijd stil. Zich verbijtend, dof
van teleurstelling en verdriet droeg het volk
vernedering, onrecht en infantiele pralerij van
de overweldiger. Omdat zijn leger sterker was
waande de vreemde indringer zich gerechtigd
tot het aantasten van alles, wat dit rijke land
bezat. Ongestraft kon hij het doen in 't eerst,
omdat de dappere snoever alleen aan het woord
was met zijn Judas-vriendelijkheid, hij overwon
in Nederland op alle fronten, omdat hij geen
georganiseerd leger tegenover zich had. Maar
dat leger ontstond opnieuw toen de ware aard,
van de vijand bleek, die in zijn verwaten roes

niet kon afblijven van de kracht en de geest van
ons volk. Een leger van geestelijk verzet verde-
digde de onaantastbare rechten van christen-
dom en beschaving. De gewetenloze vijand, die
geen deinzing kende voor wreedheid en on-
menselijkheid, sloeg terug zonder genade. De
vuile vernedering van zijn concentratie.kampen -
vond hij uit om te breken de weerstand van den
cultuur-mens. Maar de Nederlandse helden
hadden de moed om te strijden, zij misten niet de
moed om te rijden, groot en ongebroken. En in
hun smarten werd nieuwe dapperheid geboren.
Bruut kon de erbarmingsloze barbaar een mens-
onterend tijdvak van duizenden jaren geleden
in onze tijd doen herleven, het leger dat hij wilde
vernietigen groeide, het geestelijk leger van het
ondergronds verzet.

Velen waren al gemarteld in de kampen -

.



"heropvoeden" noemden dat de Duitsers met
een hypocriete poging om zich voor geweten en
buitenwereld te rechtvaardigen - toen 19
Februari 1943 de eerste oud-Rolduciën zijn leven
gaf in Vugttt.

JULES VAN OPPEN, Deken van Venlo

Er ging een deining door het machteloze
Lim burgse volk toen diezelfde dag nog langs
clandestiene weg bekend werd dat de eerste
priester van het Roermondse bisdom gevallen
was als slachtoffer van de Nazi-terreur.

Het herinnerde zich zijn arrestatie.
De Duitser had het moderne beïnvloedings-

middel de film ingeschakeld om de geest van
het 'Nederlands volk moreel en politiek te onder-
mijnen. De Nederlandse priester zou religieus
en nationaal in zijn plicht te kort schieten als
hij geen poging a,!-nwendde om de hem toever-
trouwde mensen hiertegen te waarschuwen.
Elke tegenactie in publiciteitsorganen was on-
mogelijk gemaakt, een protest van de preek-
stoel werd op den sprekend en persoon gewroken;
men \Tond het onpersoonlijk film-advies dat
van week tot week in de kerk werd opgehangen.
Dit gebeurde regelmatig in tal van plaatsen waar
een bioscoop gevestigd was. Twee willekeurige
priesters werden 24 Juli 1942 op het beruchte
"Witte Huis" te Maastricht ter verantwoording
geroepen: de deken van Venlo en de pastoor van
Vaals. Tegen de verdediging van hun optreden,
dat door hun ambtsplicht was gerechtvaardigd,
kon de S.D. weinig inbrengen, hoewel beide
partijen het niet eens waren over de norm van
de moraliteit. Zij werden dus vrijgelaten. Met
zijn dikke woorden had de Duitser weinig be-
reikt. Hij zou het andermaal proberen met het
stellen v.an een afschrikwekkend voorbeeld.

Enige tijd later, I September 1942, werden
beiden gearresteerd en in de gevangenis te
Maastricht opgesloten. 6 October d.a.v. overge-
bracht naar het beruchte kamp van Amersfoort
begonnen zij te lijden van wreedheid en kleine-
ring. Pastoor Prickaerts kwam na maanden vrij,
maar Deken van Oppen werd als tuchthuisboef
gekleed, op klompen, naar het nog niet voltooide
kamp van Vught vervoerd, waar ten hemel
schreiende toestanden heersten. Zijn brieven
spreken intussen van vertrouwen. "Ook dit
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vraagt O.L. Heer van ons. Laten wij het offer
brengen, hoe zwaar het ook wordt." "God'
schikt alles ten beste. Fiat 1 Hart omhoog 1"
Met Kerstmis houdt hij een bemoedigende toe-
spraak tot zijn barakgenoten. Maar één maand
Vught heeft zijn krachten volkomen gesloopt.

PASTOOR-DEKEN ]ULES VAN OPPEN t

Capo's, Duitse beroepsmisdadigers veelal, die
met goedvinden van de leiding een bloedige ty-
rannie op hun medegevangenen uitoefenden en

die het vooral op d~ "Pfaffen", de priesters,
hadden gemunt, hebben hem door hun onterende
mishandelingen in enkele weken tot een onher-
kenbaar vervallen, ouden man gemaakt. Nadat
hem in het geheim het H. Oliesel was toegediend,
stierf Deken van Oppen in de grootst mogelijke
verlatenheid.

Zijn lijk was een der eerste dat in de toen juist
gereed gekomen lijkoven is verbrand.



RECTOR JAN HENDRIX t

Niettegenstaande het Duitse verbod kreeg
deze martelaar een pontificale uitvaart van
Mgr. Lemmens in de overvolle S. Martinuskerk
te Venlo. 0

Jules van Oppen, geboortig uit Maastricht
1882, maakte zijn studies te Rolduc I898L-I90S;
na zijn priesterwijding 1909 was hij leraar aan
het Pro-Gymnasium te Venlo, kapelaan te
Houthem, stichter-pastoor van de H. Hart-
parochie te Roermond en sinds 1927 deken te
Venlo.,

De tijd schrijdt voort, de oorlog loopt ter
einde. Twee jaren lang heeft Rolduc geen
nieuwe kamp slachtoffers te betreuren. Het
oude Roda is - zij het ook enigszins gehavend-
al meer dan twee maanden bevrijd, als de vol-
gende ere-doden nog moeten worden gevangen'"
genomen.

JAN HENDRIX en GERARD HERMKENS

Het front stokte even boven Sittard in Sep-
tember 1944. Midden- en Noord-Limburg gingen
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een ontzettende tijd tegemoet. Rector Hendrix,
de bouwheer van de nieuwe kerk te Beek-

Maasbracht, verbleef bij zijn neef, die kapelaan
was in het schijnbaar veel veiliger gelegen,
later zo vreselijk geschonden Montfort, tenN oord-
Oosten van Echt. (Duitse soldaten spraken
later over "die Hölle von Montfort".) Kapelaan
Hermkens had de zorg voor de ondergedoken
jonge mannen, wier aantal door de ideale lig-
ging van het plaatsje niet gering was. Door de
nadering van de strijd en door de vertraging van
de bevrijding was hij genoodzaakt nieuwe grote
risico's te nemen, omdat de hem toevertrouwden

in urgent gevaar kwamen te verkeren. Hij
weigerde de risico's niet en deed wat hij zijn
plicht achtte. In de nacht van 17 December liet
hij mensen door de gevechtslinie brengen. Dezen
vielen echter in handen van Duitse soldaten en

nog dezelfde nacht werd de kapelaan met den te
zijnent verblijvenden rector gearresteerd. Een
maand verbleven zij in de strafgevangenis te
Keulen, waarna zij werden overgebracht naar
het concentratiekamp "Buchenwald". Van hier-
uit werden zij te werk gesteld aan de Gustloff-

KAPELAAN GERARD HERMKENS 'jo



werke te Weimar. Bij een bombardement van
de fabrieksgebouwen op 9 Februari 1945 werd
rector Hendrix dodelijk getroffen en kapelaan
Hermkens zo ernstig gewond dat hij 18 Febr.
d.a.v. overleed. Jan Hendrix studeerde te Roldllc

19I9-192I en Gerard Hermkens 1924-1927.

FRANS HELWEGEN

A

Geboren te Roermond 22 Sept. 1910, besloot
hij na zijn philosophie te Rolduc 1930-32 pries-
ter te worden van de Oosterse Ritus om in Rus-

land te gaan werken. Na zijn theologische stu-
dies in het Russicum te Rome voltooid te hebben

werd hij daar gewijd, Kerstmis 1935. Van 1936
tot 1942 was hij werkzaam in Litauen. In Moscou
heeft hij het eerste lustrum van zijn priester-
wijding voor een kerk die tot de laatste plaats
bezet was, kunnen vieren! Met uitgebreide
armen stond de jonge pope aan het altaar en
smeekte uit het diepst van zijn vurige priester-
ziel : "Verlosser der wereld, red Rusland."

