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Overzicht van burgers en militairen met een band met Beek, die zijn 

omgekomen n.a.v. oorlogshandelingen in de periode 1940-1946. 

 
 

1. Inleiding 

 
Alles op één plek 

De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek houdt een lijst bij van de slachtoffers van 

oorlogsgeweld, die een bepaalde band met Beek hebben gehad. De verhalen achter deze 

personen zijn veelal bekend, maar zijn echter op diverse plekken verwoord, waardoor een 

totaaloverzicht ontbreekt. Bovendien is sinds de eerste opstelling van de lijst nieuw 

materiaal ter beschikking gekomen, waardoor een actualisering nodig is gebleken. Zo zijn er 

een aantal nieuw bekend geworden slachtoffers toegevoegd.  

Beide zaken hebben geleid tot een geheel nieuwe opzet en presentatie van de informatie 

over de slachtoffers in één document. Dit overzicht is door zijn relatieve volledigheid een 

uniek document geworden met veel persoonlijke verhalen. Het is makkelijk toegankelijk 

voor eenieder, die geïnteresseerd is in het wel en wee van aan Beek gerelateerde 

slachtoffers, die de tweede oorlog niet hebben overleefd. Zij werden ongewild slachtoffer 

van een verfoeilijk regime of van het oorlogsgeweld om dat regime te verwijderen.  

 

Criteria: 

Voor opname in de lijst zijn een aantal criteria gehanteerd, waarbij aan minstens één van de 

onderstaande voorwaarden moet zijn voldaan: 

- De persoon is in ieder geval slachtoffer binnen de context van een oorlogssituatie, door 

direct geweld, gevangenschap, ziekte, uitputting of ongeval 

- Geboortig uit of gewoond hebbend in Beek  

- Dodelijk gewond geraakt of gestorven op (toenmalig) Beeks grondgebied (inclusief 

Spaubeek). 

 

Achtergronden: 

Bij elke persoon is getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van zijn/haar 

persoonlijke omstandigheden, in de meeste gevallen aangevuld met één of meerdere foto’s. 

Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek van Herman van Rens e.a., 

opgenomen in zijn boek: “Een voetnoot bij de Wereldgeschiedenis, Beek tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, 1994”. Hierbij werden bijna 40 interviews gehouden met mensen uit (de 

omgeving van) Beek. Daarnaast zijn uit diverse onderzoeken van Roy Göttgens vele 

aanvullingen en actualiseringen opgenomen. 

 

Oorlogsmonument: “Het Onverzettelijke” in Beek: 

Tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking worden de (dodelijke) slachtoffers van het 

oorlogsgeweld herdacht rondom het algemene oorlogsmonument in de tuin van de St. 

Martinuskerk aan de Burg. Janssenstraat.  
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Daarnaast vinden diverse separate herdenkingen plaats bij het Sinti-monument aan de 

Stegen en het vliegeniersmonument aan de Bourgognestraat. 

Tenslotte herinneren de persoonlijke struikelstenen voor Beekse Joden en Sinti ons aan de 

meest zwarte bladzijde van Beek.  

 

Een naam vergeten of nieuwe informatie? 

Mocht een naam ten onrechte niet in onze lijst zijn opgenomen of kunt u ons meer vertellen 

over een genoemde persoon, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de 

website van Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek: www.dodenherdenking-beek.nl 

 

 

2. Indeling van de lijst 
 

De lijst is opgedeeld in drie hoofdstukken: 

I.   Omgekomen Joodse en Sinti burgers 

     Bijlage A: Onderduikers in Beek 

     Bijlage B: Ode aan de Beekse onderduikgevers 

     Bijlage C: Joden met een kleine connectie met Beek 

II.  Gesneuvelde militairen 

III. Omgekomen overige burgers 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Je kan niet alles blijven herinneren, 

                     maar wel alles blijven herdenken  
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3. De 75 slachtoffers: tijdslijn en namen 

 
Opmerking: Alle namen worden individueel genoemd op de 4 mei-herdenking, m.u.v. de vijf 

slachtoffers van het Geleens bombardement met Beekse roots, de drie SS-vrijwilligers en 

twaalf Duitse soldaten, die allen als groep worden gememoreerd.  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                ---------------- 

*Vrijwillig in dienst bij de SS. Namen zijn om privacy redenen niet genoemd 

 

 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

- Johan Liefrink 

- Petrus Braun 

- Victor Debets 

- Harie Huntjens 

- Jelle Nijholt 

- Jozef Wijers 

- Simon v.d.Horst 

- Clara v. d. Horst-v.d.Ven 

- Branca v.d. Horst 

- Zuster Edith Stein 

- Jean Maessen 

- Sef Jonas 

- Jan Schaapkens 

- Vrijwilliger S.* 

- Slachtoffers Geleens 

  bombardement 

- Salomon Steinberg 

- Selma Steinberg- 

  Hertz 

- Karel v.d. Horst 

- Jacob Benedik 

- Johanna Benedik- 

  Brückheimer  

- Leo Benedik 

- Joep Wolf 

- Keith Cole 

- Don Richardson 

- Clay Shields 

- Fred Zumpf 

- Zuster Barbara Lemmens 

- Rie Schreur 

- Willy Wiermans 

- Luïse Bogen-Hertz 

- Ruth Bogen 

- Salomon Meijers 

- Benjamin Meijers 

- Johan Franz 

- Ernestine Franz- 

  Rosel 

- Herman Pijls 

- Toel Gambrel 

- Marieke Rouland-op 

  den Kamp 

- Domenic Voncken 

- Math Solberg 

- Leon Sproncken 

- Leo Kubben 

- Mathijs Willems 

- Vrijwilliger M.* 

- Groep van 12 Duitse 

  soldaten 

- Samuel Bogen 

- Shanni Franz 

- Leutze Franz 

- Peppi Franz 

- Punta Franz 

- Simon Kuin 

- Jan Caris 

- Sef Lardinois 

- Zuster Machtilda- 

  Soons 

- Jan Pierre Albert 

- Tony Jötten 

- Eduard Kool 

- René Dings 

Jaartal onbekend: 

- Hans Herring 

- Onbekende vrijwilliger* 
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I.  Vervolgde Joodse en Sinti burgers  
 

Een grote impact op Beek  

Vóór de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 bestond de 

Joodse gemeenschap in Beek uit 28 Joodse burgers. Aan het 

eind van de oorlog waren er dat nog maar 14. Dertien Joodse 

burgers werden afgevoerd en stierven in een 

concentratiekamp. Een Joodse burger stierf een natuurlijke 

dood en veertien over- leefden de oorlog omdat zij wisten onder te duiken of getrouwd 

waren met een katholieke partner. Deze laatste categorie werd pas op een relatief laat 

tijdstip vervolgd en had het geluk, dat Beek “op tijd” werd bevrijd.  

Naast een aantal Beekse Joden vonden vijf niet-Beekse Joden onderdak in de gemeente 

Beek. 
 

Sinti 

Tijdens de bezetting vestigde zich een groot Sinti-gezin in Beek, dat bestond uit tien 

personen. Negen van hen werden in mei 1944 opgepakt en uiteindelijk gedeporteerd naar 

diverse werkkampen. Eén gezinslid wist tijdig onder te duiken en drie anderen kwamen 

levend terug uit de werkkampen. Echter niemand van de overlevenden keerde terug naar 

Beek. 
 

Herdenking en gedenktekens Joodse en Sinti slachtoffers in Beek 

o Op de 4 mei-herdenking bij het algemene oorlogsmonument “Het Onverzettelijke” 

worden de namen van de slachtoffers voorgelezen, die allen zijn vermeld aan de voet 

van het monument 

o Joodse graven van Frans Kanarek en Gerrit Cohen (met herinnering aan zijn vermoorde 

gezinsleden) op de hoek Burg. Janssenstraat en Raadhuisstraat  

o Plaquette op de locatie van de verdwenen synagoge in de Molenstraat  

o Geadopteerde struikelstenen en gedenkteken bij zes 

voormalige Joodse adressen  

o Plaquette bij schuiladres van moeder en zoon Kanarek, hoek 

Wolfseynde/Stationsstraat  

o Joods kerkhof aan de Putbroekerweg 

o Gedenkteken voor Beekse slachtoffers in Sobibor, 

aangeboden door de Beekse bevolking en geplaatst op het 

voormalig kamp. 

o Herdenkingszuil aan de Stegen voor de Sinti-slachtoffers, 

waar jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden.  
 

Gebruikte bronnen bij de samenstelling van de lijst: 

1. Vervolgd in Limburg, Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de 2e WO, Herman v. Rens, 2013 

2. Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, Herman v. Rens, 1994 

3. Beek in de 2e WO, een geval apart? Herman van Rens, 2004 

4. Diverse niet gepubliceerde artikelen oven lotgevallen Beekse families, Herman v. Rens 

5. Westerbork Portretten, artikel van Mädie Franz, 2015 

Herdenkingssteen voor Beekse      
              Joden in Sobibor  
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Familie: Gezin Bogen-Hertz 

Naam ouders: Samuel (Keulen, 18-4-1905) en Luïse (Erkelenz, 26-4-1904) 

Naam Kinderen: Dochter Ruth (Keulen,1-5-1932) 

Woonadres vóór deportatie: Maastrichterlaan 25, Beek 

Datum en plaats van arrestatie: 10 mei 1940 (als vluchteling) overgebracht naar toen nog 

vluchtelingenkamp Westerbork  

Datum en plaats van deportatie: Op 4 september 1944 afgevoerd van Westerbork naar 

Theresienstadt en vervolgens naar Auschwitz. 

Overlevenden: Geen 

Datum van overlijden:  

Moeder Luïse en dochter Ruth: 6 oktober 1944 

Vader Samuel: 28 maart 1945 

Locatie overlijden:  

Moeder en dochter: Kamp Auschwitz  

Vader: In een (onbekend) naburig werkkamp 

Omstandigheid van overlijden: Moeder en dochter zijn vergast. Vader is bezweken aan 

ontberingen in het werkkamp. 

Locatie graf: Geen/onbekend 

Achtergronden:  
Vluchtelingen uit Duitsland 

Het, uit drie leden bestaande, Joodse gezin was in 1939 illegaal uit Duitsland naar Nederland 

gekomen. Daarom werd Samuel opgesloten in een kamp in Reuver en later in Hoek van Holland. Zijn 

gezin vond tijdelijk onderdak bij familie in Beek en moest zich wel geregeld melden bij de politie. 

Toen Westerbork werd geopend als vluchtelingenkamp en uitzetting naar Duitsland onmogelijk 

werd, mocht Samuel naar Westerbork, waar hij vrij in en uit kon lopen. Zijn gezin voegde zich in mei 

1940 bij hem. 

Deportatie 

De Nazi’s transformeerden het kamp echter in een “Judendurchgangslager”, waar vader Samuel een 

staffunctie kreeg. Daarom werden zij pas in 1944 met het laatste Theresienstadt-transport 

weggevoerd. Een maand later vond overplaatsing naar Auschwitz plaats, alwaar moeder en dochter 

op 6 oktober 1944 werden vergast en vader op 28 maart 1945 bezweek in een naburig werkkamp. 

Luïse maakte deel uit van de grote Beekse familie Hertz, die verspreid was geraakt over Nederland. 

Maar liefst 32 familieleden werden in de Holocaust vermoord. Bertha, de zus van Luïse, overleefde 

de Holocaust, omdat zij in Beek was gehuwd met de katholieke Jan Nicolaas Spronken. 

 

Foto’s: 
Struikelstenen: R.H.M. Göttgens 

Dames Bogen: Westerbork 

Portretten 

 

 

 

 

 

 

 

  Moeder Luïse en dochter Ruth   Struikelstenen voor het gezin Bogen-Hertz 
                Maastrichterlaan 25, Beek 
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Familie: Echtpaar Steinberg-Hertz 

Naam ouders: Salomon (Hagen, 16-6-1867) en Selma (Goch, 29-10-1866)  

Huwelijkse staat: Gehuwd, één dochter Irma (1894, woonachtig in Rumpen/Brunssum) 

Woonadres vóór deportatie: Maastrichterlaan 49, Beek. Van 30 mei 1942 tot 7 april 1943 

woonachtig op het adres Houtstraat 176 te Grevenbicht. 

Datum en plaats van arrestatie: 9 april 1943 van Grevenbicht overgebracht via kamp Vught 

op 8 mei naar Westerbork. 

Datum en plaats van deportatie: 11 mei 1943 van Westerbork naar Sobibor 

Overlevenden: Dochter Irma 
Datum van overlijden: 14 mei 1943 

Locatie van overlijden: Kamp Sobibor  

Omstandigheid van overlijden: Vergast 

Locatie graf: Geen 

Achtergronden:  
Vluchtelingen uit Duitsland 

De Steinbergs waren in maart 1939, na de Reichskristallnacht, naar Beek gevlucht vanuit het Duitse 

Hagen. De keuze was gevallen op Zuid-Limburg, omdat hun (Katholiek geworden) dochter Irma al 

langer in Brunssum woonde en daar getrouwd was met een hoofdingenieur van de Staatsmijn 

Hendrik.  