De opmars der Duitsers verraste hem op zijn
post in Litauen. De zielzorg werd hem weldra
volkomen onmogelijk gemaakt. Met veel moeiten
slaagde Frans er in te repatriëren. Maar het
vaderland bood hem niet de veiligheid en het
rustig verblijf die hij er zocht. Begin September
1944 nam hem de S.S. gevangen in Maastricht,
voorgevend dat hij verdacht werd van spionnage
ten gunste van Rusland' (sic!) en van propa-
ganda voor het Bolsjewisme (sic! sic i). Zijn
lijdensweg leidde van Vught over Oraniënburg
naar Buchenwald, waar zijn tengere gezondheid
niet bestand bleek tegen honger, kou en zware
arbeid. 13 Februari 1945 redde hem de Verlosser
der wereld uit de ontbering.

EEN ACHTTALPRIESTER-MARTELAREN

Een heilig verklaard martelaar is benijdens-
waardig wanneer hij herdacht en gevierd wordt
door overtuigingsgenoten, die de overwinning
behaald weten, niet echter wanneer hij bezig is
de erepalm te verwerven. Bij de marteling ont-
breken het rode kasuifel, de dalmatiek en het

antipendium, de bloem en het licht, het orgel
en de zang. De laatste dagen, vaak weken, soms
maanden brengt de held door in een folterende
eenzaamheid, in een vuile, weerzinwekkende
en vijandig gezinde omgeving, lijdend onder
lichamelijke en geestelijke kwelling. De laatste
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vijand dien hij te bes~rijden heeft, is de hardnek-
kige van de vertwijfeling. Blijft hij overwinnaar
ook in dit duel dan is de zege voorgoed bevochten.

Niet anders is het gesteld met de Limburgse
priesters, die voor een edele overtuiging hun
jonge leven hebben geofferd. Wij hebben goed
herdenken, zij hebben hun grootheid Qetaald
met het geld van afgrijselijk lijden. Nationale
martelaars zijn zij, gevallen bij de verdediging
van de heilige waarde die wij vaderlandsliefde
noemen; martelaars in de voIle religieuze be-
tekenis van het woord zijn zij, gefolterd en ge-
dood om de vervulling van hun zielzorgersplicht.
En het laatste is bij hen zonder twijfel primair.

De jongens van hun vroegere jeugdbeweging
werden met godsdienstige, zedelijke en vaak
lichamelijke ondergang bedreigd, wanneer zij
gingen werken in Duitsland. De eerste weg-



voering had hen gedeeltelijk onvoorbereid
overvallen. Maar toen verlofgangers hun
bang vermoeden hadden bevestigd, werd in
praktijk omgezet de leus: Geen man en geen
jongen meer terug naar Duitsland. Daarbij
kwam dat de toekomstkracht van ons volk in

hachelijk gevaar verkeerde. En tenslotte, dat
het prestatievermogen van onze tot slaven ge-
degradeerde mannen werd misbruikt om de zo
verdiende vernietiging van de vijand van
godsdienst, beschaving, vrijheid en vaderland
te vertragen.

Deze waren de onmiskenbare motieven van

het optreden der dappere geestelijken, maar
met een even onmiskenbare waarde-hiërarchie.

Het steeds groeiende leger van ondergedoke-
nen vorderde martiale consequenties: de on-
barmhartige bestrijdingsmethoden door de Duit.
sers van wat zij "Partisanen" en "Saboteurs"
pleegden te noemen, bracht hen tot een actieve
verdediging van onschuldig belaagden. En al
hebben zijzelf geen ploertendoders en revolvers
gehanteerd, zij waren goede maten met hen die
dit wèl deden wanneer het noodzakelijk bleek.

Veel moed was daartoe nodig en rustige
vastberadenheid: zij hebben dit gevonden in
een intens biddend geestelijk leven en . . . .
in een stoer-mannelijke kameraadschap.

Een huldigen de ere-groet aan de ongekenden,
die zo gelukkig waren het leven te behouden, de
harden en verbetenen die nu met zachte hand

het H. Oliesel toedienen, een vergevend kruis
over zonden slaan en die thans zich verdiepend
in kinderzielen katechismuslessen geven, ter-
wijl slechts weinigen weten, welk een bewogen
leven achter hen ligt.

Een eerbiedige ere-groet aan hen die vielen,
de gemartelden om de vervulling van hun plicht.

Veel hebben zij gemeen: godsdienstige en
vad~andse bezieling, vitale werkijver, rustige
dapperheid, eenzelfde activiteit waarin zij elkan-
der kenden en steunden: hun lijdenswegen lopen

gewoonlijk parallel: Maastricht via Vught en
Sachsenhausen-Oraniënburg naar het moord-
kamp Bergen-Belsen. Gearresteerd in 1944,

y zijn zij allen omgekomen tussen Februari en
Mei 1945. Aangebruld en met brutaliteit
gekleineerd, vaak tot bloedens toe mishandeld
jn de onmenselijke verhoren door de Gestapo, die
wist het centrum van verzetsacties in de macht

te hebben, hebben zij met heldenmoed gezwegen.
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Zij zijn priester gebleven in het offer en in het
opwekkend woord voor. hun deerniswaardige
lotgenoten.

KAPELAAN HEIN LOCHTMAN t

HEIN LOCHTMAN

Rolduc 193Z-36. Kapelaan te Limmel sinds
1940. De optimistische verkenner die "Trouw"
tot zijn levensdevies had gemaakt. Bergen-Bel- .
sen had slechts drie weken nodig om zijn jonge,
ogenschijnlij k zo sterke leven te gronde te rich ten.

LEO VERDONSCHOT

Rolduc 1936-1938. Kapelaan benoemd te
Koningsbosch (Echt) 194z. Op Aswoensdag 1944

. in de kerk gearresteerd. Na vijf maanden
Oraniënburg z4 dagen Bergen-Belsen, waar
vlektyphus zijn z8-jarig leven deed eindigen.
Een eenvoudig priester met een levende boven-
natuurlijke instelling, streng voor zichzelf,
mild voor anderen.
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SERVAAS RAMAKERS

Rolduc 1925-1927. Kapelaan te Heerlerheide

,. , sedert 1931. In Heerlen op straat door een S.S.-er
neergeschoten, 18 Aug. 1944, één maand voor
de bevrijding. Zwaar gewond naar Vught over-
gebracht. Door zijn sterke constitutie kon hij
vrijwel herstellen, maar de alle beschrijving
tartende hygiënische toestanden in Bergen-
Belsen velden hem in één maand tijds. t 9 Maart
1945. "Uit liefde voor Vaderland, Geloof en
Kerk heeft hij zijn leven geofferd, om daardoor
dat van anderen te redden," aldus Deken Nico.
laye bij zijn uitvaart.

GIEL BERIX

De stille, hardwerkende en invloedrijke kape-
laan van Heerlen die zijn philosophie-studies
maakte te Rolduc 1927-1929. De Duitsers die
al verschillende malen vergeefs getracht hadden
hem te arresteren, en die er veel voor over had-
den om hem in handen te krijgen, slaagden ten-
slotte hierin door op verraderlijke wijze een
bijeenkomst van gewestelijke duik-leiders in
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Weert te overvallen, 24 Juni 1944. Kap. Berix
die herhaaldelijk gezegd had er niet voor te kun-
nen instaan dat hij zou zwijgen wanneer de S.D.
zijn niets-ontziende ondervraag-methoden zou
toepassen, heeft bleek maar heldhaftig zijn
kostbare geheimen bewaard. Wel sprak hij in
de bunker te Vught door de luchtkoker woorden
van bemoediging en godsdienstige troost voor
zijn medegevangenen. 6 Februari 1945 kwam hij
in Bergen-Belsen. Op 13 Maart d.a.v. was dit
kamp des doods klaar met het slopen van zijn
laatste levenskrachten.

LEO MOONEN.

Wanneer de Sicherheitsdienst van zijn stand-
punt met recht iemand arresteerde, dan was
het den energieken en durvenden Secretaris van
het Bisdom: 10 Augustus 1944 ging hij daartoe
over. De intransigente houding van den Bis-
schop, de Duitsers 'een voortdurende kwelling,
die door secretaris Moonen zonder vrees en

consequent werd geconcretiseerd, de stuwkracht
van bet geestelijk verzet, die de secretaris met

I\:APELAAN SERV AAS RAMAKERS t
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zijn buitengemene gaven was geworden, het
rustige en onbestreden leiding gevende adviseur-
schap van de illegale actie met haar brede ver-
takkingen, konden de speurende S.D.'ers niet
onbekend blijven. Dat zij zijn invloed naar buiten
wilden uitschakelen komt mij niet onbegrijpe-
lijk voor, maar dat zij er niet voor terugschrikten
zulk een leven op korte termijn te verwoesten, is
een dubbele misdaad, tegen de menselijkheid en
tegen de cultuur.

Intussen is het duidelijk gebleken dat zijn
gave persoonlijkheid andermaal een geestelijk
middelpunt werd, nu in het kampleven.

Leo Moonen werd geboren te Heerlen 31 Au-

gustus 1895. Hij studeerde philosophie te Rol-
duc 19I7'-I9I9. Na zijn priesterwijding in 1923
zette hij zijn theologische studies voort aan de
Universiteit te Nijmegen. Het doctoraal-examen
1926 werd onmiddellijk gevolgd door de eervolle

/' benoeming tot Secretaris van het Bisdom. Zijn
\ heldhaftige dood op 2 April 1945 betekende een

zeer groot verlies voor het Roermondse Diocees.
H.M. de Koningin overhandigde persoonlijk

aan zijn familie het " Verzetskruis", aan Secre-
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taris Moonen posthuum toegekend als een der
48 uitverkorenen in den lande.

HENRI VULLINGHS

I)e bekende promotor van de beschaafd en
biddend uitgevoerde kerkmuziek, voorzitter
van de S. Gregorius-vereniging en oprichter van
het Ward-instituut behoort mede tot de zeer
betreurde slachtoffers van de Nazi-terreur.

Een fiere figuur, gekenmerkt door moed en
vaderlandsliefde, die actief is geweest van het
moment dat de eerste Duitse laars haar spijker-
afdruk zette in de Nederlandse grond.

IO Mei 194° liep hij de gehele nacht van kaze-
mat tot kazemat om onze soldaten de absolutie

te geven. Toen hun stellingen door de over-
machtige vijand waren overrompeld, bezorgde
hij onze jongens burgerkleding om te ontsnappen
aan de krijgsgevangenschap. Hij zocht en vond
een weg om Franse krijgsgevangenen gevlucht
in Duitsland naar België te smokkelen. Zijn
pastorie te Grubbenvorst was al spoedig een
knooppunt-station voor krijgsgevangenen van
vele nationaliteiten op weg naar de vrijheid.
Piloten volgden en Joden en onderduikers:

SECRETARIS DRS. LEO J\WONEN "i"
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zijn aanvankelijk één-persoonswerkzaamheid
groeide tot een massale activiteit.

I Mei 1944 kwam zijn arrestatie, 9 April 1945
zijn dood te Bergen-Belsen.

Pastoor Vullinghs heeft te Rolduc gestudeerd:
1896-1904.

JACQUES NAUS

Op den volijverigen kapelaan van de S. Mar-
tinus in Venlo die na zijn gedwongen duik nog
"gevaarlijker"werd volgens Duitse begrippen,
konden de geprikkelde Nazi's eindelijk de hand
leggen in Weert, tegelijk met kapelaan Berix en
acht anderen. De gevangenschap ontnam hem
welde vrijheid, maar zij vermocht niet zijn
zielzorg lam te leggen: hij oefende haar uit te
midden van zijn lotgenoten.

Hij overleefde de zieken barak, waarin vlek-
typhus hem had gebrac~t, maar een cumulatie
van ziekten tastte zijn levensgeesten dodelijk
aan daags na de bevrijding door Engelse pant-
"'serwagens, die hij wel heeft beleefd, doch niet
meer genoten, 16 April 1945.
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Jacq. Naus was geboren te Helden 31 De-
cember 1913 en studeerde te Rolduc van 1932
tot 1934.

LEO PENDERS

Ook de laatste-overlevende van de Lim-

burgse priesters in Bergen-Belsen zal daar de
dood vinden. IS April mocht de Gulpense kape-
laan Penders aan zijn vriend N aus het H.
Oliesel toedienen, 24 April zou zijn eigen ster- -
vensuur slaan; de bevrijding kwam niet te laat,
de effectieve medische hulp blijkbaar wel.

Onder de Nederlandse oorlogshelden is Leo
Penders een zeer opmerkelijke figuur. Zijn
rusteloos zwoegen dag en nacht voor mensen in
nood, broeders in Christus voor dezen aposto-
lische priester, werd beëindigd door het onwaar-
dig optreden van een misselijk provocateur, die
met anderen ook hem onrechtstreeks tot S.D.-

slachtoffer maakte.: 21 Juli 1944. In de barre

KAPELAAN JACQ. NAUS 'I'



lijdensperiode van negen maanden, waarin dit
jonge leven systematisch geruïneerd werd, heeft
zijn rijke ziel zich duidelijk verdiept en ver-
puurd, zoals overtuigend blijkt uit de betrekke-
lijk grote verzameling aantekeningen door hem
gemaakt tijdens het kampverblijf. Korte geeste-
lijke notities, eigen invallen en citaten uit de
spaarzame boeken die hij in handen moet hebben
gehad of waarover anderen gesproken hebben,
excerpten en uitgebreide preek-schema's van
toespraken die hijzelf en anderen blijkbaar
hielden en een imposante titellijst van "gelezen"
en "aanbevolen" boeken, door hem nijver ver-
zameld, ze stammen duidelijk van een scherp
verstand met een wijde belangstelling, geadeld
door een reëel beleefd geloof en vooral een intens
genade-bewustzijn. Ook al kunnen niet alle
opgetekende gedachten van dezen dertigjarige
oorspronkelijk genoemd worden, de omstandig-
heden waaronder zij werden neergeschreven
omhullen ze met een sfeer van frappante nieuw-
gevondenheid.

"Souffrir passe, mais avoir suffert ne passera
jamais." .

. "Bidden is spreken met God over Zijn Leven
in ons."

"De weg van het kruis voert ten hemel."
"Vreugde is een teken van innerlijke vrijheid."
Op 30 Januari 1945 schrijft hij een uigebreide

verhandeling onder de merkwaardige titel:
"Twaalf jaren machtsovername", waarin deze
regels: "God, de oneindig volmaakte, werkt op
zijn wijze. De gesel dient tot inkeer en boete en
daardoor tot verbetering van de wereldorde."

Ontroerend is zijn Franse aantekening:
"Souvenir des Fêtes Pascales, avril 1945 :

La Joie de vivre ensemble avec la grace du
Christ au milieu de nous fit oublier notre exil

pour quelques heures."

. Wanneer deze priester met een ongeschonden
intellect en zijn gelouterd wezen zou zijn terug-
gekeerd, hadden alle geestelijke feestredenaars
- de besten niet uitgezonderd - aan dezen
harmonisch gerijpten dorps kapelaan hun: spreek-
tijd moeten overlaten.

Leo Penders volgde Gymnasium en Philoso-
phie te Rolduc: 1926-1934.

Dit is de droevige geschiedenis van Lim-
burgse priesters in het gruwelijk concentratie-
kamp Bergen-Belsen. Alles werkte er samen
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om in minimum van tijd een maximum aantal

slachtoffers te maken: hardvochtige behandeling,
slechte ligging in hygiënisch volkomen verwaar-
loosde barakken, een wemeling van ongedierte
overal, zeer onvoldoende kwantiteit en kwaliteit

van voeding, vlektyphus, dysenterie en andere
besmettelijke ziekten, geen verpleging noch
medicijnen voor zieken. De ovens van de cre-
matoria brandden dag en nacht, de schoor-
stenen rookten constant van de lichamen van

martelaars en helden. Van de 45 geestelijken
die het kamp bevolkten na 6 Februari 1945 zijn
er slechts acht in leven gebleven, onder hen geen
Limburger.

HUB HOUBEN

Tegelijk ~et Kapelaan Penders en andere
leden van de Landejjjke Organisatie voor
Onderduikers (L.O.) uit het district Gulpen
werd de kapelaan van Epen gearresteerd. Door
toevallige omstandigheden raakte hij in October
gescheiden van de andere gevangen Limburgse
priesters. Hij kwam terecht in Neuengamme,

later in het werkkamp Lehrbeck Bij de nadering
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van de geallieerde legers ontruimden de Duitsers
dit kamp en brachten de daarin gedetineerden in
een verschrikkelijke reis van ruim één week
via Wobbelin en Fallersleben naar een ander

concentratiekamp te Ludwichslust in Mecklen-
burg. Deze reis is de toch al ondermijnde gezond-
heid van den me.t vurige idealen bezielden jon-
gen priester noodlottig geworden. Na de be-
vrijding op 2 Mei door het ge Amerikaanse leger
was hij dermate verzwakt dat hij onmiddellijk
werd opgenomen in het in allerijl ingerichte
noodziekenhuis. Door de goede zorgen van een
Nederlands zeekapitein uit Rotterdam, die
zich een trouw vriend toonde tijdens en na de
gevangenschap, vond hij na enkele dagen een
nog betere verpleging in een Amerikaans lazaret.
Helaas, het mocht niet meer baten. 19 Mei 1945
stierf hij, nog geen dertig jaar oud, voorzien van
de laatste H. Sacramenten. Door de intussen

veranderde omstandigheden kreeg hij een af-
zonderlijk graf op het RK. kerkhof te Lud-
wichslust, maar. . . . ver van de zijnen. Zijn
vriend bracht mondeling een laatste boodschap
van den heldhaftigen zoon aan zijn ouders:
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"Zeg thuis dat zij zich in alles volledig moeten
onderwerpen aan Gods H. Wil. Ikzelf heb dat
ook gedaan."