De Beekse burgemeester zoekt een ambtswoning 

Op 28 december 1942 aanvaardde de NSB ‘er Paul Schmalbach het burgemeestersambt van Beek. Hij 

had een probleem. Hij woonde in Vaals en kon moeilijk in Beek een representatieve woning vinden. 

Er heerste woningnood in de regio en voor een burgemeester is niet elk huis geschikt. In Beek 

heerste bovendien een anti-NSB stemming en men was niet bereid zomaar medewerking te verlenen 

aan een woning voor de nieuwe burgemeester. Maar de nieuwe burgervader had goed rondgekeken 

in Beek. Hij had gezien dat het oudere joods echtpaar Steinberg een mooie woning bewoonde vlak bij 

het gemeentehuis. Dat huis wilde hij hebben. De verhuurster, mevr. Retera-Corten, was echter niet 

bereid om het echtpaar de huur op te zeggen. Na heel wat procedurele activiteiten, de hulp van de 

“Beauftragter van de Reichskommissar in Limburg” in Maastricht en de “Leiter der Sicherheitspolizei 

und der SD” in Amsterdam en het bekijken van een alternatief van een Joodse woning aan de 

Bourgognestraat in Beek, lukte het de SD de Steinbergs uiteindelijk op 23 mei 1942 toch zover te 

krijgen, dat zij “vrijwillig” besloten te verhuizen naar een bovenwoning in Grevenbicht bij de 

stiefmoeder van hun schoonzoon.  

Deportatie 

Op 7 april 1943 moesten alle nog in Limburg wonende joden, voor het merendeel bejaarden, 

verhuizen naar het concentratiekamp Vught. Op 8 mei – de beide echtelieden waren ondertussen 

opgenomen in het kampziekenhuis – werden allen overgeplaatst naar Westerbork, van waaruit zij op 

11 mei per goederentrein vertrokken naar de gaskamers van vernietigingskamp Sobibor. De datum 

waarop ze stierven was 14 mei 1943.  

In 2008 plaatste de gemeenschap van Beek voor vijf dorpsgenoten een kleine herdenkingssteen langs 

“de Laan der Herinnering” in kamp Sobibor, de weg van de barak waar de Joden zich moesten 

uitkleden naar de gaskamer. In Grevenbicht is ter ere van de Joodse gezinnen Croonenberg en 

Steinberg een klein monumentje opgericht.  

Dochter Irma kon overleven, omdat zij Katholiek getrouwd was.  
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Foto’s: 

Gedenksteen: R.H.M. Göttgens 

Familie Steinberg: Stichting Sobibor 

Monumentje: Harry op den Kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Irma, Selma en Salomon Steinberg 
Gedenksteen voor het echtpaar Steinberg-Hertz  
                   Maastrichterlaan 49, Beek 

                          “Zij moesten weg” 

 

Monumentje in Grevenbicht           
     voor de Joodse families  
  Croonenberg en Steinberg   
    “God kent hun namen” 
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Familie: Gezin van der Horst-van der Ven 

Naam ouders: Simon (Meppel, 8-2-1901) en Clara (A’dam, 11-11-1901) 

Naam Kinderen: Dochter Branca (A’dam, 1-6-1925) en zoon Karel (A’dam, 12-4-1927) 

Woonadres vóór deportatie: Prof. Spronckpark 4, Beek 

Datum en plaats van arrestatie:  

Vader Simon: Begin augustus 1942 in Amsterdam (datum niet exact bekend) 

Moeder, dochter en zoon: 25 augustus 1942 in Beek (moeder en dochter waarschijnlijk op 

station Beek-Elsloo op weg naar ziekenhuis in Roermond. Karel is thuis gearresteerd).  

Allen overgebracht naar Westerbork (moeder, dochter en zoon via Maastricht). 

Datum en plaats van deportatie: 

Vader Simon: 14 augustus van Westerbork naar Auschwitz 

Moeder en dochter: 28 augustus 1942 van Westerbork naar Auschwitz 

Zoon Karel: 28 augustus 1942 van Westerbork naar Sakrau. Op station Cosel uit de trein 

gehaald (samen met Leo Benedik). 

Overlevenden: Geen 

Datum van overlijden:  

Vader Simon: 30 september 1942 

Moeder Clara en dochter Branca: 31 augustus 1942 

Zoon Karel: 30 april 1943(aangenomen) 

Locatie overlijden:  

Zoon Karel: (Onbekend) werkkamp in Silezië 

Vader, moeder en dochter: in/nabij Kamp Auschwitz 

Omstandigheid van overlijden:  

Vader: bezweken in een arbeidscommando nabij Auschwitz   

Moeder en dochter: vergast 

Zoon Karel: bezweken aan ontberingen in het werkkamp 

Locatie graf: Geen/onbekend 

Achtergronden: Op 25 Augustus 1942 vertrokken vier Joden vanuit Beek naar Maastricht, 

waaronder drie leden van het gezin van der Horst-van der Ven: moeder Clara , dochter Branca en 

zoon Karel. Op de lijst ontbrak vader Simon, die al een tijd in Amsterdam woonde wegens het 

geldende reisverbod. Hij was twee weken eerder daar opgepakt en al op 14 augustus gedeporteerd 

naar Auschwitz. 
Vanuit Maastricht ging het naar het doorgangskamp Westerbork en daarna naar Auschwitz, op 28 

augustus. Zij waren onderdeel van de ca 300 Joden, die deze dag via razzia’s in Limburg werden 

opgepakt. 

 

 
Foto’s: 

Links: R.H.M. Göttgens 

Rechts: 

Herman 

van Rens 

en Jos 

Eggen 

 

Struikelstenen voor het gezin van der Horst-
van der Ven.Prof. Spronckpark 4, Beek       V.l.n.r.Simon, Clara, Branca en Karel 
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Familie: Gezin Benedik-Brückheimer 

Naam ouders: Jacob (Schimmert, 27-1-1870) en Johanna (Külsheim, 18-10-1875) 

Naam Kinderen: Zonen Leo (Beek, 25-1-1902) en Alfred (Beek, 18-7-1911) en dochters 

Bertha (Beek, 4-7-1903) en Selma (Beek, 25-6-1900) (beiden dochters waren gehuwd en 

woonden in Sittard, respectievelijk Amsterdam).  

Woonadres vóór deportatie: Prins Mauritslaan 57, Beek 

Datum en plaats van arrestatie:  

Zoon Leo: 24 augustus 1942 van Beek via Maastricht naar Westerbork 

Ouders: 9 april 1943 van Beek naar Vught en 8 mei naar Westerbork 

Datum en plaats van deportatie:  

Zoon Leo: Vertrek van Westerbork naar Sakrau. Op station Cosel op 28 augustus 1942 uit de 

trein gehaald. 

Ouders: Vertrek van Westerbork naar Sobibor op 11 mei 1943  

Overlevenden: Alfred 
Hij wist tijdig onder te duiken op een adres in Castenray bij Venlo. Alfred ging in onderduik met een 

“nieuw” persoonsbewijs, onder de naam van Harrie Piek en overleefde de oorlog als enige van het 

gezin. Hij huwde met de dochter van zijn onderduikgever. 

Datum van overlijden:  

Zoon Leo: 30 april 1943 (aangenomen) 

Ouders: 14 mei 1943 

Locatie overlijden:  

Zoon Leo: Onbekend werkkamp in midden Europa (Omgeving Cosel) 

Ouders: Sobibor 

Omstandigheid van overlijden: 

Zoon Leo: Bezweken aan ontberingen in werkkamp 

Ouders: Vergast 

Locatie graf: Geen/onbekend 

Achtergronden:  
Vader Jacob en zoon Leo waren koopman en Alfred was veehandelaar en vleesgrossier. 

Leo werd op het station van Cosel (ten westen van Katowice in het huidige Polen) uit de trein 

gehaald (samen met Karel van der Horst) en afgevoerd naar een onbekend gebleven werkkamp, 

voordat de trein op haar eindbestemming in Sakrau arriveerde. Beide ouders werden na aankomst in 

Sobibor meteen vergast, omdat zij te oud waren om nog effectief te kunnen werken.  

Alfred werd, evenals anderen, geholpen door de Beekse gemeenteambtenaar Willy Sangers. Alfred 

was opgeroepen voor de deportatie van 25 augustus 1942. Sangers vroeg het persoonsbewijs van 

zijn vriend Harrie Piek. Hij knutselde er de pasfoto van Benedik op en deze leefde de rest van de 

oorlog verder in Castenray onder de naam Harrie Piek. De echte Harrie Piek deed enkele dagen later 

bij Sangers aangifte van het verlies van zijn persoonsbewijs. In aanwezigheid van NSB-burgemeester 

Schmalbach kreeg Piek van Sangers de “zwaarste uitbrander van mijn leven” te verwerken. “Hoe kon 

je zo stom zijn om je persoonsbewijs te verliezen?” mopperde Sangers. En hij zorgde voor een nieuw 

document. 

Ook de dochters Bertha en Selma kwamen om en wel in Auschwitz op respectievelijk 19 november 

en 11 december 1942, maar werden niet vanuit Beek afgevoerd. 
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Foto’s:  

Struikelstenen: R.H.M. Göttgens 

Jacob en Leo Benedik: Herman van Rens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struikelstenen voor het gezin Benedik-Brückheimer 
                       Prins Mauritslaan 57, Beek 

 

                         Jacob Benedik                   Leo Benedik 
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Familie: Joep Wolf (Urmond, 3-2-1870) 

Huwelijkse staat: Weduwnaar zonder kinderen 

Naam ouders:  

Naam Kinderen:  

Woonadres vóór deportatie: Nieuwstraat 1, Beek 

Datum en plaats van arrestatie: 10 april 1943 afgevoerd van Beek naar Vught en 8 mei naar 

Westerbork. Hij kwam een dag later aan in Vught, dan de andere Limburgers, hetgeen zou 

kunnen duiden op een mislukte poging tot weigeren of onderduiken. 

Datum en plaats van deportatie: 11 mei 1943 vertrek van Westerbork naar Sobibor. 

Overlevenden: Geen 

Datum van overlijden: 14 mei 1943 

Locatie overlijden: Kamp Sobibor 

Omstandigheid van overlijden: Vergast 

Locatie graf: Geen 

Achtergronden:  
Joep was veehandelaar te Beek en behoorde tot het bestuur (Manhigim) van de hulpsynagoge Beek. 
In 1937 was zijn echtgenote overleden en hij is toen “kleiner” gaan wonen in de Nieuwstraat.  

Joep had twee nichten (kinderen van zijn broer Lion), die ook in Beek woonden: Bertha en Sophie. 

Een derde nicht Stella woonde in Hoensbroek. Bertha en Stella waren getrouwd met respectievelijk 

de Katholieke bakker Frits Mennens in Beek en een niet-Jood in Hoensbroek en ontsprongen zo 

deportatie.  

Nicht Sophie uit Beek wist tijdig onder te duiken in een klooster bij St. Truiden in België en overleefde 

ook de oorlog. Sophie liet een brief achter aan haar familie, waarin zij zelfmoord suggereerde. Het 

was de bedoeling, dat zij via de “pilotenlijn” via België, Frankrijk en Spanje naar Engeland zou gaan. 

Onderweg kwam zij terecht in een Montfortanerklooster in St. Truiden in België. Het werd veiliger 

geacht, dat ze daar tot het einde van de oorlog zou verblijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto L: R.H.M. Göttgens en Rechts: H. v. Rens 

 

        Struikelsteen voor Joseph (Joep) Wolf                               
                      Nieuwestraat 1, Beek 
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Bijlage A: Joodse onderduikers in Beek 
 

 

Dertien Joodse burgers uit Beek overleven de oorlog omdat zij wisten onder te duiken en 

opgevangen werden door mensen, die daarmee bewust een groot risico namen.  

 

Ondergedoken in Beek/Spaubeek  

- Max Rens 

- Moeder en zoon Kanarek 

- Ouders en zoon Bernard van het vijf leden tellende gezin de Leeuw. Nadat het 

onderduikadres was geraakt door een bom dook men onder in Elsloo en daarna in 

Tilburg.  

- Echtpaar Meijer-Jacobs 

Ondergedoken buiten Beek 

- Dochter Clara en zoon Maurits van het gezin de Leeuw in Tilburg respectievelijk Sprang-

Capelle 

- Alfred Benedik in Castenray 

- Sophie Wolf in St. Truiden (België) 

- Vera Meijer in Valkenswaard 

 
Naast bovengenoemde acht Beekse Joden vonden tenminste dertien niet-Beekse Joden uit 

diverse plaatsen (al of niet tot de bevrijding) onderdak binnen de gemeente Beek. 

- Twee kinderen Samuel en Benjamin van de familie Meijers en schoonzoon Herman 

Ringer uit Den Haag. Allen werden voortijdig gearresteerd.  

- Het echtpaar Cohen-Jacobson uit Amsterdam. 