Hub Houben was te Rolduc in de jaren 1936-
1938.

PAUL WINDHAUSEN

Het laatst gevangen genomen, Ir Februari
1945, vijftien dagen voor de bevrijding van zijn
parochie Steyl, is pastoor Windhausen vóór vele
andere lotgenoten naar de eeuwigheid geroepen:
28 Maart hadden de Duitsers het uit puttings-
proces van zijn door een maagkwaal toch al
zwak gestel voltooid. Verdacht van spionnage(!)
werdhij met zijn kapelaan - een jong S.V.D.'er
die hem negen dagen later in de dood volgde -

en drie parochianen gearresteerd. Via Venlo,
Geldern (waar tijdens hun verblijf de gevange-
nis werd gebombardeerd) en Düsseldorf zijn zij
naar Buchenwald vervoerd.

De eucharistisèhe en mariale priester heeft
herhaaldelijk verklaard dat hij bereid was zijn
leven te offeren voor zijn parochianen die in

PASTOOR PAUL WINDHAUSEN "i'



grote gevaren verkeerden. Zijn bidprentje ver-
meldt: "God heeft zijn offer aanvaard: Steyl
bleef van verder oorlogsleed en evacuatie ge-
spaard."

Pastoor Windhausen was philosoof te Rolduc
van 19II-1913.

CHARLES NIJST

Geboren te Kerkrade 5 Maart 1916, kwam hij
te Rolduc 1927, deed hier eindexamen H.B.S.
in 1934 en was sindsdien student aan de Katho-
lieke Economische Hogeschool te Tilburg.

Een bericht in de dagbladen van 5 Mei 1943
bracht grote beroering onder de studenten van
Nederland. Het tekenen van de loyaliteitsver-
klaring die het voortzetten van de studie in 't
vooruitzicht stelde, kwam voor den tempera-
mentvollen en principiëlen Charles niet in aan-
merking; bij weigering gaan werken in de Duitse
oorlogsindustrie nog veel minder. Tijdens de
afgekondigde "staat van beleg" volgde enige
tijd later de verplichte "Arbeitseinsatz" voor
alle studenten die niet getekend hadden, ver-
gezeld van dreiging met represaille-maatregelen
tegen de ouders, indien geen gevolg gegeven
werd aan de oproep. Met vele anderen stond
Charles voor eén moeilijke beslissing. Aan de
ene kant was daar de onzekerheid wat er zou

gebeuren met de studenten als zij zich zouden
melden, aan de andere kant de onzekerheid over

wat de bezetter - aan wie niets onmenselijks
vreemd was - van zijn dreigementen zou uit-
voeren.

Hij oordeelde tenslotte dat hijzelf beter de
gevolgen van zijn daad zou kunnen dragen, dan
de kans te lopen dat zijn moeder daarvoor zou
worden verantwoordelijk gesteld. Uit deze
overweging meldde hij zich bij de Grüne Polizei
in Maastricht.

N a eerst in Berlijn gedwongen slavenwerk
te hebben verricht, werd hij overgeplaatst naar
een vliegtuigfabriek inBrandenburg. Daar is hij
aangeklaagd door een Duitser - een van de
vele infantielen - tegenover wien Charles - zo
typerend voor zijn karakter ~ zijn mening over
de afloop van de oorlog niet onder stoelen of
banken stak. Een arrestatie door de S.D. was

het gevolg en een veroordeling tot twee maanden
hechtenis! Na deze termijn werd hij niet vrij-
gelaten, doch overgebracht naar het concen-
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tratiekamp Sa~hsenhausen bij Oraniënburg.
Veelzeggend voor zijn onverzettelijkheid is de
latere overplaatsing naar het "Arbeitererzieh-
ungslager" Grosz-Beeren. Ingewijden hebben
ons verzekerd dat deze opvoedingskampen - de
Duitsers zijn experts in het vinden van mooie

CHARLES NI JST t

woorden: voor gruwelijke dingen - in werkelijk-
heid destructie-oorden van mensenlevens waren:

een strafkamp voor onverzettelijke "Häft1inge".
Charles Nijst is er gestorven 18 Januari 1944.

Vrienden hebben na zijn dood getuigd van het
"groot geestelijk overwicht" dat hij op anderen
had en van de vrijmoedige en overtuigende
wijze waarop hij zijn "levensbeschouwing"
verdedigde. "Het was Charlie, zo werd hij bij
ons genoemd, die de gedachten van de dage-
lijkse dmk wist te bevrijden, die het gesprek
telkens op peil wist te brengen." "Rustig was
hij en toch vaak enthousiast op zo'n eerlijke,
klare manier."

MARTIN DRIESSEN

Het grootste gedeelte van de oorlog heeft
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Mart je opRolduc doorgebracht, hij verliet het pas
in Juli 1943, nadat hij er zes jaar gestudeerd had.

Op 7 Mei 1944 wordt hij door een N.S.B.-er
in Venlo op straat aangehouden en de volgende
morgen als "politiek gevangene" (i) naar
Amersfoort overgebracht. Wat gaat er om in
een moeder, die haar zoon voor 't laatst ge-
boeid in een trein ziet? In het concentratie-

kamp hebben de Duitsers hem de vrijheid be-
loofd als hij tekende voor de S.S.! Vanzelf-
sprekend weigerde hij. Zij hebben hem mis-
handeld en toen willen dwingen. Fier was zijn
antwoord dat hij niet in dienst van de S.S. kon
gaan omdat hij reeds in diemt was, n.l. van
God, en zijn Vaderland. Zijn beulen wreekten
zich door op zijn gevangenisbuis aan te brengen
het teken van dienstweigeraar der, S.S., een rode
lap voor eIken Duitsen stier.

In September '44 werd hij naar Neuengamme
vervoerd, waar hij bij H üssum in de moerassen
gewerkt heeft. Het herkenningsteken op zijn
kleding trok de meest ontstellende mishande-
lingen aan. Hij is er tegen bestand gebleven tot
half Januari 1945.

\
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Deze bescheiden, eenvoudige en diep-goede
jongen, die van zijn karig kamprantsoen nog
meedeelde aan anderen, gehuwde mannen met
een: "Jij moet terug en Onze Lieve Vrouw van
altijddurende Bijstand zal mij wel helpen", gaf
stervend aan twee jongelui deze opdracht:
"Ga naar Vader en Moeder en zeg hun dat ik
braaf ben gestorven."

De zwaar-beproefde familie beeft nog een
tweeden zoon verloren in een Japans krijgsge-
vangenkamp.

H. VERHEIJEN

Onze ereJijst wordt grillig voor wat betreft de
leeftijd van de herdachten. De burgemeester
van Erp verliet Rolduc veertig jaar vroeger dan
Martin Driessen.

Verheijen kwam te Rolduc in 1897, waar hij
de Hogere Handelsschool doorliep. Hij studeerde
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scheikunde in Aken en vestigde zich als direc-
teur van een leerlooierij in Dongen. Hij werd
raadslid en wethouder van de gemeente en lid
van de Provinciale Staten in Noord-Brabant.

Vele eervolle vertrouwensfuncties ver vulde hij
buitendien. In I936 volgde zijn benoeming tot
burgemeester van Erp (N.-B.). De verbetering
van de sociale toestanden wijdde hij bijzonder
zijn krachten.

Tijdens de bezetting bleef hij op zijn post,
wat hem moeilijkheid, wanbegrip en ondank
bracht van enkele zijden. Hij ging niet heen,
zelfs niet toen een ernstige hartaanval zijn leven
bedreigd had, omdat hij zijn gemeente niet
wilde overleveren aan een. N.S.B.-opvolger.