- Joop ’t Hart uit Heerlen (tijdelijk) en drie leden van het gezin Wiener uit Maastricht. 

- Het echtpaar Van den Nieuwenhuizen (woonplaats onbekend) en ene “Anna” uit 

Amsterdam, die allen tijdelijk ondergedoken waren in Beek en vervolgens om diverse 

redenen naar elders zijn vertrokken.  

- Mevr. Polak, uit een naburige gemeente  

 

Zes onderduikgevers ontvingen voor hun moed de Joodse “Yad Vashem” onderscheiding. 

Behalve de, in de lijst genoemde, onderduikgevers hebben achter de schermen een aantal 

Beekse personen meegewerkt aan het onderbrengen van Joden en het faciliteren van de 

noodzakelijke voorbereidingen, zoals het aanzetten tot onderduiken, het regelen van 

mogelijke schuiladressen en het ter beschikking stellen van persoonsbewijzen, vervoer, 

distributiebonnen eten, kleding en materiaal voor bezigheden. 

De belangrijkste persoon was wel de gemeenteambtenaar Willy Sangers. Anderen waren: 

Nico Bakker, Piet de Rouw, Giel Crombag, Harrie Piek, Bart Zoetbrood, pastoor Brounts, 

Anna Muyters, Edmond Claessen e.v.a. 

 

Het hiernavolgend overzicht betreft de acht bekende schuiladressen binnen de 

gemeentegrenzen van Beek/Spaubeek. 
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Onderduiker: Max Rens (Watergraafsmeer, 15-11-1913) 

Huwelijkse staat: Gehuwd met katholieke May Olieslagers uit 

Geleen 

Naam ouders:   

Naam Kinderen: Twee jonge kinderen 

Woonadres vóór onderduiking: Twee kamers in het voormalige 

grote pand “Dabekausen” aan de Stationsstraat te Beek 

Onderduikadres: Bij echtpaar Jan en Maria Erkens-Rompen, 

Sanderboutlaan, de Heide/Beek 

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overleefd: Ja 

Datum van overlijden: n.v.t. 

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:   
Tijdelijke schuilplaats 

Max Rens werd op 15 november 1913 geboren in een joods gezin in Watergraafsmeer. Vanaf 1940 

woonde de jonge arts in Beek, werkeloos slachtoffer van de Duitse beroepsverboden. Hij was 

getrouwd met de uit Geleen afkomstige May Olieslagers, en inmiddels katholiek gedoopt. Samen met 

hun twee zeer jonge kinderen bewoonde het echtpaar Rens twee kamers in het voormalige pand 

“Dabekausen”, naast de huidige uitdeuk- en spuiterij aan de Stationsstraat. 
In augustus 1942 waren Katholieke joden als eerste massaal gedeporteerd als wraak voor een 

protestbrief van de bisschoppen . Max dook al voortijdig op 15 juli onder bij de familie Erkens-

Rompen in de Heide (Sanderboutlaan). De echtgenote van Max kende de familie, waar zij vaker 

eieren ging halen en het leken haar wel betrouwbare mensen. Zij klopte aan met het verzoek of Max 

bij hen kon onderduiken. Zonder verdere discussie of aarzeling werd hem een schuilplek 

aangeboden. Vervolgens gaf zij de vermissing haar man aan bij de veldwachter, waarbij zij liet 

aantekenen, dat haar man nogal zwaarmoedig was en dat hij niet meer de moed had om verder te 

leven. Op 10 september 2003 reikte de ambassadeur van Israël aan het echtpaar postuum de 

onderscheiding Yad Vashem uit. Zij dragen de titel “Rechtvaardigen onder de Volkeren”. Het was 

voor Max, die dit eerbetoon aan zijn onderduikgezin had geregeld, de definitieve terugkeer als 

Beekenaar. 

Voor God en vaderland 
Voor hemzelf was met de onderduik in Beek de oorlog niet afgelopen. Hij kreeg bezoek van 

gemeenteambtenaar Willy Sangers. Deze meldde hem, dat de Nederlandse regering in Londen hem 

nodig had als officier van gezondheid in de zojuist opgerichte Irene-Brigade. Dus vertrok Max via 

Spanje richting Engeland. Enkele kilometers vóór de Spaanse grens werd hij echter gearresteerd door 

een Duitse grenspatrouille. Daar, op een bergpas in de Pyreneeën, gooide hij zijn trouwring weg, 

waarin de naam van zijn vrouw stond gegraveerd. Hij bedacht ter plekke dat hij van nu af Leopold 

Fernandes zou heten. Als politiek gevangene met een rode driehoek werd hij opgesloten in 

concentratiekamp Dachau. Hij dook eigenlijk opnieuw onder, want niemand wist dat gevangene 

94302 Joods was. Hij werd bevrijd door Franse troepen in het Aussenkommando Obensdorf a.d. Iller. 

 

Foto: H. v. Rens 
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Onderduikers: Moeder en zoon Kanarek 

Huwelijkse staat: Moeder is sinds 9 oktober 1942 weduwe van, op natuurlijke wijze in Beek 

overleden, Adolf Kanarek 

Naam ouders: Moeder: Johanna Kanarek-Ehrlich (Sinsdorf bij Keulen, 12-3-1887) 

Naam Kinderen: Zoon Franz Kanarek (Dortmund-Hörde, 23-9-1915) 

Woonadres vóór onderduiking: Maastrichterlaan bij hun winkel voor koloniale waren. 

Onderduikadres: Op zolder van de sigarenfabriek van de gebroeders Maxime (Siem) en Theo 

Hennekens aan de kruising Stationsstraat/Wolfeynde te Beek 

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overleefd: Ja 

Datum van overlijden: n.v.t.                                       

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:   
Een “luxe” schuiladres 

Franz was loodgieter en wist op 24 augustus 1942 onder te duiken in Beek voordat hij zich moest 

melden op 25 augustus. De onderduik werd zeer minutieus voorbereid. Drie Beekse vrienden van Franz 

richtten voor hem een “luxe” schuilplaats in op de zolder van de stilgelegde Hennekens fabriek. Zijn 

verdwijning was zorgvuldig in scène gezet. Hij schreef een brief, voorzien van zijn handtekening en zijn 

vingerafdruk, waarin hij aangaf, dat hij was gevlucht naar Zwitserland. Zijn vrienden gingen deze brief 

posten in Maastricht. Enkele dagen later ontvingen de ouders de brief. De moeder van Frans ging naar 

het politiebureau en deed snikkend aangifte van de verdwijning van haar zoon. 

De moeder van Franz Kanarek, Johanna Kanarek-Ehrlich, wist later ook tijdig te ontsnappen en had 

haar zoon op 6 april 1943 op de zolder van de sigarenfabriek vergezeld net vóór de tweede Beekse 

razzia van 9/10 april 1943. 

Beiden verbleven op de zolder tot één dag na de bevrijding van Beek op 17 september 1944. 

Franz hield zich tijdens zijn onderduikverblijf bezig met handvaardigheid. Hij herstelde zelf zijn 

schoenen. Er zijn nog enkele door Franz vervaardigde voorwerpen in omloop. Tijdens de onderduiking 

liet Franz zijn haar groeien. 

De gebroeders Hennekens 

Later vouwde hij voor Theo Hennekens het illegale blad Trouw. Maar het was vooral Maxime 

Hennekens, die het contact onderhield. De verblijfplaats werd zodanig geheimgehouden, dat zelfs zijn 

vrouw en inwonende moeder (Make) niets wisten van de geheime onderduiker. 

Theo is er later bijgekomen en dat gebeurde door een toeval. Hij vertrouwde het niet in die oude 

fabriek. Hij ging op onderzoek uit, trapte aan de achterkant een gammele deur in en in de fabriek liep 

hij Franz tegen het lijf. Sedertdien speelde hij een rol, vooral om distributiebonnen/eten enz. te 

verzorgen. Ook de distributie van Trouw en distributiebonnen werden op zolder geregeld. 

In 1943 hebben zes weken ook een Poolse en Amerikaanse piloot op zolder onderdak gekregen. Ze 

werden later opgehaald door een zekere Bob en na controle werden beiden afgevoerd. Later ontving 

Theo bericht, dat beiden goed aangekomen waren in Engeland. Tijdens de onderduik hebben er 

overigens geen invallen door Duitsers in de sigarenfabriek plaatsgevonden. 

De gebroeders Hennekes ontvingen in 1988 de “Yad Vashem” onderscheiding voor hun moedig gedrag. 

Van onderduiker tot soldaat 
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Franz is in oktober 1944 toegetreden tot de KS (Koninklijke Stoottroepen). Hij wilde samen met de 

bevrijders de bezetter verder verdrijven. Helaas werd hij al spoedig ziek en hij overleed in Maastricht 

op 15 maart 1945 en werd met militaire eer ter aarde besteld op de Joodse Begraafplaats aan de 

Putbroekerweg in Beek. Theo Hennekens kon niet persoonlijk aanwezig zijn, omdat hij in Eindhoven 

verbleef en van het overlijden en begrafenis niet tijdig in kennis was gesteld. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s: Collectie Jos Eggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Franz Kanarek      Uitzicht vanuit het raam van de schuilplaats van Franz Kanarek 

Schuilzolder met Amerikaanse en Poolse 
          piloten en moeder Kanarek 

     Franz met 2 jaar lang haar! 
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Onderduikers: Gezin de Leeuw-Meier 

Ouders: Louis (Hoogeveen, 10-4-1895) en Johanna de Leeuw-Meier (Beek, 22-5-1901) 

Kinderen: Dochter Clara (Hoogeveen, 17-4-1923) en zonen Maurits (Beek, 6-5-1925) en 

Bernard (Beek, 10-5-1931). 

Woonadres vóór onderduiking: Bourgognestraat 4, Beek 

Onderduikadressen:  

Ouders en zoon Bernard: Bij de familie Wijmenga-Lub in Spaubeek 

Dochter Clara: Tilburg, bij de familie Commandeur 

Zoon Maurits: Sprang-Capelle, bij collega veehandelaar Van Mensvoort                                             

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overleefd: Ja 

Datum van overlijden: n.v.t. 

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:   
Louis was veehandelaar in Beek. Bang geworden voor deportaties doken de leden van de familie de 

Leeuw onder op diverse plaatsen. Zoon Maurits dook op 25 augustus 1942 onder in Sprang-Capelle, 

de dag van de geplande deportatie naar Westerbork. Dochter Clara verdween begin september naar 

Tilburg (onder de schuilnaam: Anna Muyters) en het echtpaar met zoon Bernard vond op 17 

september onderdak in Spaubeek bij het boerenechtpaar Wijmenga-Lub. 

De heer Wijmenga had eens een vaars gekocht van veehandelaar Louis. Het dier bleek ziek en De 

Leeuw had Wijmenga op een nette manier schadeloosgesteld. Toen De Leeuw een jaar later vroeg 

om een onderduikadres hoefde de zeer religieuze, gereformeerde, mevrouw Els Wijmenga-Lub niet 

lang na te denken. De Leeuw, zijn vrouw en zijn zoon Bernard waren welkom. Onmiddellijk werd een 

lam geslacht om de gasten koosjer te laten eten.  

De Spaubeekse boerderij werd echter getroffen en zwaar beschadigd door een afgezwaaide bom 

tijdens het bombardement op Geleen op 5 oktober 1942. In paniek vluchtten de onderduikers het 

veld op. Voor het drietal werd tijdelijk onderdak gevonden bij de dienstbode van de fam. Wijmenga 

in Elsloo. Ook hier werd de grond te heet onder hun voeten. Zoon Bernard werd door buurtgenoten 

herkend, hetgeen een gevaarlijke situatie opleverde. Via Beekse en Elsloose verzetsmensen gingen zij 

uiteindelijk op 10 en 11 november 1943 naar een veilig geacht adres in Tilburg, naar familieleden van 

een Beeks gezin. Doch hier sloeg de bezetter toe via een razzia in hun straat. Nog net op tijd konden 

zij de wijk nemen naar een Katholieke kerk. 
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Onderduikers: Gezin Meijer-Jacobs 

Ouders: Bernard (Beek, 6-11-1897) en Julie Meijer-Jacobs (Millingen, 23-1-1898) 

Kinderen: Dochter Vera (Beek, 29-5-1938) 

Woonadres vóór onderduiking: Burgemeester Janssenstraat 42, Beek 

Onderduikadressen: 

Ouders: Bij echtpaar Huub en Tina Klinkers-Romans, Bourgognestraat in Beek (de buren!) 

Vera: Valkenswaard 

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overleefd: Ja 

Datum van overlijden: n.v.t.                                                  

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:   
Bernard Meijer was slager, die werkeloos werd na de inbeslagname van zijn slagerij door de bezetter.  

Mevrouw Tina Klinkers-Romans uit Beek ontmoette haar buurvrouw, Julie Meijer-Jacobs, de 

echtgenote van de joodse slager in de slagerswinkel. Toen zij beiden alleen waren in de winkel 

klaagde Julie: ‘Het gaat slecht met ons, hadden we maar een plaats.’ Mevrouw Klinkers zei: ‘Kom 

maar bij ons’. Op 3 september 1942 trokken zij daarin. Het was het begin van 25 maanden 

samenwonen en toen de bevrijders waren gekomen samen feesten. 