Toen het naburig vliegveld te VolkeI aller-
zwaarst was gebombardeerd wilden de Duitsers
hem dwingen mannen op te roepen voor de
herstelwerkzaamheden. Burgemeester Verheijen
weigerde energiek en vast besloten, zich wel
bewust van de consequenties die zijn "neen"
zou hebben.
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Om zijn kinderen, zijn ambtenaren noch
anderen in gevaar te brengen en om de nalaten-
schap voor zijn kinderen te behouden, vluchtte
hij niet in het onderduiken, maar wachtte rustig
de loop der gebeurtenissen af. 20 AugustusI944
kwamen N.S.B.-ers en Duitsers om hem te

arresteren. De strafgevangenis in 's-Hertogen-
bosch was het eerste doel, toen Vught, toen
Oraniënburg, toen Buchenwalde. Hier stierf hij
volkomen uitgeput door honger en dysenterie
op 6I-jarige leeftijd, I2 Maart I945.

Een jonger oud-Rolducien, die met den zoon
van burgemeester Verheijen te Rolduc gestu-
deerd heeft, Paul Horbach uit Gulpen, die het
geluk had terug te keren, zij het in deplorabele
toestand, waaruit hij inmiddels gelukkig her-
steld is, bracht zijn laatste groet over aan zijn
kinderen. Over zijn ouderen kampkameraad
kon Paulla ter verklaren: "Hij was altijd opge-
wekt en trachtte zijn medegevangenen op te
beuren om hen voor "piekeren" te behoeden."

111. Gefusilleerden

Het legaal verzet van den Nederlandsen sol-
daat tegen den werderrechtelijken Duitsen in-
dringer was door overmacht van wapenen,
gewetenloos tegen de burgerbevolking gericht,
in vijf dagen gebroken. Daarmede was echter
de oorlog niet ten einde, en zeker niet de Victo-
rie (met de grote "V") voorgoed in Teutoonse
handen. Een vrij volk kan bukken voor een
overweldiger, maar het laat zich niet straffeloos
tyranniseren. Het was de Duitser met zijn stu-
pide propaganda en krompraterij die het illegaal
verzet in Nederland deed geboren worden,
verzet van de geest en verzet van de revolver.

Waar gestreden wordt, wordt gesneuveld.
Ook onder de helden gevallen in deze strijd ziet
Rolduc met trots oud-leerlingen.

ANTOON FREDERICKS

Ik zie hem nog voor me dat kleine pittige
manneke, dat elf jaar oud in I93I naar Klein-
Rolduc kwam. Beweeglijk, driftig in zijn rea-
geren met - hoe jong hij ook was - een spran-
kelende geest en een roos-schietende opmerkings-
gave. Spuitwater van binnen en van buiten.

Aanvankelijk nog al eens geplaagd (zijn op-

vliegende antwoorden verzekerden altijd succes;
enige jongen thuis onder drie zusjes, moest hij

ANTOON FREDERICKS t



nu tussen enkel jongens zijn houding vinden),
had hij wel de bescherming nodig van den sur-
veillant, die Toontje niet ahijd het gelijk mocht
geven dat deze gewoonlijk had, maar die hem zei
dat het noodzakelijk was zich te beheersen. Nog
hoor ik het hem zeggen: "Mijnheer, ik begrijp
die jongens niet. . . . ." Het was toch redelijk
wat hij had gedaan! Nog zie ik hem na 'n be-
ginnende woorduitbarsting zijn drift temmen.
Na een half jaar had hij het gewonnen. Na zijn
vertrek van Rolduc in 1934 heb ik Toon niet
meer ontmoet. Toen in de beruchte, roerige
Meidagen van 1943 de krant berichtte: "Ge-
fusilleerd op 3 Mei de student Antoon, Lambert
Fredericks uit Nijmegen" was er geen verwon-
dering in mij: dat oergevoel voor rechtvaardig-
heid herinnerde ik mij plots. Deze jongen zou
het Duitse onrecht niet zonder tegenactie
kunnen ondergaan, en zijn geprikkeld tempera-
ment zou hem de grootsterisico's met een natuur-
lijke vanzelfsprekendheid doen nemen.

Als student in psychologie en letteren aan de
Nijmeegse universiteit, zeldzaam belezen voor
zijn jeugdige leeftijd, begaafd met een vlotte en
pétillante stijl, verdiept en gevitaleerd door
gezocht rechtstreeks contact met het volk,
schreef hij zijn vlammende verzetsartikelen;
hij schreef niet alleen, hij drukte en verspreidde
ze ook zelf. Op heterdaad betrapt, verraadt hij
niet zijn vrienden, noch verdedigt hij zichzelf,
maar valt voor zijn Duitse "recht" -sprekers het
nationaal-socialisme aan.

Ter dood veroordeeld schrijft hij rustig zijn
ontroerende afscheidsbrieven, getuigend van
moed en Godsvertrouwen.: "Ganz ruhig nach
der Kommunion gehe ich in den Tod."

NICO ERKENS

Een volk dat soldaten telt als Nicolas Egidius
Erkens kan nimmer durend zijn onafhankelijk-
heid verliezen. Hoewel geen beroepsmilitair
bleek deze reserve-kapitein in noodtijd een
pur-sang-soldaat van roeping te zijn. Heroïsme,
toewijding aan de zaak van het vaderland,
doorzettingskracht in de hachelijkste omstan-
digheden maakten hem tot een klassieke figuur
in de verdediging van de heiligste rechten van
een natie.

Erkens, geboren te Maastricht in 1894,
studeen:le philosophie te Rolduc, van 1913 tot
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1915: in het laatste jaar vertolkte hij er de
hoofdrol van Vondel's Lucifer. Hij veranderde
van studierichting en kwam aan de universiteit
van Leiden. Later vestigde hij zich te Luik

RES. I~APITEIN NICO ERKENS t

Tijdens de Spaanse burgeroorlog was het aan
zijn kordaat optreden te danken dat de Spaanse
ambassade te Brussel van de - het gebouw
bezettende - communisten werd bevrijd. Uit
erkentelijkheid heeft de regering van Spanje
hem verheffing in de adelstand aangeboden.

Gedurende de oorlogsdagen van Mei '40 heeft
hij zich zo heldhaftig gedragen bij de moeilijke
verdediging van het herhaaldelijk aangevallen
Etappen-Kledingmagazijn aan de Westzeedijk
te Rotterdam en bij het uit de weg ruimen van
verdekt-opgestelde scherpschutters, dat de
hoofdintendant van de Etappendienst W. Chr.
Wensink bij schrijven van 8 Juni 1940 hem heeft
voorgedragen voor de hoogste legeronder-
scheiding, de Militaire Willemsorde. Na de ca-
pitulatie werd hij belast met de afwikkeling van
de Intendance-aangelegenheden van de te



Rotterdam gelegerde Nederlandse militaire
onderdelen.

Toen hij zich op lofwaardige wijze - waarvan
de bovengenoemde dienstbrief eveneens ge-
waagt - van deze taak had gekweten, begon
zijn rusteloze strijd voor Vrijheid en Recht: het
spionneren ten gunste van de Geallieerden, het
vervaardigen van valse bescheiden zoals passen
en persoonsbewijzen, het redden van de levens
van honderden krijgsgevangenen en piloten,
die mede door zijn toedoen veilig Engeland
bereikten. H.M. Koningin Wilhelmina verklaart
in een eigenhandig schrijven, gedateerd "Paleis
Noordeinde, 4 April 1946," en gericht aan
Mevrouw de Weduwe B. Erkens-Hustinx: "Zijn
warm kloppend hart had als ideaal gesteld
"N ederland door Nederlanders bevrijd".

Hoewel Erkens de nodige voorzichtigheid
betrachtte bij zijn uitgebreide illegale activiteit
(hij werkte onder twee pseudoniemen en niemand
mocht meer weten dan strikt nodig was), bleef
zijn optreden niet onbekend aan de Duitsers, die
hem zochten en vijf duizend gulden beloning
op zijn hoofd zetten, welk bedrag zij na lang-
durig vergeefs speuren verdubbelden en daarna
zelfs verdrievoudigden. .

Erkens, gewaarschuwd en geraden om naar
Engeland uit te wijken, antwoordde "Ik moet
hier blijven !"

Door verraad van de contraspionnage viel
hij in de nacht van II November 1942 ten huize
van zijn zusters te Sittard de Duitsers in handen.
Zijn echtgenote en zijn beide zusters werden
eveneens gearresteerd. Naar Maastricht gevoerd,
werd de moedige officier aan de beruchte S.D.-
verhoren in hun ergste vorm onderworpen.
Wetend dat hij zichzelf niet meer kon redden,
heeft hij ook de schuld van anderen op zich ge-
nomen.