Dochter Vera vond onderdak bij de familie Kinjet in Vakenswaard. Zij ging daar als “geëvacueerd 

Rotterdammertje” gewoon naar school.  
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Onderduikers: Kinderen Meijers en Herman Ringer (broer van moeder Rosa Meijers-Ringer) 

Naam ouders:  

Naam Kinderen: Salomon (Den Haag, 4-4-1937) en Benjamin (Den Haag, 16-12-1939) 

Woonadres vóór onderduiking: Den Haag 

Onderduikadres: Bij echtpaar Giel en Katrien Lacroix, Proosdijstraat 15, Beek 

Datum en plaats van arrestatie: 16 maart 1944 van Beek naar Maastricht en Den Haag en 

vandaar naar Westerbork.  

Datum en plaats van zijn deportatie: 23 maart 1944 van 

Westerbork naar Auschwitz 

Datum van overlijden: 26 maart 1944 

Locatie overlijden: Auschwitz 

Omstandigheid van overlijden: Vergast                      

Locatie graf: Geen 

Overlevenden: Herman Ringer 

Achtergronden:  
Giel Lacroix was tijdens de mobilisatie in 1939/40 bevriend geraakt met de Jood Herman Ringer. Eind 

1942 bood hij hem onderduik aan in zijn huis in Beek. Herman vroeg toen ook om hulp voor zijn zus 

Rosa en haar gezin. Zo zaten op 20 maart 1944, enkele maanden vóór de bevrijding van Beek, zes 

leden van de Haagse familie Meijers sinds augustus 1942 ondergedoken op diverse locaties van de 

familie Lacroix in Beek, Stein, Heer en Eijsden. Herman Ringer en de zonen Salomon en Benjamin 

Meijers verbleven bij het echtpaar Giel en Katrien Lacroix in de Proosdijstraat in Beek. De overige 

familieleden, de ouders Samuel en Rosa Meijers-Ringer en dochter Estelle waren ondergebracht op 

de drie andere locaties. Zoon Benjamin werd kort voor de ontdekking nog ondergebracht op een 

ander adres, omdat hij als klein kind bij de buren had verteld, dat hij zijn echte naam niet mocht 

noemen, omdat hij Jood was. Hij ging als “Kees” naar school. Waarschijnlijk heeft iemand zijn mond 

voorbijgepraat met als resultaat, dat alle onderduikers door de Sicherheitspolizei werden ontdekt en 

midden in de nacht uit bed werden gelicht en afgevoerd naar Westerbork. Van daar ging het op 23 

maart per goederentrein naar Auschwitz waar vier familieleden op 25 maart meteen worden vergast. 

Alleen de twee mannen, vader Samuel Meijers en zijn zwager Herman Ringer, overleefden het 

doodskamp. Saillant detail: niemand van de familie Lacroix werd door de Duitsers opgepakt voor hun 

steun aan de Joden. De bezetters hadden op dat moment andere prioriteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Foto’s kinderen Meijers: Joodsmonument.nl 

                       Foto struikelstenen: R.H.M. Göttgens 

 

 

           Struikelstenen voor de broertjes Meijers       
                            Proosdijstraat 15, Beek 

Salomon (l) en Benjamin (Bernard) Meijers 
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Onderduikers: Echtpaar Cohen-Jacobson uit Amsterdam 

Naam ouders: Salomon en Josine  

Naam Kinderen: Zes 

Woonadres vóór onderduiking: Amsterdam 

Onderduikadres:  

Ouders: Bij echtpaar Schmitz-Zeehandelaar in de Laurentiusstraat 

te Neerbeek. 

Zes kinderen: Verspreid elders in Limburg over minstens vijf 

locaties. 

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overlevenden: Allen 

Datum van overlijden: n.v.t.                                                 

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:  
Het echtpaar Johan en Elisabeth Schmitz-Zeehandelaar bood 

gedurende de bezetting aan meerdere Joden onderdak. De eerste was een jonge vrouw, genaamd 

Anna uit Amsterdam. Zij hield het niet uit op de zolder door heimwee naar haar ouders en Johan 

Schmitz vond een ander adres voor haar in Geleen. Zij werd daar ontdekt en gedeporteerd. 

Vervolgens verbleef er het echtpaar Van den Nieuwenhuizen, die ook weer vertrok. Zij vonden een 

nieuw schuiladres in Noord-Limburg. Het is niet bekend of zij het hebben overleefd.  

In mei 1943 had het Joodse echtpaar uit Amsterdam, Salomon en Josine Cohen-Jacobson, een 

schuilplaats gevonden bij het echtpaar in Neerbeek. Zij zouden daar verblijven tot de bevrijding.  Hun 

zes kinderen waren door Schmitz op ten minste vijf plaatsen elders in Limburg ondergebracht. Allen 

overleefden de oorlog, hoewel de zoektocht naar de kinderen nog heel wat voeten in de aarde had 

en pas eind 1944 succesvol werd afgesloten. Een paar adressen waren door Schmitz namelijk 

vergeten! Toch moesten ze nog tot mei 1945 wachten, toen ook Amsterdam bevrijd werd, eer men 

kon terugkeren naar huis. Tot dan kreeg het herenigde gezin een huis aan de Aldenhofstraat in 

Neerbeek. 

In 2018 werd het echtpaar Schmitz postuum de “Yad Vashem” erkenning toegekend. 

 
Foto: H. v. Rens 
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Onderduikers: Joop ’t Hart en drie leden van het gezin Wiener (w.o. zoontje Charles) 

Naam ouders: 

Naam Kinderen:  

Woonadres vóór onderduiking: Heerlen, respectievelijk Maastricht 

Onderduikadres: De bovenetage van het pand van J. Dirix in de Drieherenstraat 6, gehuurd 

door douanier Leen Bogaard met zijn echtgenote en hun twee kinderen. 

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overlevenden: Allen 

Datum van overlijden: n.v.t.                                                 

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:  
Douanier Leen Bogaard had vier Joden opgenomen in zijn bovenwoning met medeweten en 

goedkeuring van pandeigenaar Dirix. Hij vond het “vanzelfsprekend” dat de mensen bij hem in huis 

konden wonen.  Joop bleef maar kort en vond een schuilplaats in Treebeek.  

Het gezin Wiener was gevlucht uit Polen naar Maastricht. Hun dochtertje was ondergebracht op een 

veilig onderduikadres. De ouders met het zoontje verbleven later in een tentje op zolder van de 

school in Meers. Het huilende kind dreigde hun plek te verraden en ze vonden tenslotte een nieuw 

adres bij het echtpaar Bogaard. In het kleine buurtje van de Drieherenstraat en de weilanden 

(tegenwoordig het Hoeferpark) hadden de onderduikers een redelijke mate van bewegingsvrijheid. 

De buren waren betrouwbaar. Zij maakten in Beek de bevrijding mee.  

Opgemerkt moet worden, dat het echtpaar Bogaard behalve aan Joden ook onderdak verschafte aan 

zes andere (niet-Joodse) onderduikers uit diverse windstreken, zoals Rotterdam, Friesland en 

Schiedam. Het betroffen o.a. personen, die zich aan de Arbeidseinsatz en militaire gevangenschap 

wilden onttrekken. Voor zover bekend hebben allen het overleefd. 
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Onderduiker: Anna Maria Frederika van Eerden-Polak (26 mei 1911, Amsterdam), 

echtgenote van veehandelaar Yzak Polak 

Naam ouders: 

Naam Kinderen:  

Woonadres vóór onderduiking: Zandvoort 

Onderduikadres: Café Visschers, aan de Brugstraat 16, bij Lou en Griet Visschers 

Datum en plaats van arrestatie: n.v.t. 

Datum en plaats van deportatie: n.v.t. 

Overleefd: Ja 

Datum van overlijden: n.v.t.                                                 

Locatie overlijden: n.v.t. 

Omstandigheid van overlijden: n.v.t. 

Locatie graf: n.v.t. 

Achtergronden:  
De handelsreiziger uit Zandvoort Yzak Polak werd 22 juni 1942 in café Visschers gearresteerd, omdat 

hij daar zonder toestemming van de autoriteiten verbleef. Bovendien droeg hij geen Jodenster. 

Waarschijnlijk wilde hij zich onttrekken aan tewerkstelling en had daarom de ster afgedaan. Hij werd 

na zijn arrestatie naar een Joods werkkamp afgevoerd. Alle werkkampen werden op 2 en 3 oktober 

1942 leeggehaald en de bewoners, dus ook Yzak, gingen naar Westerbork. Daar is hij een juridische 

procedure gestart om erkend te worden als gemengd-gehuwde. Zijn vrouw stuurde daartoe de 

doopbewijzen op van alle vier haar grootouders. Eén grootmoeder bleek Joodse te zijn. Op grond 

hiervan werd Yzak op 14 augustus 1943 toch vrijgelaten als gemengd-gehuwde. Deze categorie Joden 

werd vooralsnog met rust gelaten. In de latere fase van de oorlog besloot zij toch maar voor alle 

zekerheid onder te duiken in Beek, bij…… het echtpaar Visschers aan de Brugstraat. 
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Bijlage B: Ode aan de Beekse onderduikgevers 
(Alle foto’s zijn van H. v. Rens, tenzij anders aangegeven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan en Maria Erkens-Rompen (foto’s Yad Vashim) 

Theo Hennekens 

                 Els Wijsenga-Lub  

       Tina Klinkers-Romans,  
              50 jaar na dato  

       Rechts: Lou en Griet   
  Visschers met mevr. Polak   

Giel en Katrien Lacroix   
             

 

     Elisabeth en Johan Schmitz-  
  Zeehandelaar (foto: Yad Vashim) 

                               Gezin van Leen Bogaard   
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Bijlage C: Joden met een kleine “connectie” met Beek  

 
Naam: Edith Stein; zuster Theresia Benedicta 

Geboortedatum en -plaats: 12 okt. 1898, Breslau 

Datum en plaats van arrestatie: 2 augustus 1942 in toevluchtsoord 

klooster in het centrum van Echt. 

Datum en locatie van overlijden: Vergast op 9 augustus 1942, 

Auschwitz                                            

Connectie met Beek: Edith Stein was qua geboorte een Jodin, die later tot 

het Katholicisme is overgegaan en een schuilplaats vond in het 

Karmelietessenklooster in Pey/Echt. Het karmelietessenklooster in Pey verkaste na de oorlog naar 

Beek. Het klooster vormt de verbindende factor. Daarnaast is een herdenkings-drieluik geplaatst van 

Edith in de St. Martinuskerk. Het Beekse klooster heeft ondertussen een andere functie gekregen. 
 

Naam: Gerrit Cohen 

Locatie graf: Joods kerkhof in Beek 

Connectie met Beek: De zesdelige familie Cohen was een Joods 

middenstandsgezin in Geleen. Kerkelijk behoorde de familie echter bij de 

toenmalige synagoge van Beek. Gerrit wilde onderduiken. Vader Cohen 

wilde hier niets van weten. Op het laatste moment vlucht Gerrit en 

overleeft zoals enige de oorlog. De rest van het gezin stierf in 1942 in 

Auschwitz. Hij wilde op eigen verzoek in Beek begraven worden. Daar 

worden ook zijn gezinsgenoten herdacht, die in Auschwitz zijn vermoord. 

Gerrits’ lidmaatschap van de Beekse synagoge en de locatie van zijn graf 

vormen zo de verbinding met Beek en zijn vermoorde familie.  
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Sinti burgers 
 

Sinti-familie: Gezin Franz-Rosel 

Naam ouders: Johann (1889) en Ernestine (1880) 

Naam Kinderen: Zonen: Jozef Mendel (Mannele) (1911), Shanni (1910), Hans (Leutze) 

(1920), Wilhelm (Eifa) (1925) en Peter (Peppi) (1923); dochters: Paula (Punta) (1917), Cecilia 

(Soela) (1922) en Elisabeth (Mädi) (1928) 

Woonadres vóór deportatie: de Stegen 60, Beek, zoon Mannele woont in de Kloostersteeg  

Datum en plaats van deportatie: 16 mei 1944 van Beek naar Westerbork. Op 19 mei vertrek 

naar Auschwitz-Birkenau. Even later worden de mannen overgeplaatst naar diverse werk- 

kampen van Bergen-Belzen, Dora-Mittelbau en Sachsenhausen en de vrouwen verdwijnen in 

werkkampen van kamp Ravensbrück. 

Overlevenden: Zonen Mannele en Eifa en dochters Soela en Mädi 

Datum van overlijden:  

Ouders: september 1944 

Vier kinderen: 1944 en 1945 

Locatie overlijden: De Exacte locatie is niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid in een 

van de bovengenoemde werkkampen. 

Omstandigheid van overlijden: Bezweken aan uitputting 

Locatie graf: Onbekend 

Achtergronden:  
Een hardnekkig vooroordeel 

In Nederland was al vóór de oorlog sprake van discriminatie van alle woonwagenbewoners, niet 

alleen van de minderheid Roma en Sinti onder hen. Zij allen waren “asocialen, criminelen en 

arbeidsschuwe elementen”. Dat zal zo blijven tijdens de bezetting. Pas in 1944 krijgen “zigeuners” 

een plaats in de Duitse rassenideologie. Himmler had een bevel doen uitgaan om alle “echte 

zigeuners” te verzamelen in het “Zigeunerlager”, een aparte afdeling van het vernietigingskamp 

Auschwitz-Birkenau.  De aanvankelijke bedoeling was hen later te dumpen in een onherbergzaam en 

afgelegen gebied in Rusland. Toen dit niet mogelijk bleek als gevolg van het oorlogsverloop, 

veranderde de zigeunerpolitiek in een echte genocide. 

Tot medio 1943 werden de Roma en Sinti redelijk met rust gelaten, ondanks allerlei registratie- 

plichten en controles. Maar dat veranderde daarna drastisch en snel! 

Zo werd al spoedig het rondtrekken voor woonwagenbewoners verboden. Zij werden gedwongen te 

verblijven op de locatie, waar ze op dat moment waren. 

Kort daarna moesten alle woonwagenbewoners vertrekken naar vooraf bepaalde verzamelkampen in 

Nederland. De Katholieke Sintifamilie Franz belandde in zo’n verzamelkamp in Maastricht, maar 

vader Johann wist begin 1944 toestemming te krijgen om met zijn gezin en grote luxe woonwagen te 

verhuizen naar een weilandje, dat hij kon pachten van Alfons Demandt, een bevriende bus-en 

taxiondernemer in Beek (bekend van de voormalige EBAD-busdiensten).  

Een groot gezin 

De beide Katholieke ouders Johann(“Spitzbahrt”) en Ernestine Franz-Rosel, met vier zonen Leutze, 

Shanni, Peppi, en Eifa en drie dochters Poenta, Soela en Mädie bewoonden de grote woonwagen, op 

het weilandje, de “Katteweide”, aan de Stegen. Een vijfde en oudste zoon, Mannele, woonde met zijn 

“Arische” echtgenote en hun twee kleine kinderen in een huis aan de Kloostersteeg. De familie Franz 

was aardig ingeburgerd en werd door velen gerespecteerd in Beek. Ze verdienden de kost met 
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paardenhandel, muziek en theater. Diverse familieleden verzorgden de muzikale omlijsting of een 

poppentheater tijdens de lokale feesten en kermissen.   

Deportatie 

Op 16 mei 1944 vonden op een vijftiental plaatsen in Nederland razzia’s plaats op “zigeuners”, de 

Roma en Sinti, waaronder in Beek. Van tevoren hadden de burgemeesters een opgave moeten doen 

van de in hun gemeente verblijvende zigeuners. Aangezien de centrale gegevensopslag niet 

beschikbaar was wegens een verhuizing, moesten zij zelf bepalen, wie als “zigeuner” werd 

aangemerkt. Op dat bevel werd verschillend gereageerd. Men verwachtte toen al dat Hitler de oorlog 

zou gaan verliezen. Daarom durfden sommige burgemeesters het aan om in strijd met de waarheid 

te verklaren, dat in hun gemeente geen zigeuners wonen. In Limburg zijn maar drie burgemeesters, 

die zigeuners lieten opbrengen. De dan in functie zijnde NSB-burgemeester van Beek, August Regout 

was één van hen en stuurde een lijst met door hem geselecteerde tien namen, alle leden van het 

artiestengezin Franz.  

De negen leden van het gezin in de woonwagen werden door twee Beekse politiemensen in de 

vroege morgen van hun bed gelicht en mee naar het lokale politiebureau genomen en vervolgens per 

trein van Sittard naar Zwolle gebracht en daar afgeleverd bij de Duitse Sicherheitspolizei. Vanuit 

Zwolle gingen ze per speciale trein naar kamp Westerbork. Hier werden ze kaalgeschoren en in een 

ontsmettingsbad gedaan. Op 19 mei vertrokken zij van daaruit naar Auschwitz-Birkenau en kwamen 

daar op 21 mei aan. Omdat zij allen jong en sterk waren, werden zij later doorgestuurd naar diverse 

werkkampen: Johann overleed op 21 september 1944 in kamp Dora-Mittelbau, waar ondergronds V2 

raketten werden geassembleerd. Ernestine  stierf in september 1944 in Ravensbrück, evenals Punta, 

die daar eind 1944 omkwam. Shanni bezweek in Bergen-Belsen in maart 1945 en Leutze op 19 

november 1944 in Sachsenhausen. 

Peppi wist het kamp Dora-Mittelbau op 15 september 1944 weliswaar te ontvluchten, maar werd na 

de oorlog als vermist opgegeven. Er is sindsdien nooit meer iets van hem vernomen. 

Overlevenden 

Mannele wist met behulp van zijn vrouw en schoonzusje te ontsnappen uit een zolderraam van hun 

huis en vervolgens onder te duiken in Roggel (midden-Limburg), nota bene in de schuilplaats van de 

eerder ondergedoken Duitse deserteur, Fritz Linke. Een unieke gebeurtenis, twee ter dood 

veroordeelden, die bij elkaar onderdak vonden en zo de oorlog overleefden! Die gebeurtenis is 

tegenwoordig vereeuwigd met een prachtige muurschildering en een herinneringsplaquette op de 

gevel van dit huis (op de parkeerplaats van supermarkt Jan Linders). In de buurt van het huis staat 

een luistersteen waar dit verhaal in detail te horen is. 

Slechts vier leden van de familie kwamen na de bevrijding in mei 1945 terug: Mannele, Eifa, Soela en 

Mädie. Soela en Mädie wisten uit de trein te ontsnappen, die hen naar Dachau zou brengen, nadat 

de trein was beschoten door Russische vliegtuigen. Onderweg werden ze uiteindelijk door de 

Amerikanen bevrijd en kwamen op het station in Weert weer in Nederland aan. Later arriveerde ook 

Eifa weer in Nederland. Hij werd bevrijd in Neu-Brandenburg vlak bij Sachsenhausen. 

Terug in Beek bleken al hun bezittingen weg te zijn en de woonwagen was leeggeroofd, tot en met 

de violen, de accordeon en het marionettentheater. Burgemeester Regout had de instrumenten, die 

achtergebleven waren ingepikt. Ook de inrichting van de woonwagen was geroofd inclusief een 

gietijzeren hout gestookt fornuis/kachel.  

Ze keerden echter niet meer terug naar Beek, maar gingen inwonen bij Mannele, die ondertussen 

een huis in Susteren had. 

Het vooroordeel over “zigeuners” zou in Nederland blijven en de Nederlandse Staat heeft nooit 

compensatie betaald aan de Sinti- en Romagemeenschap. Die ontvingen ze wel uit het Duitse 

“Wiedergutmachung”-fonds. 
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Vlnr: dochter Mädie , dochter Soela ,                       
moeder Ernestine en dochter Boeta 

Vlnr: de zonen: Peppi, Leutze, Shanni, Mannele en Eifa  

                Vader Johann 

Kampkaart van Peppi met nummer, verkeerde 
            naam en datum van ontsnapping 

Struikelstenen voor fam. Franz, de Stegen 60, Beek 

Gedenkzuil voor de fam. Franz, de Stegen 60 in Beek 
                    “Wij lieten hen gaan” 
 

Foto’s fam. Franz en kampdocument: Mädie Franz 

Foto’s gedenkzuil: R.H.M. Göttgens 
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II.  Gesneuvelde militairen 

 

 

 
 

 

 

Op drie fronten 

Deze lijst geeft een overzicht van de militairen, die tijdens de mobilisatie, de meidagen 1940 

en de bevrijding zijn omgekomen in Nederland, het Oostfront of Nederlands-Indië. Eén lid 

van de Nederlandse Koopvaardij is in deze militaire lijst opgenomen. 

In principe herdenkt de Stichting ook de eventueel overleden militairen tijdens de 

naoorlogse vredesmissies. Tot heden (januari 2021) zijn geen slachtoffers te betreuren met 

banden met Beek. 

 

Ook Duitse soldaten?  

U treft ook de namen aan van de Duitse militairen, die bij de bevrijding in september 1944 

rond Beek zijn gesneuveld en tijdelijk binnen de gemeente waren begraven tot hun 

herbegrafenis op het Duitse militaire kerkhof in Ysselsteyn. Dit blijft een gevoelig onderwerp. 

Zij maakten deel uit van in der haast opgeroepen, veelal oudere, reservisten. Allengs is bij 

velen het besef gegroeid, dat ook zij uiteindelijk slachtoffer zijn geweest van een 

kwaadaardig regime, waaruit welhaast onmogelijk te ontsnappen viel. Dat geldt ook voor de 

Rijksduitsers, die in Beek en Spaubeek woonden en waarvan de zonen verplicht waren om 

dienst te nemen in de Wehrmacht, tegen hun zin. 

Nog moeilijker ligt het bij de vijf Beekenaren en zes Spaubeekenaren, die vrijwillig toetraden 

tot de SS, om te vechten aan het Oostfront. Zij waren jong en hadden allen hun eigen reden 

voor deze ondoordachte daad, meestal geboren uit avonturisme en puberaal opportunisme. 

In alle gevallen heeft de Stichting gemeend ook deze soldaten op te nemen in de lijst en hen 

als groep te benoemen tijdens de 4 mei herdenking.  

Nadrukkelijk wordt vermeld, dat de Stichting hun daden ten zeerste afkeurt en dat alleen 

humanitaire redenen aan de basis hebben gestaan om deze soldaten op te nemen in de lijst.  

 

Oorlogshandelingen in de regio Beek, Oostfront en Nederlands-Indië  

Gedurende de meidagen in 1940 hebben er maar een beperkt aantal gevechten 

plaatsgevonden in de regio Beek, hoewel er grote aantallen Duitse troepen de omgeving 

hebben gepasseerd op weg naar België. De meeste weerstand vond plaats bij de bruggen 

over het Julianakanaal en de Maas. Tijdens de mobilisatie en de inval van de Duitsers 

sneuvelden zes aan Beek gerelateerde soldaten. 
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Tijdens de bezetting, stortte een Amerikaanse bommenwerper neer bij Beek, waarbij vier 

bemanningsleden omkwamen. Daarnaast kwamen vier Beekenaren om in dienst van de 

Wehrmacht of SS. De namen van de SS’ers zijn, om privacy redenen, niet bekend.  

 

Tijdens de bevrijding van de regio Beek waren de gevechten aanzienlijk heviger. Hierbij zijn 

echter geen Nederlandse soldaten betrokken geweest. Het was vooral een strijd tussen 

Amerikaanse en Duitse troepen. Hierbij sneuvelden diverse Amerikanen, waarvan één naam 

bekend is (status jan, 2021). Verder onderzoek naar de andere militairen loopt nog. Aan 

vijandelijke kant sneuvelden 13 Duitsers.   

Na de bevrijding stierf één Beekenaar aan een ziekte. 

De Beekenaren in Nederlands-Indië stierven vooral in Japanse gevangenschap of door een 

ongeval.  
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Naam: Liefrink 

Voornamen: Johannes, Wilhelmus 

Geboortedatum: 19-9-1905 

Geboorteplaats: Nijmegen 

Huwelijkse staat: Gehuwd 

Woonadres: Ingekwartierd in Beek 

Eenheid: Staf 1e Bataljon van 37ste Regiment Infanterie 

Rang: Dienstplichtig soldaat 

Functie:  

Datum overlijden: 6-2-1940 

Locatie overlijden: Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht 

Locatie graf: RK begraafplaats, Daalseweg in Nijmegen, graf 1084 

Omstandigheid van overlijden: Liefrink kwam op 5 februari 1940 in Beek ziek aan en is in zijn 

soldatenkwartier onwel van de trap gevallen, waarbij hij verschillende verwondingen en een zware 

hersenschudding opliep. De volgende dag is hij in het ziekenhuis overleden. Drie dagen later is hij in 

Beek begraven.  

Hij was een van de 78 militairen, die tijdens de mobilisatie in Nederland zijn gestorven om allerlei 

redenen, zoals in verkeersongevallen, bij verdrinking, bij schietoefeningen en “huiselijke” ongevallen. 

Deze soldaten worden in Nederland niet herdacht tijdens de 4 mei herdenking. Zij ontvingen ook 

geen oorlogsgraf.  