Het Kriegsgericht te Utrecht sprak tenslotte
het doodvonnis uit en hij stierf voor het vUl!r-
peleton 9 October 1943.

Een graf werd hem niet gegund.
Deze held ontving posthuum de eer van deze

koninklijke woorden: "Met groote trots zal ik
zijn daden blijven gedenken. Wilhelmina."

FERDI VAN DER HAM

Indertijd de "grootste" jongen van "Klein"-
Rolduc; toen hij er in 1930 voor 't eerst kwam,
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is Ferd in een klein land een groot man gebleken.
Te Voorburg geboren in 1916, bezocht hij tot
1934 de Rolducse H.B.S., waarna hij werkzaam
was in de houthandel. Gemobiliseerd in 1939
streed hij tijdens de oorlogsdagen aan het
front bij de Grebbeberg. Spoedig sloot hij zich
aan bij verzetsgroepen en zorgde hij voor
onderduikers, wapenvervoer enz. De grote
struise kerel werd leider van een R.P. in Am-

sterdam en voerde met zijn mannen een strijd
op leven en dood tegen de gevaarlijkste vijan-
den, de agents-provocateurs. Nadat hij reeds
enige malen uit benarde situaties was ontsnapt,
werd Ferdi in Mei 1944 op het Centraal Station
te Utrecht plotseling omsingeld. Al schietend
met zijn revolver wist hij andermaal door de
hem omringende S.D.-agenten heen te breken

FERDI VAN DER HAM t

en zelfs buiten het station te komen, in de stad

echter werd hij nog overmand. Een poging tot
ontzetting uit de gevangenis te den Haag
werd weliswaar ondernomen doch niet voldoende



JAN VAN ROOY t

krachtig doorgevoerd. De kogel maakte een
einde aan zijn leven in de duinen van Overveen,
16 Mei 1944.

JAN VAN ROOY

Na een moordaanslag op Duitsers werd in de
(

Apollolaán te Amsterdam 24 October 1944 een
hoekviJl.a platgebrand en een aantal willekeu-
rig opgehaalde gijzelaars gefusilleerd. Onder hen
bevond zich Jan van Rooy, die, geboren te
Vierlingsbeek 27 April 1913, eindexamen H.H.S.
deed te Rolduc in 1932, en die laatstelijk in de
hoofdstad werkzaam was als scheikundige aan
het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen en
Verbandstoffen.

Het geluk van een jong gezin, dat met een
kind gezegend was, werd onbarmhartig gebroken
door een niet te rechtvaardigen Duitse terreur-
misdaad.

GEORGEVAN DEN BOORN

Te Maastricht geboren 19II. philosophie-
studie te Rolduc 1929"-1931, priester gewijd
1935, kapelaan aan de Roermondse Munster-
kerk, daarna rector te Posterholt.

no

Deze begaafde en blijmoedige priester werd
na gewelddadige mishandeling 5 N ovem ber 1944
door de Duitsers gefusilJeerd te Effeld (D.),
waarheen hij gesleept was, na zijn manhaftig
protest tegen het wegvoeren van memen en de
onbeschaamde Pruisische roverijen.

IV. Verongelukte van de
"Arbeitseinsatz"

RENÉ COENEN

Tot de vele studenten die in Mei '43 voor de
moeilijke keuze stonden tussen tekenen dat ze
niets tegen de bezetter zouden ondernemen of
gedwongen in Duitsland gaan werken en die het
laatste kozen, behoorde ook René Coenen.
Na het eindexamen H.B.S. B, dat hij in 1941
deed te Rolduc, was hij ingeschreven aan de
Landbouwhogeschool te Wageningen. Twee
jaar later verongelukte hij in een Duitse fabriek
onder een draad met electrische hoogspanning.

RECTOR GEORGE VAN DEN BOORN t



Watenstedt (D.) 12 November 1943. Hij was 21
jaar oud.

RENÉ COENEN 'i'

V. Slachtoffers van

Japanse interneringskampen
Terwijl de robot-stappen van gelaarsde voeten

hun mechanische eentonigheid door de straten
van het moederland dreunden, verduisterde de
rijzende zon van Japan alle levensvreugde en
levensvrijheid in het weelderig Oost-Indië. De
kleine gele Japannees heeft er zijn razend
minderwaardigheidscomplex botgevierd op alles
wat een blanke huidskleur had. Zijn ongetoomde
vernietigirigsdrang heeft zich geworpen op alles
wat hem hoger leek in geestesbeschaving. Hij
heeft levens verwoest en geluk omdat hij wilde
kleineren. Vergeefs, kleine gele Japannees, de
geest alleen verwint.

JOHN. BURGER M.S.C

Als vrede-brengend mlsslOnaris is John, die
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te Rolduc verbl~ef van 1918 tot 1922, naar Oost-
Indië vertrokken in 1931. Na jaren van geze-
gend priesterwerk werd hij slachtoffer van de
oorlog, veertig jaar oud.

Toen Java bezet werd door de Japanners,
werd hij eerst geïnterneerd in het kamp Djokja.
Vandaar stelde men hem, hOéVvel ernstig ziek
- hij had een tumor in de hersens -, op trans-
port naar het kamp Tjimahi. Het moordend ver-
voer in een beestenwagen, onafgebroken ge-
durende zestig uren, zonder tussentijds even
te mogen uitstappen of zich onderweg te ver-
frissen, heeft hij, in het kamp aangekomen,
slechts acht dagen overleefd.

Met zijn getuigenis heeft hij zijn leven gegeven
voor het missioneringswerk.

JAN BROCKER

Na zijn studies te Rolduc (1915-1921)
studeerde Jan Bröcker rechten. Met de meester-
titel voor zijn naam vertrok hij naar de Oost,
waar hij Inspecteur van Financiën werd te
Padang, aan Sumatra's Westkust.

Op IJ Maart 1942 werd Padang bezet door de

]OHN BURGER M.S.C. t
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Jappen, en de stadswacht, waartoe Bröcker
behoorde, geïnterneerd. Na enige dagen werden
de stadswachters vrijgelaten om behulpzaam te
zijn bij het herstellen van de orde onder deG
Indonesiërs, die systematisch de huizen plun-
derden van Europeanen en Chinezen. 7 April
volgçle de internering van alle Europeanen van
Sumatra's Westkust, mannen zowel als vrouwen.
De eersten werden ondergebracht in de Padangse
gevangenis. Na negentien maanden van tot
\vanhoop brengende huisvesting, men denke aan
het tropische klimaat, werden zij overgebracht
[laar het interneringskamp voor mannen te
13angkinang. Uitgemergeld van honger werden
tientallen mannen de gemakkelijke slachtoffers
van de epidemische dysenterie, onder hen Mr.
Jan J. M. Bröcker. Hij stierf 25 April 1945.
Zijn echtgenote en zoontje zijn gelukkig doch
'{!3reenzaamd gerepatriëerd.

MGR. JOZEF HOOGERS

Sinds 1895 in China werkzaam als missionaris
Van de Congregatie van Scheut was Mgr. Hoogers
van 1923 tot 1931 Apostolisch Prefect van
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Tatungfu in Noord-China. Ondanks zijn hoge
leeftijd - hij was 76 jaar - werd hij met de
andere missionarissen in een kamp geïnterneerd.
Een maand voor de definitieve ineenstorting van
de Japanse militaire macht overleed hij te
Peking: 21 Juli 1945 in het 5Ie jaar van zijn
priesterschap.

JAN EVERS.

Oud-student van de philosophie te Rolcluc
1916-17) is Jan Evers, geboortig uit Linne,
meester in de rechten, President van de Land-
raad Djokjakarta, omgekomen in het concen-
tratiekamp te Bandoeng, 4 September 1944.

VI. Vermisten
Adriaan Sars, Rolduc 1926-28, kapelaan te
Lindenheuvel, later aan de Kathedrale kerk in
Roermond. Gearresteerd 17 December 1944.
Buchenwald 18 Febr. 1945. Sindsdien ontbreekt
elk spoor van hem.
Theo Cotsen, Rolduc 1923-25.

MGR. JOS. HOOGERS t



De Rolduc~e Ere-galerij heeft een tragische
uitgebreidheid aangenomen. Zij is een herinne-
ring aan veel, veel leed van de helden, die voor
hun beeltenis hier een plaats hebben verdiend.
Hun beeld is oppervlakkig geboetseerd, helaas.
Wij weten niet alles van hun laatste lijden,
wellicht gelukkig. Waaraan hebben zij gedacht
toen de dood onontkoombaar vóór hen stond?