Bron: “Oorlogsslachtoffers Land- en luchtmacht 1 september 1939 - 9 mei 1940”, samengesteld door 

Bart FM Droog 2018-2019 

 

      Graf op RK  begraafplaats, Nijmegen 

Uit: de Eindhovensche en Meierijsche 
Courant van 7 februari 1940 
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Naam: Braun 

Voornamen: Petrus Maria  

Geboortedatum: 13-8-1891 

Geboorteplaats: Amsterdam 

Huwelijkse staat: Gehuwd, geen kinderen 

Woonadres: Ingekwartierd bij de familie van Bergen, Maastrichterlaan, 

Beek 

Eenheid: 6e Reserve Grenswacht Compagnie (Zuid-Limburg), 1e Bataljon van 37ste Regiment 

Infanterie 

Rang: Reserve Kapitein 

Functie: Compagniecommandant 

Datum overlijden: 10-5-1940 

Locatie overlijden: Bij de brug over Julianakanaal bij Roosteren 

Locatie graf: Ereveld Grebbeberg, Rhenen 

Omstandigheid van overlijden: Braun is om ca 4 uur ’s ochtends bij de inval van de Duitsers op 10 

mei poolshoogte gaan nemen op de brug bij Roosteren en vervolgens van achteren in zijn nek 

neergeschoten door een, als Nederlandse marechaussees vermomde, Duitser. De betreffende 

Duitser behoorde tot het Sonderkommando Kürschner, dat de 5 bruggen over het Julianakanaal 

tussen Roosteren en Stein zeker moest stellen. Bij de brug bij Roosteren sneuvelden in totaal 5 

Nederlandse soldaten. 

Braun was tijdens de mobilisatie in Beek ingekwartierd en was o.a. lid van de Beekse 

Vriendensociëteit, die nog steeds bestaat. 

Bron: 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 1994, H. v. Rens (incl. foto’s) 

 

 

 

 

 

 

                  Ereveld Grebbeberg 
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Naam: Debets 

Voornamen: Victor  

Geboortedatum: 25-8-1919 

Geboorteplaats: Ubach over Worms (L) 

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Elslooerweg 7, Beek (de Heide) 

Eenheid: 1ste Regiment Huzaren Motorrijders, 2e bataljon  

Rang: Dienstplichtig huzaar 

Functie: Huzaar bij pantserafweergeschut sectie (Pak) 

Datum overlijden: 12-5-1940 

Locatie overlijden: Dordrecht, aan de Kilzijde nabij de zeehaven 

Locatie graf: Oude Algemene Begraafplaats in Beek, vak A-graf 1 

Omstandigheid van overlijden: Het Regiment Motorrijders omvatte ook enkele secties 

pantserafweerkanonnen. De sectie van Debets werd tijdens een verkenningstocht zwaar onder vuur 

genomen door Duitse eenheden en later per abuis ook door eigen vuur. Die dag sneuvelden daar 10 

Huzaren, waaronder Debets, die door het eigen vuur werd getroffen. Aanvankelijk werd hij ter 

plaatse begraven in een massagraf. Pas op 20 juli ontvingen zijn ouders het bericht van zijn dood. 

Later werd hij in Beek herbegraven. Dat laatste had nogal wat voeten in de aarde en het verzoek 

daartoe kon pas later ingewilligd worden, aangezien hij aanvankelijk in een massagraf was begaven. 
Op zijn graf staat abusievelijk 11 mei als datum van overlijden. Zijn onderdeel kwam echter pas in de 

vroege ochtend van 12 mei in Dordrecht aan. Zijn graf is het enige oorlogsgraf in Beek. 

Bronnen: 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 1994, H. v. Rens 

- Zuidfront Holland-mei 1940 

- Foto Debets: H. v. Rens; foto graf: R. Göttgens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Begraafplaats te Beek 
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Naam: Huntjens 

Voornamen: Jan Hendrik (Harie) 

Geboortedatum: 18-10-1906 

Geboorteplaats: Schimmert 

Huwelijkse staat: Gehuwd, 9 kinderen 

Woonadres: Groot Genhout 54, Beek 

Eenheid: 3e Compagnie van het 3e Bataljon Depot Cavalerie 

Rang: Huzaar 

Functie:  

Datum overlijden: 10-5-1940 

Locatie overlijden: Den Haag, Nieuwe Alexanderkazerne, in de duinen bij Duttendel (aan de 

noordkant van Den Haag). 

Locatie graf: Militaire Erehof v.d. Alg. Begraafplaats Den Haag. 

Omstandigheid van overlijden: De genoemde kazerne werd op de vroege morgen van 10 mei om 

4.00uur gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. Het vliegtuig was op weg naar een 

bombardement op een vliegveld in de buurt. Enkele gebouwen (voornamelijk stallen) werden vol 

getroffen. Hierbij kwamen 66 soldaten (vooral reservisten) om, waaronder Huntjens. Zij sliepen op de 

hooizolder boven de stallen. Meer dan 150 soldaten raakten gewond. Ook stierven er meer dan 100 

paarden. Velen werden ernstig verminkt. Het lichaam van Huntjes werd nooit geïdentificeerd. 

Bronnen: 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 1994, H. v. Rens 

- Wikipedia/Alexanderkazerne 

- Foto Huntjens: H. v. Rens; foto kazerne: collectie Faber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Uitwerking bombardement op Alexanderkazerne, 10 mei 1940 
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Naam: Kanarek 

Voornamen: Frans 

Geboortedatum: 23-9-1915 

Geboorteplaats: Dortmund-Hörde 

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Vóór de deportaties: Maastrichterlaan te Beek. V.a. 24 

augustus 1942 tot 18 september 1944 ondergedoken op achterzolder van de Hennekes 

sigarenfabriek te Beek. 

Eenheid: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS)/onderdeel: strijdend gedeelte der 

BS: de Koninklijke Stoottroepen-Commando Limburg (KS). Dit onderdeel was ingedeeld bij de 

Amerikaanse aan-en afvoertroepen. 

Rang: soldaat/stoottroeper 

Functie:  

Datum overlijden: 15-3-1945 

Locatie overlijden: Ziekenhuis Calvariënberg Maastricht   

Locatie graf: Joodse (Ned. Israëlisch) begraafplaats te Beek, vak/rij/nr. 1 

Omstandigheid van overlijden: Gestorven aan (waarschijnlijk) tuberculose in het ziekenhuis 

van Maastricht. 

Achtergronden:  
Frans had als Jood twee jaar ondergedoken gezeten op de zolder van de sigarenfabriek Hennekens te 

Beek en durfde zich weer op straat te vertonen één dag na de bevrijding van Beek op 17 september 

1944. De BS was ondertussen op 5 september 1944 opgericht als bundeling van de drie belangrijkste 

gewapende verzetsorganisaties. Hij trad in oktober 1944 toe tot een compagnie van de Koninklijke 

Stoottroepen. Hij wilde samen met de Geallieerden de Duitsers verder verdrijven. Een ziekte, 

waarschijnlijk ontstaan/verergerd tijdens zijn onderduikperiode, speelde echter opnieuw op en werd 

hem uiteindelijk fataal. Hij werd met militaire eer begraven. 

Veel van zijn documenten en delen van het zolderverblijf zijn in bewaring gegeven van het 

plaatselijke Eyewitness museum. 

Bronnen: 

- Artikel op website Heemkunde Beek van H. v. Rens 

- Website Verzetsmuseum  

- Foto’s: v.l.n.r. H. v. Rens, Heemkunde Beek, R. Göttgens  

 

 

Begrafenis en begraafplaats op Joods kerkhof te Beek 
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Naam: Pijls 

Voornamen: Herman Godfried Maria 

Geboortedatum: 13-10-1914 

Geboorteplaats: Beek (L) 

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Prins Mauritslaan 48, Beek 

Eenheid: Koopvaardij. De Koninklijke 

Nederlandse Pakketvaart Maatschappij 

Rang: 4e Machinist 

Functie: Machinist 

Datum overlijden: 18-8-1944 

Locatie overlijden: Indische Oceaan, ter hoogte van kustplaats Bengkulu (Sumatra) 

Locatie graf: Zeemansgraf 

Omstandigheid van overlijden: Pijls bevond zich als krijgsgevangene in een voormalig KNIL-

kazerne in toenmalig Batavia. Op 16 september 1944 ging hij met 6.700 anderen aan boord van de 

oude Japanse vrachtboot Junyu Maru, die vlak voor zonsondergang getroffen werd door twee 

torpedo’s van een Britse onderzeeër en binnen een kwartier zonk. De boot was op weg van Priok 

(Java) naar Padang (Sumatra). Er waren slechts twee reddingsboten aan boord, die door de Japanse 

bemanning zelf werden gebruikt. De volgende dag pikte een klein Japans marineschip enkele 

honderden drenkelingen op uit zee. In totaal kwamen 5.600 opvarenden om het leven, waaronder 

Pijls. Het werd een van de grootste scheepsrampen uit de maritieme geschiedenis.  

Bronnen: 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 1994, H. v. Rens  

- Nationaal archief/Japanse interneringskaarten (incl. foto kampkaart) 

- Uitzending “Andere Tijden” van 12 augustus 2013 

- Foto Pijls: H. v. Rens; foto schip: Walter E. Frost; bidprentje: oorlogsgravenstichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Het Japanse vrachtschip Junyu Maru uit 1913 Kampkaart Priok-kamp, Batavia van Pijls met 

doorhaling wegens vermissing na scheepsramp   
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Naam: Maessen 

Voornamen: Jan Pieter Willem (Jean) 

Geboortedatum: 9-10-1915 

Geboorteplaats: Beek 

Huwelijkse staat: Ongehuwd? 

Woonadres: Beek 

Eenheid: Koninklijk Nederlands Indisch Leger 

Rang: Dienstplichtig sergeant 

Functie: Groepscommandant 

Datum overlijden: 28-8-1942 

Locatie overlijden: Japans werkkamp Tavoy, Birma 

Locatie graf: Commonwealth War Cemetery Thanbyuzarat, Myanmar (vroegere Birma). Vak 

D, rij 3E, nummer 8. De Commonwealth War Graves Commission verzorgt ook de 621 

Nederlandse graven op het Nederlandse deel van het ereveld. 

Omstandigheid van overlijden: Het KNIL leger capituleerde in begin maart 1942 en de militairen 

werden krijgsgevangen. Jean werd geïnterneerd in de Unie-kampong te Belawan op Noord-Sumatra. 

Kort daarop vertrok hij op 15 mei 1942 per schip vanuit Belawan naar de havenstad Tavoy in West-

Birma. Hij arriveerde daar op 30 mei 1942 tegelijk met 1.200 andere Nederlandse krijgsgevangenen. 

Na de ontscheping werden de gevangenen ondergebracht in een rijstpellerij aan de kade. De 

volgende dag ging men op weg voor een 33 km voettocht naar het tijdelijke werkkamp Tavoy. Dit 

kamp bestond uit een verlaten missiepost (Methodistenschool): een groot, solide gebouw van twee 

verdiepingen, een internaat, enige woningen en enige schoollokalen. Er was ook een jungle-kamp en 

een vliegveld-kamp. De werkzaamheden bestonden uit laden-en-lossen, de aanleg van een vliegveld 

en de reparatie van een brug in de jungle. Vele gevangenen stierven aan dysenterie, ondervoeding 

en de zware werkomstandigheden. Het tijdelijke kamp werd drie weken na de dood van Jean weer 

gesloten. Het werkkamp lag overigens niet aan de Birmaspoorweg.  

Een andere Beekenaar: Giel Vroomen, overleefde de Japanse werkkampen wel. 

Bronnen:  

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 1994, H. v. Rens 

- Transportlijst van kamp Tavoy (japansekrijgsgevangenkampen.nl/tavoy) 

- Foto’s bidprentje en grafplaquette: oorlogsgravenstichting; foto Jean: H. v. Rens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafplaquetette ereveld    
                Thanbyuzarat              
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Naam: Jötten 

Voornamen: A.H.G. (Tony) 

Geboortedatum: 25-2-1926 

Geboorteplaats: Spaubeek 

Huwelijkse staat: Ongehuwd? 

Woonadres: Spaubeek 

Eenheid: 2e Bataljon, 2e Compagnie van het 5e Regiment Infanterie, 

onderdeel van de Koninklijke Landmacht 

Rang: Vrijwillig soldaat 

Functie:  

Datum overlijden: 21-7-1946 

Locatie overlijden: Kedurus nabij Surabaya, Oost-Java 

Locatie graf: Nederlands Ereveld Kembang Kuning, Surabaya, graf B167 

Omstandigheid van overlijden: Ongeval tijdens een verlofdag 
Opmerking: Het Bataljon 2-5 RI is gevormd uit vrijwilligers, oorspronkelijk bestemd voor de Gezags 

Bataljons Indië. Via Engeland (Aldershot, Hampshire) waar het bataljon werd voorzien van de 

noodzakelijke uitrusting, vertrok het op 25 januari 1946 naar Indië. Op 29 maart kwam het aan in het 

toegewezen operatiegebied nabij Surabaya. Hier werd het aanvankelijk belast met de beveiliging van 

de plaatselijke verdedigingslinie en enkele kleine gevechtsacties. De grote gevechtsacties vonden pas 

plaats na het overlijden van Jötten. 

Bron: 

- Oorlogsgravenstichting.nl/bataljons nieuws 2-5RI en foto’s                

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nederlands ereveld Surabaya 
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Naam: Kool 

Voornamen: Eduardus, Hubertus 

Geboortedatum: 17-10-1922 

Geboorteplaats: Kerkrade 

Huwelijkse staat: Ongehuwd? 

Woonadres: Inwonend op boerderij in Beek. Formeel ingeschreven bij 

zijn ouders in Gronsveld. 

Eenheid: 1ste Bataljon van het 3e Regiment Infanterie; bijnaam: de “Watermannen” 

(Onderdeel van de Koninklijke Landmacht). 

Rang: Dienstplichtig soldaat 

Functie:  

Datum overlijden: 3-6-1946 

Locatie overlijden: Zwembad Tjihampelas, Bandoeng, West Java  

Locatie graf:  

Omstandigheid van overlijden: In zwembad verdronken 
Opmerking: Kool verbleef en werkte als boerenknecht op een hoeve in Beek op het moment, dat hij 

werd opgeroepen voor militaire dienst in Indië. Zijn Bataljon was in medio september 1945 gelegerd 

in Zuid-Limburg en vertrok vervolgens via Engeland (Aldershot, Hampshire) op 25 november 1945 

naar Indië. Op 20 maart 1946 kwam de eenheid aan in Batavia en op 8 april 1946 arriveerde het 

Bataljon in de omgeving van Bandoeng, waar het werd ingezet tijdens de Politionele Acties. 

Bronnen:  

- H. v. Rens 

- Website indie-1945-1950.nl  

- openarch.nl/Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHL), BS overlijden 

 

 

  

              Zwembad Tjihampelas in Bandoeng (foto: javapost.nl) 
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Naam: Nijhout 

Voornamen: Jelle 

Geboortedatum: 11-8-1904 

Geboorteplaats: Amsterdam 

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Amsterdam 

Eenheid: 4e Reserve Grenswacht Compagnie (Zuid-Limburg) van het 37ste 

Regiment Infanterie 

Rang: Dienstplichtig soldaat (infanterist) 

Functie: Waarschijnlijk behorend tot een mitrailleur sectie (of geweerschutter) 

Datum overlijden: 10-5-1940 

Locatie overlijden: In een stelling aan de Rijksweg van Beek naar Geleen ter hoogte van het 

viaduct over het voormalige mijnspoor bij Neerbeek 

Locatie graf: Erebegraafplaats bij Loenen. Graf A-158 

Omstandigheid van overlijden: In Neerbeek was de betonnen versperring op de brug over het 

mijnspoor gesloten, en deze versperring werd verdedigd vanuit loopgraven, die waren aangelegd op 

het hoge talud van het mijnspoor. De verdedigers beschikten over één mitrailleur en verder slechts 

over geweren. Er ontstond een kort vuurgevecht met oprukkende Duitsers vanuit Geleen, waarbij 

soldaat Jelle Nijhout een kogel in zijn hoofd kreeg. Dat was om ongeveer 4.00 uur. De Duitse eenheid 

trok na een korte onderbreking door naar Beek. Direct na het vuurgevecht gingen Neerbeekse 

burgers ter plaatse kijken. Zij vonden de zwaargewonde man, en waarschuwden de pastoor. Deze 

diende hem de laatste sacramenten toe. Hij overleed in de armen van de pastoor. Op 11 mei werd hij 

begraven in Beek en na de oorlog werd zijn lichaam overgebracht naar het ereveld in Loenen. 
Nadien bleek dat Jelle Nijhout Nederlands Hervormd was: hij had volgens de norm van die dagen niet 

bediend mogen worden. Hij kreeg een noodgraf in de stoep buiten de Katholieke begraafplaats van 

Neerbeek. Direct na de capitulatie van Nederland werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar 

Amsterdam en daar herbegraven. Na de oorlog werd hij overgebracht naar de erebegraafplaats in 

Loenen”. 

Bronnen:  

- Artikel op website Heemkunde Beek van Wim van der Linde (Berg a. d. Maas) 

- maaslinie-mei1940.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf op erebegraafplaats Loenen                           
  Foto: Oorlogsgravenstichting 
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Naam: Wijers 

Voornamen: Joseph Hubertus 

Geboortedatum: 8-6-1912 

Geboorteplaats: Duisburg-Meiderich (Duitsland) 

Huwelijkse staat: Gehuwd, geen kinderen (uit familiestamboom Weijers) 

Woonadres: Brunssum 

Eenheid: 4e Reserve Grenswacht Compagnie (Zuid-Limburg) van het 37ste 

Regiment Infanterie 

Rang: Dienstplichtig sergeant 

Functie: Groepscommandant 

Datum overlijden: 10-5-1940 

Locatie overlijden: Ziekenhuis Heerlen. Waarschijnlijkheid zwaargewond geraakt bij 

Spaubeek, nabij één van de twee bruggen over de Geleenbeek, die als verdedigingslinie was 

ingericht achter de St. Annakapel. 

Locatie graf: Militair Ereveld Grebbeberg, rij 12-graf 16 

Omstandigheid van overlijden: De omstandigheden en locatie van zijn sneuvelen zijn niet met 

zekerheid bekend. Waarschijnlijk is hij zwaargewond geraakt bij een confrontatie met een Duitse 

gemotoriseerde voorhoede, die richting Julianakanaal en Maas oprukte in de vroege ochtend van 10 

mei. Hij is later die dag in het ziekenhuis van Heerlen overleden. 
Opmerking: De locatie van sneuvelen is soms moeilijk vast te stellen en werd niet altijd correct 

geregistreerd in de hectiek van het moment. Bovendien vonden de gevechten plaats in het 

grensgebied van de gemeenten Spaubeek-Neerbeek-Schinnen. Enkele meters kunnen dan al een 

andere gemeente opleveren.  

Bronnen:  

- maaslinie-mei1940.nl 

- Niet gepubliceerd artikel van R.H.M. Göttgens over locatiebepaling Wijers 

- Verslagen van Kapitein Talens over de stellingen op 10 mei 1940 

- Gevechtsverslagen van 10 mei 1940 van het 37ste Regiment Infanterie 

- Foto’s bidprentje en graf: oorlogsgravenstichting.nl; foto Weijers: WW2insouthlimburg.nl/  

  Brunssum 
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Naam: Dohmen (niet in de lijst opgenomen) 

Voornamen: Johannes, Jozef, Maria (Jan of Sjeng) 

Geboortedatum: 24-9-1906 

Geboorteplaats: Merkelbeek (Schinnen) 

Huwelijkse staat: Gehuwd 26-4-1940 (slechts 14 dagen!) 

Woonadres: Merkelbeek 

Eenheid: 1e Compagnie, 2e Bataljon van het 37ste Reg. Infanterie 

Rang: Dienstplichtig soldaat 

Functie: Infanterist 

Datum overlijden: 10-5-1940 

Locatie overlijden: Tijdens oversteek v.d. Maas nabij Meerhoven/Stockhem (B) 

Locatie graf: Begraafplaats Neerbeek (enige relatie met Beek) 

Omstandigheid van overlijden: Bij Berg a/d Maas was de bewaking van de linie langs het 
Julianakanaal in handen van de Limburgse Jagers van 1-II-37RI. In de vroege morgen op 10 mei 1940 
zag de Nederlandse wachtpost een groep mensen op fietsen aankomen. Ze droegen uniformen van 
het Regiment Wielrijders. Toen de wachtpost vroeg om het wachtwoord, kreeg hij niet het 
wachtwoord van de 10de maar van de 9de. Voordat de Nederlandse soldaat actie kon ondernemen 
werd hij gedood door een Duitse scherpschutter. Onmiddellijk braken er felle gevechten uit tussen 
de verklede Duitsers en de Nederlanders die de brug moesten verdedigen. Het lukte de Duitsers om 
de brug ongeschonden in handen te krijgen. Toen het besef doordrong dat de situatie uitzichtloos 
was, gaf het merendeel van de Nederlandse soldaten zich over. Een vijftal mannen voelde er niks 
voor om zich zomaar gewonnen te geven. Ze trokken zich al vechtend terug door het dorp Berg. Toen 
ze ingesloten raakten tussen de Maas en de vijand, konden ze niks anders dan oversteken naar 
België. Wat er precies gebeurd is, blijft tot op heden ongewis. Eén versie van het verhaal vertelt dat 
de Nederlanders alsnog door Duitsers gedood werden terwijl ze door de Maas naar België waadden. 
Een andere mogelijkheid is dat de Belgen, die wisten dat Duitsers in nagemaakte uniformen zouden 
aanvallen, het vuur op hen geopend hebben vanuit een nabijgelegen kazemat. Alle vijf de 
Nederlandse soldaten sneuvelden. 
Pas op 16 mei, toen het oorlogsgeweld in onze streek weer enigszins was geluwd, werden de dode 
Nederlandse soldaten gevonden, op de plaats waar ze gevallen waren. De slachtoffers werden 
begraven op het kerkhof van Berg. Hun families werden pas op 24 mei op de hoogte gebracht van 
hun lot. De meeste stoffelijke resten werden na de oorlog herbegraven in hun woonplaats.  
Jan was pas 2 weken getrouwd. Zijn echtgenote is tijdelijk bij haar schoonmoeder in gaan wonen in 

Neerbeek om haar te verzorgen. Dit heeft echter niet lang standgehouden. Zij bleef “een vreemde” 

voor haar schoonmoeder en is uiteindelijk teruggekeerd naar haar geboorteplaats Meerssen. Jan is in 

de woonplaats van zijn moeder Neerbeek begraven, maar had verder geen connecties met Beek. 

Bronnen: oorloginlimburg.nl/Berg en sjilvents.nl/152dohmen (incl. foto’s). 
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Naam: Zoon van familie S. (wegens privacy reden niet nader vermeld) 

Voornamen:  

Geboortedatum: 10-6-1920 

Geboorteplaats: 

Huwelijkse staat: 

Woonadres: Beek (de Kamp) 

Eenheid: Waffen SS 

Rang:  

Functie:  

Datum overlijden: 21-6-1942 

Locatie overlijden: Omgeving Narwa, Estland 

Locatie graf: Onbekend 

Omstandigheid van overlijden: Onbekend  
Opmerking: Wegens privacy redenen is niet veel over hem gepubliceerd en zijn geen nadere 

gegevens bekend. S. was een volwassen man, die zich vrijwillig en met overtuiging aanmeldde bij de 

Waffen SS. Hij sneuvelde in Estland vlak over de grens met Rusland bij Narwa. Op 20 augustus 1942 

werd pas in Beek officieel bekend, dat hij gesneuveld was. Zijn familie woont nog steeds in Beek. Er 

heeft een gesprek plaatsgevonden met twee zoons van zijn broer. Zij hebben het erg moeilijk met het 

verleden van hun oom. Er is daarom afgesproken niet verdere over het verleden te publiceren. 

(Bron: H. van Rens)  

 

Naam en voornamen: Onbekend  

Geboortedatum en -plaats: Onbekend 

Huwelijkse staat: Ongehuwd, wees 

Woonadres: Beek, Nieuwstraat bij pleeggezin 

Eenheid: Waffen SS 

Rang en functie: Onbekend  

Datum en locatie van overlijden: onbekend, waarschijnlijk Oostfront 

Locatie graf: Onbekend 

Omstandigheid van overlijden: Onbekend 
Opmerking: Hij had ruzie met zijn pleegvader en had zich uit balorigheid vrijwillig bij de Waffen SS 

aangesloten (bron: Herman van Rens) 

 

Naam en voornamen: Zoon van familie M. (wegens privacy reden niet nader 

vermeld) 

Geboortedatum en -plaats: Onbekend 

Huwelijkse staat: Onbekend 

Woonadres: Neerbeek 

Eenheid: Waffen SS 

Rang en functie: Onbekend 

Omstandigheid van overlijden: Onbekend 

Datum en locatie overlijden: De familie krijgt op 7 maart 1944 bericht van overlijden. 

Waarschijnlijk aan Oostfront gesneuveld of gestorven tijdens internering  

Locatie graf: Onbekend                                                         (Bron: Dagboek onbekende Beekenaar) 



44 
 

 
 

 

Naam en voornamen: Twee onbekende personen 

Geboortedatum en -plaats: Onbekend 

Huwelijkse staat: Onbekend 

Woonadres: Spaubeek 

Eenheid: Waffen SS 

Rang en functie: Onbekend 

Datum en locatie overlijden: Waarschijnlijk aan Oostfront gesneuveld of gestorven tijdens 

internering. 

Omstandigheid van overlijden: Onbekend 

Locatie graf: Onbekend          

Opmerking:  In Spaubeek waren tijdens de oorlog in totaal zes jonge mannen vrijwillig 

toegetreden tot de waffen SS, waarvan er twee zijn gesneuveld.                                               
Bron: Oorlogsherinneringen van Louis G. Offermans uit Spaubeek 

 

 

Naam en voornamen: Onbekend 

Geboortedatum en -plaats: 38 jaar, onbekend 

Huwelijkse staat: Onbekend 

Woonadres: Beek 

Eenheid: Waffen SS/SS-Freiwilligen Legion “Niederlande” 

Rang en functie: Onbekend 

Datum en locatie overlijden: Officieel wordt vermeld, dat hij is gesneuveld op 27 juni 1942 

bij Veliki-Novgorod in Rusland. Volgens twee goed geïnformeerde Beekse tijdsgenoten is hij 

echter als spijtoptant gedeserteerd van zijn onderdeel, opgepakt en vervolgens gefusilleerd.   