Hebben zij geaarzeld, één ogenblik? Misschien
is een held wel. klein, even, heel even, als hij
machteloos denkt aan wat hij achterlaat. Maar
hij rijst omhoog, groot en onaantastbaar, als hij
dè laatste bekoring van de weifeling heeft
neergeslagen.

De galerij is een troost voor de nabestaanden,
die hun geschonden leven verder torsen. Hun held
heeft zich gegeven, volkomen, aan iets groots.

II3

De galerij is een glorie voor Rolduc. Mannen
die groot weten te leven verzekeren het bestaans-
recht van een onderwijsinrichting welke aan
hun vorming mocht medewerken, mannen die
groot weten te sterven, verdienen háár een
onvergankelijke en roemrijke naam.

Goede Vader in de hemel, ontferm U barm-
hartig over de zielen van deze onze dapperen,
gevallen op het veld van eer in de strijd voor
Geloof, Recht en Vrijheid, verzacht het ver-
driet van hun dierbaren, en zegen ons goede,
goede volk met het blijvend bezit van eenzelfde
heroïsme bij de verdediging van alles wat edel
en heilig is.

BOHNEN



,Ere-galerij van

Een man, stervend de eredood voor het hei~
lige goed van het vaderland, laat na een
dubbele erfenis: die van schrijnend leed in
mensen die zijn gezegende nabijheid in de
toekomst missen, en die van fiere glorie in
allen die zich aan hetzelfde vaderland ver~
bonden weten. De nabestaanden ten troost
en de Nederlanders ten voorbeeld plaatsen
wij de borstbeelden van onze heldhaftige man~
nen in een roemrijke eregalerij. Helaas, èn
gelukkig, wij' moeten haar vergroten, omdat
naast de reeds herdachten andere helden
een plaats daarin verdiend hebben door h~t
offer van hun leven.

Over Theo Colsen, Rolducien 1923--'25,
en kapelaan Adriaan Sars, 1926-- '28, die
wij verleden jaar onder de "vermisten" ver~
meldden, bereikten ons berichten van over~
levende kampgenoten die elke twijfel aan
hun dood uitsluiten. De' eerste kwam waar~
schijnlijk om het leven bij het moordtransport
1945, de tweede in Buchenwald.

Hun strijd was onverzettelijk, hun lijden
groots, hun dood roemruchtig.,

MARCEL STOFFELS.

Vught, 11 Augustus 1944. Avon4, 9 uur.
Een grauw officier geeft een kort bevel.
Het grauwe executie~peleton vuurt., Veertien
Nederlandse mannen, in de kracht van hun
leven, zinken ontzield ineen. Veertien marte~

laars van gerechtigheid, trouwen overtuigi.ng.
Onder hen Marcel Stoffels. Een maand

tevoren was hij gearresteerd. De kogel had
hij naar Duitse begrippen meer dan verdiend
om zijn vedsoortige illegale activiteit.

Toen de oorlog ons land sloeg, vervulde
Marcel zijn militaire plicht als sergeant van
de motorbrigade in Apeldoorn. De capitulatie
verraste hem pijnlijk. Een vurig vaderlander
van zijn formaat kon daarmee geen vrede
hebben. Als een der eersten begon hij op de
Veluwe de ondergrondse strijd tegen de
wederrechtelijke indringer. Door bemiddeling
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o'ud-Rolducsè -Helden
Vervolg

van .Pater Bleys, de aalmoezenier van de

Midden~qmburgse verzetsactie, kwam hij,
later in contact met Ir. Dewez, de comman~

dant yan het district Roermond, en hij 'ver~
plaatste het werkterrein naar zijn geliefde
Limburg. Door zijn capaciteiten werd hij.
weldra adjudant van de districts~comman~ .
dant~O.D. Zijn medestrijders noemèn hem
ongemeen moedig: de meest riskante op~
drachten aanvaardde hij onmiddellijk zonder"
enige aarzeling; zijn sportieve, militaire fi~,.
guur, zijn gentleman~stijl en zijn zwijgzaam~
heid naast zijn durf, maakten hem tot een':
betrouwbaar kameraad in de moeilijkste om~
standigheden. "Voor God en Vaderland"
aldus formuleerde hij tijdens zijn gevangen~
schap in Haaren de ziel van zijn rustelozE;'
werkzaamheid. "

In Juni '44 trof hem het Duitse noodlot.,

",>
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MARCEL STOFFELS t



Zijn arrestatie joeg een huiver door de ilIe~
galiteit: StoffeIs, alias Starkenborg, wist veel.
Maar zoals hij in vrijheid zijn 'Opofferende
plicht had gedaan zonder veel spreken, zo
heeft hij zijn hachelijke geheimen bewaard in
kneveling en blokhuis, aldus kostbare en
onontbeerlijke mensenlevens reddend.

MarceI. geboortig uit Brunssum, studeerde
te Rolduc van 1925 tot 1931. Hy bezocht
vervolgens de M.T.S. te Heerlen en het
Nederlands Luchtvaart Instituut te Utrecht.

Enkele dagen voor de mobilisatie in 1939 zag
hij zijn opleiding bekroond door een aanstel~
ling bij de K.L.M. Is het te verwonderen dat'
d,e vreemde maar bevriende piloten in hem
een toegewijd wegwijzer vonden naar her~
kregen vrijhe'id en mogelijkheid van heropne~
ming van de ongelukkig afgebroken oorlogs~
taak?

Zijn familieleden, vooral zijn Moeder, die
hij onkundig hield van zijn werkelijke actie.
mogen thpns weten dat Marcel heldhaftig,
groot en opofferingsgezind was in tijden
waarin,het moeilijk was dit te zijn.

JAN NEYENS.

Een twaalfjarige, zonnige jongen uit Breda
kwam in September 1930 voor het eerst naar
Rolduc. Met zijn onbekommerd lachende
snuit boven een kleurig gestreept jasje open~
baarde hij z~ch als een echte rakker, maar
ook als drager van een prettig. gevoelig en
edelmoedig karakter. Twee jaar later ver~
huisde hij naar het St. Norbertus~College te
Roosendaal en in 1936 slaagde hij voor het
eindexamen H.H.S. aan het St. Joris~College
te Eindhoven.

Na één jaar werkzaamheid' bij de Kwatta~
fabriek in zijn geboortestad riep hemde mili~
taire dienst en als vaandrig streed hij in. de
oo~logsdagen van ,:40. De demobilisatie bracht
hem terug bij Kwatta. Het heilloze Duitse
besluit tot wegvoering van de Nederlandse
officieren in krijgsgevangenschap. Mei 1942.
ontsprong hij in de onderduik. Doch passief
afwachten lag niet in Jan z'n aard. Het ver~
zetswerk kreeg zijn volle kracht: Verraad
speelde hem echter in handen van de S. D.

te Den Haag. Opsluiting in Scheveningen,
22 Juni 1944, werd gevolgd door een trans~

7
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JAN NEVENS t

port naar Vught, 12 Juli d.a.v., en op Dolle
Dinsdag, 5 September, naar Oraniënburg~
Sachsenhausen. tenslotte nog naar N euen~
ga mme. Longontsteking maakte 12 Febr.
1945 een einde aan zijn jonge. energieke en
veeibelovende vitaliteit. De bekende journa;..
list Knepflé droeg aan zijn nagedachtenis op
het Nederlandse standaardwerk over het
grote Neurenbergse proces "In Naam der
Menschheid". De cover van dit boek draagt
de vlaggen van de vier grote verbonden
mogendheden: een posthume hulde aan Jan
Neyens, die verdiend heeft in een vrijheids~
vlag begraven te worden.

Mr. PIET RUTGES~

Tijdens de Rolducse jaren (1920-'26)
genoot Piet Rutges de faam van een uitzon~
derlijke studie~begaafdheid. Zonder over~
matige inspanning streed hij op iedere klas
vreedzaam om de prijzen. Met zijn prix~con~
current slaagde hij te Rolduc voor het eind~



Mr. PIET RUTGES t

examen~Gymnasium~B, in hetzelfde jaar te
Utrecht voor het aanvullend staatsexamen~A.

Beiden zijn onafhankeiijk van elkaar op Java
terecht gekomen, de een als ambtenaar, de

) ander als Jezuïet. c

N a het doctoraal~examen Indisch Recht

te Leiden vertrok Piet naar Indië, waar hij
adjunct~secretaris werd van. het Algemeen~

. Landbouw~Syndicaat te Batavia. Bij de In~
dische mobilisatie na de tragedie van Pearl

. Harbour werd hij opgeroepen in marine~
dienst en als patrouilleboot-commandant ge~
stationneerd op een der eilanden van de
Riouw~Archipel, niet ver van~ Singapore.
Toen deze stad viel ontvingen hij en zijn
collega's het commando terug te keren naar
Java.

De Jappen torpedeerden onder de kust van
Sumatra de K.P.M.-stomer. waarmee zij huis~
toe voeren en mitrailleerden vervolgens de
sloepen. Piet bevond zich onder de over~
levenden, die zwemmend de kust konden

bereiken. Eindelijk in Batavia teruggekeerd
werd hij weer in zijn civiele functie fewerk~
gesteld. zodat hij bij de capitulatie, 8 Maart
1942, aan internering als krijgsgevangene
ontkwam.

Toen de Nippon~overheersers het Syndi~
caat omvormden tot het Departement van
Landbouwzaken, besloot hij na lange aarzeling
op zijn post te blijven ter verdediging van de
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Nederlandse belangen. Zijn chef Ir. Kramer.
werd na enkele maanden reeds het slacht~

offer van de Japanse' Gestapo. de "K,an Pei
Taf', ook wel"Kempai" geheten. De tegen~
werking vàn de Ne.derlanders was zo apert
dat de gele scheefogen het personeel van de
Gun Sei Kan Bu, de Japanse naam van het
omgebouwde A. L. S.. een verklaring ter
ondertekening voorlegden. die de belofte
eiste van: .

1. trouw aan de keizer; .

2. nauwgezette dienstvervullirig 'op kan-
toor;

3. onthouding van elke verzetsactie;
4. aangifte van iedereen die zich inliet

met "action against Japan".
Het spreekt vanzelf dat Rutges weigerde

deze onaanvaardbare punten te onderschrij~
ven. Dit kostte hem zijn vrijheid. De "Kan
Pei" trad in actie. zij bracht hem met twaalf
andere weigeraars na een maand van ge~
vangenhouding en verhoor voor het Japans
ryIilitair Hooggerechtshof. Dit veroordeelde
allen ter dood oprgrond van "high treason".
Het vonnis werd uitgevoerd in September
1943 te Antiol bij Tandjong Priok. op een
verlaten plek dicht bij de zee.

De nabestaanden leefden twee jaar lang
in hoop en vrees. Het werd September 1945
voordat. zij door bemiddeling van het Rode
Kruis de droeve werkelijkheid vernamen.

Het optreden van de extremi~ten heeft zijn
vrouw zelfs nadièn verhinderd de plaats der
executie te bezoeken, waar intussen een ere~
monument voor de trouwe vaderlanders is

opgericht. Onze deelneming gaat uit naar
haar die met ~wee zoontjes - toch eenzaam- repatriëerde. Dat God haàr sterke en
trooste door het slagen in het leven van de
beide jongens. die de trotse herinnering
mogen meedragen aan een heldhaftig vader.

Ir. WILLEM ZWÁRT.

GeboreIJ te Breukelen-N ijenrode i9 Maart
1895. kwam \Vmem Zwart in 1907 te Rolduc
als leerling van de H.B.S. Hij verliet ons
huis in 1913 met het eindexamen diploma.
Na voleinding van zijn studies aan de Land~
bouw~Hogeschool te Wageningen trad hij in
1920 .in dienst van het N ederlands~ Indisch
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gouvernement. Hij werd opperhoutvester,
voorzitter van de afdeling Indische K~ltho~
lieke Partij te Buitenzorg, lid van het hoofd~
bestuur der I. K. P. en in 1939 lid van de
Volksraad.

Zwart was een principiëel en vurigkatho~
liek, die door geschrift, woord en daad
geloofsgenoten bezielde en andersdenkenden
imponeerde. Hij organiseerde bijeenkomsten
voor katholieke academici, ontwikkelings~
avonden voor katholieke jongeren en hield
tal van lezingen over katholieke o~derwerpen.
Door .zijn positie, ontwikkeling en begaafd~
heid, niet het minst door "zijn werkzame
liefde voor de Katholieke Actie en het
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Missiewerk" was hy een invloedrijke figuur
voor onze zaak. Zijn bidprentje getuigt dan
ook: "Met hem is voor de Katholieken in

) Indië een grote kracht verloren gegaan."
Voor zijn echtgenote, die -- tragische bij~/

zonderheid -- in het Tjidengkamp te Batavia
haar twintigjarige dochter Truus en haar
negenjarig zoontje' Bartje heeft verloren,
moge het een vertroosting zijn te weten dat
haar man zich volkomen gelijk gebleven is
ook in het harde leven van het internerings~
kamp Baros te Tjimahi. Zijn godsdienstzin
en zijn humor hebben hem ongebroken ge~
,houden en zijn lotgenoten bemoedigd. Een
c1andestièn briefje dat zijn vrouw na de
capitulatie I bereikte, bevat deze typerende
versregels:

"Give me the sense of humour, Lord,'
The eye to see a joke."
Zwaar werk, weinig eten en s.1echte hy~

giënische toestanden hebben zijn sterk gestel
zo ondermijnd dat het niet bestand bleek
tegen een hevigedysenterie~aanva1. Na bijna
drie jaar van kampleven riep de Schepper
zijn trouwe en actieve-dienaar tot zich op 22
Februari 1945.

Er is droefheid bij velen, er is fierheid bij
anderen. Mogen de eersten kracht vinden in \

het lijden door te delen het grootse gevoel
van de laatsten: het is vóór alles hûn recht.

Het huidige Rolduc bidt voor de gevallen
helden, het bidt ook voor hun treurende ver-

wanten, die bij voortduring een pijnlijk offer
brengen voor God en Vaderland. .

BOHNEN.



Jacques van Vlerken t
In October 1946 naar Indië vertrokken als

soldaat van de 7 December Divisie. stierf
Jacques te Batavia op 18 December. ruim
twee maanden later, tengevolge van malaria.

Van allen die hem gekend hebben. zij het
ook slechts oppervlakkig. zal het niemand
verwonderen. dat zo'n brok Brabantse gul~
heidals Jacques is geweest. op Rolduc wel
zeer spoedig populair werd en er vele vrien~
den v~nd.

Hartelijk en eenvoudig, steeds in een
zonnig humeur, vormd~ Jacques een zeker
middelpunt in klas en vriendenkring en wist
hij tal van momenten voor velen onvergetelijk
te maken door de komische noot die hij eraan
wist te geven.

lbO

Een natuurlijke afkeer van alles wat men
"show" kan noemen, gaf iets markants aan
zijn karakter: hij kende zichzelf, en zijn
vreugde bestond' in een blijmoedig hart.

Door zijn eenvoud en goedheid was hij bij
iedereen steeds welkom en deze eigenschap-
pen uitten zich zelfs in geheel zijn voorkomen.

Hij behoorde tot de typen die, na een dag
van ernstige stucGe. met blinkende glunder~
heid van hun pijpje genoten in de rookzaal.

Zo was Jacques op Rolduc en zo kenden
hem ook de soldaten, zoals hun vele brieven
aan zijn ouders getuigen.

Hij begreep. dat de enige manier om
vriendschap te winnen is zelf vriend te zijn,
dat is iets van zich zelf te geven. .

Zo getuigt dan ook zijn bidprentje. dat
hij zich vele vrienden verwierf onder oversten
en medesoldaten en dit is iets vanzelf spre~
kends voor al ;ijn klasgenoten en voor
anderen die hem gekend hebben.

Jacques, ge waart "nen zot" zoals gezelf
maar al te' dikwijls schertsend van een ander
beweerde. "Stuur me maar gauw wat geld".
zo schreef hij in een brief naar huis. "in Port
Said was zoveel te koop en de jongens had~
den geen geld; ik heb ze wat geleend en nu
ben ik keps". Da~ klopte: hij had nog juist
geld genoeg om èèn keer naar de kapper te
gaan.

"Wie geeft van wat hij heeft.
is wé;1arddat hij leeft;

Maar wie alles geeft. wat hij heit.
is waa'rd dat hij gebrek lijdt",

zegt dan de volksmond. Maar hier bleek ook
de natuur sterker dan de leer.

Drie weken na zijn ontscheping overviel
hem de malaria. Zo stierf een jongen op een
smartelijk ziekbed. ver van huis; een jongen
die zijn plicht deed en in volle overgave aan
God's wil, bereid was om te sterven. En zo
werd zijn afscheidswoord: "Tot ziens over
twee jaar, en zo niet. dan lach ik jullie hier~
boven wel uit". een werkelijkheid. die hem.
eerder dan hij vermoeden ko'n, onttrok aan
deze wereld van verwarring en ellende. om
het Eeuwig Geluk deelachtig te worden.

Laten wij bidden!
W.S.