Omstandigheid van overlijden: Onbekend 

Locatie graf: Aanvankelijk op het Duitse Friedhof bij Selo Gora (Rusland). Na de aftocht van 

de Duitsers is dit kerkhof door de Russen geruimd. Een aantal overblijfselen is later naar een 

verzamelbegraafplaats in het nabijgelegen Novgorod overgebracht. (bron: website 

volksbund.de). Het is niet bekend of deze Beekenaar daar ook begraven ligt.  

Opmerking:  Deze persoon was al vóór de start van de oorlog lid van de NSB(Bron: H. van 

Rens) 

Deze SS’er streed waarschijnlijk aan het z.g. Wolchov-front ten zuiden van Leningrad langs 

de Wolchov rivier. De gevechten vonden plaats van 13 januari t/m 28 juni 1942. De Russen 

probeerden met een grootscheeps tegenoffensief de Duitse blokkade van Leningrad te 

doorbreken, hetgeen uiteindelijk mislukte. Aan Duitse zijde streden o.a. veel Nederlandse, 

Vlaamse en Spaanse vrijwilligers mee. (bron: boek: Apostel van de Antichrist/historische context 

1942, Europese Waffen SS vrijwilligers aan het Oostfront, van Kuno Kessels). 
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Opmerking: Zoon van een Beekse Rijksduitser 

Naam: Jonas 

Voornamen: Jan Joseph (Sef) 

Geboortedatum: 10 juni 1920 

Geboorteplaats: Beek 

Huwelijkse staat:  

Woonadres: Beek 

Eenheid: Deutsche Wehrmacht 

Rang: Oberfunker 

Functie: Koerier (meldingsruiter) 

Datum overlijden: 13 augustus 1942 

Locatie overlijden: Oostfront (Rusland) 

Locatie graf: Onbekend 

Omstandigheid van overlijden: Tijdens een 

vijandelijke aanval gedood.  

Jo had een Duitse vader en was een 

Rijksduitser. Hij is verplicht in dienst 

gemoeten tegen zijn wil. Op 24 september 

1942 werd in Beek officieel bekend, dat hij 

gesneuveld was.  

Jo’s vader was beheerder van de Coöperatie 

van het Katholieke Werklieden Verbond in 

Beek 

Bron tekst en foto’s: Een voetnoot bij de 

wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 

1994, H. v. Rens   

 
 

Opmerking: Zoon van een Beekse Rijksduitser 

Naam: Herring 

Voornamen: Hans 

Geboortedatum:  

Geboorteplaats: Beek 

Huwelijkse staat: 

Woonadres: Beek 

Eenheid: Deutsche Wehrmacht 

Rang:  

Functie:  

Datum overlijden:  

Locatie overlijden: Oostfront 

Locatie graf:  

Omstandigheid van overlijden: Hans had een Duitse vader en was een Rijksduitser. Hij is verplicht 

in dienst gemoeten tegen zijn wil. Hans was een goede vriend van Jo Jonas en een sterspeler bij de 

Beekse voetbalclub Caesar (zie foto). 

Bron/foto: Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, 1994, H. v. Rens  

 

Hans: zie pijl 
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Opmerking: Zoon van een Spaubeekse Rijksduitser uit Oostenrijk 

Naam:  R. 

Voornamen: Leo 

Geboortedatum: Onbekend 

Geboorteplaats: Spaubeek 

Huwelijkse staat: Onbekend 

Woonadres: Hobbelrade 

Eenheid: Deutsche Wehrmacht 

Rang:  

Functie:  

Datum overlijden: Zomer 1941 

Locatie overlijden:  

Locatie graf: Onbekend 

Omstandigheid van overlijden: In ziekbed overleden 

Opmerking:  

Bron: Oorlogsherinneringen van Louis G. Offermans uit Spaubeek 
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Naam: Cole 

Voornamen: Vernon Keith 

Geboortedatum: 23-9-1919 

Geboorteplaats: Marion, Indiana, USA 

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Marion, Indiana, USA 

Eenheid: 8th US Army Air Force/306th Bomb Group/423rd Squadron 

Rang: 1ste Luitenant 

Functie: Piloot van een B-17 bommenwerper en bemanningscommandant 

Datum overlijden: 14-10-1943 

Locatie overlijden: In boom bij Geleen/Lutterade, Waterstraat, nabij ingang Mauritskantoor 

Locatie graf: Marion, Grant Memorial Park, Grant County, Indiana, USA 

Omstandigheid van overlijden: Coles’ bommenwerper werd boven Hasselt aangeschoten door 

een raket van een Duitse jager. Hierbij werd een vliegenier gedood. Het toestel daalde snel, maar 

Cole kon het vliegtuig nog enige tijd in de lucht houden, zodat de bemanning nog kans had om eruit 

te springen. Totdat even later een explosie plaatsvond in het toestel even ten zuiden van Sittard. 

Hierbij werd weer een vliegenier gedood. Cole werd door de explosie zwaargewond naar buiten 

geslingerd en belandde met halfgeopende parachute in een boom. Een priester kon hem nog de 

laatste zegen geven voordat hij stierf. Het toestel zou later crashen in Beek, waar drie lichamen uit 

het toestel geborgen werden. In totaal zouden 4 bemanningsleden sneuvelen. De zes anderen 

werden krijgsgevangen gemaakt en keerden na de oorlog terug naar huis. De vier gesneuvelden 

werden aanvankelijk in Maastricht op het Duitse Ehrenfriedhof begraven in een aparte hoek en later 

over- gebracht naar het Amerikaanse oorlogskerkhof bij Margraten. Cole is in 1946 gerepatrieerd 

naar de VS.  Cole ontving postuum de Purple Heart medaille. 

Hoewel Cole niet op Beeks grondgebied is gesneuveld, wordt hij toch als commandant van het 

gecrashte toestel genoemd tijdens de 4 mei herdenking in Beek. 

Bronnen:  

- Kroniek “Gedonder in de Hemel”, mei 2019 door   

  R.H.M. Göttgens 

- Foto’s: familie Cole en website findagrave.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Boven: Grafsteen, Grant Memorial Park  
  Onder: telegram met doodsbericht (Killed in Action) 
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Naam: Richardson 

Voornamen: Donald (Don)  

Geboortedatum: 20-11-1921 

Geboorteplaats: Topeka, Kansas, USA 

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Topeka, Kansas, USA 

Eenheid: 8th US Army Air Force/306th Bomb Group/423rd Squadron 

Rang: Staff Sergeant 

Functie: Buikkoepelschutter van een B-17 bommenwerper  

Datum overlijden: 14-10-1943 

Locatie overlijden: In het vliegtuig boven omgeving Hasselt  

Locatie graf: Penwell-Gabel Cemetery Topeka, Chawnee County, Kansas, USA  

Omstandigheid van overlijden: Richardson’s bommenwerper werd boven Hasselt aangeschoten 

door een raket van een Duitse jager. Hierbij werd hij gedood. Het toestel zou later crashen in Beek, 

waar drie lichamen uit het toestel geborgen werden, waaronder dat van Richardson. In totaal zouden 

4 bemanningsleden sneuvelen. De 6 anderen werden krijgsgevangen gemaakt en keerden na de 

oorlog terug naar huis. De 4 gesneuvelden werden aanvankelijk in Maastricht op het Duitse 

Ehrenfriedhof begraven in een aparte hoek en later overgebracht naar het Amerikaanse 

oorlogskerkhof bij Margraten. Richardson is in 1946 gerepatrieerd naar de VS. 

Richardson ontving postuum de Purple Heart medaille. 

Bronnen:  

- Kroniek “Gedonder in de Hemel”, mei 2019 door R.H.M. Göttgens 

- Foto’s: familie Richardson en website Findagrave.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafsteen Penwell-Gabel Cemetery 

 Zijn originele medailles 

                        Overlijdenstelegram (Killed in Action) 
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Naam: Shields 

Voornamen: Robah Clay 

Geboortedatum: 9-4-1919 

Geboorteplaats: Forsyth County, North Carolina, USA  

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Forsyth County, North Carolina, USA 

Eenheid: 8th US Army Air Force/306th Bomb Group/423rd Squadron 

Rang: Technical Sergeant 

Functie: Marconist en boordschutter van een B-17 bommenwerper 

Datum overlijden: 14-10-1943 

Locatie overlijden: In het vliegtuig boven ten zuiden van Sittard 

Locatie graf: Amerikaans oorlogskerkhof bij Margraten, NL. Sectie H, rij 14, graf 16 

Omstandigheid van overlijden: Shields ’s bommenwerper werd boven Hasselt aangeschoten door 

een raket van een Duitse jager. Hierbij werd een vliegenier gedood. Even later vond in het toestel 

een explosie plaats even ten zuiden van Sittard. Hierbij kwam Shields om het leven. Het toestel zou 

later crashen in Beek, waar drie lichamen uit het toestel geborgen werden, waaronder dat van 

Shields. In totaal zouden 4 bemanningsleden sneuvelen. De 6 anderen werden krijgsgevangen 

gemaakt en keerden na de oorlog terug naar huis. De 4 gesneuvelden werden aanvankelijk in 

Maastricht op het Duitse Ehrenfriedhof begraven in een aparte hoek en later overgebracht naar het 

Amerikaanse oorlogskerkhof bij Margraten. Shields ligt daar nog steeds. 

Shields ontving postuum de Purple Heart medaille en andere onderscheidingen 

Bron:  

- Kroniek “Gedonder in de Hemel”, mei 2019 door R.H.M. Göttgens 

- Foto’s: familie Shields en R.H.M. Göttgens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Am. Oorlogskerkhof Margraten    

                             Overlijdenstelegram (Killed in Action) 
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Naam: Zumpf 

Voornamen: Frederick W. (Fred)  

Geboortedatum: 2-5-1924 

Geboorteplaats: Washington Depot, Connecticut, USA  

Huwelijkse staat: Ongehuwd 

Woonadres: Washington Depot, Connecticut, USA 

Eenheid: 8th US Army Air Force/306th Bomb Group/423rd Squadron 

Rang: Staff Sergeant 

Functie: Boordschutter (romp) van een B-17 bommenwerper 

Datum overlijden: 14-10-1943 

Locatie overlijden: In het vliegtuig tijdens de crash in Beek 

Locatie graf: Amerikaans oorlogskerkhof bij Margraten, NL. Sectie B, rij 20, graf 28 

Omstandigheid van overlijden: Zumpf’s bommenwerper werd boven Hasselt aangeschoten door 

een raket van een Duitse jager. Hierbij werd een vliegenier gedood. Even later vond in het toestel 

een explosie plaats even ten zuiden van Sittard. Hierbij kwam een ander bemanningslid om het 

leven. Het toestel zou later crashen in Beek, waar drie lichamen uit het toestel geborgen werden, 

waaronder dat van Zumpf. Waarschijnlijk heeft hij geen kans meer gezien om het ontsnappingsluik in 

het vliegtuig te openen. In totaal zouden 4 bemanningsleden sneuvelen. De 6 anderen werden 

krijgsgevangen gemaakt en keerden na de oorlog terug naar huis. De 4 gesneuvelden werden eerst in 

Maastricht op het Duitse Ehrenfriedhof begraven in een aparte hoek en later overgebracht naar het 

Amerikaanse oorlogskerkhof bij Margraten. Zumpf ligt daar nog steeds. 

Zumpf ontving postuum de Purple Heart medaille. 

Aanvankelijk was het niet mogelijk om het lichaam van Zumpf te identificeren. Zijn hoofd was van de 

romp gescheiden en het lichaam was door en door verbrand. Pas 6 maanden later werd hij alsnog 

geïdentificeerd en kwam er een einde aan de slopende onzekerheid bij zijn familie.  

Bronnen:  

- Kroniek “Gedonder in de Hemel”, mei 2019 door R.H.M. Göttgens 

- Foto’s: Familie Zumpf en R.H.M. Göttgens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Am. Oorlogskerkhof Margraten 

Overlijdenstelegram  
   (Killed in Action) 
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Naam: Gambrel 

Voornamen: Toel G. 

Geboortedatum: 25-5-1919 

Geboorteplaats: Calvin, Kentucky, USA 

Huwelijkse staat: Onbekend 

Woonadres: USA 

Eenheid: 67th Armored Regiment van de US 2nd Armored Division “Hell on 

Wheels”/Medical detachment, 1ste Bataljon 

Rang: Private 

Functie: Hospitaalsoldaat (Hospik) 

Datum overlijden: 18-9-1944 

Locatie overlijden: Nabij Neerbeek 

Locatie graf: Het lichaam is gerepatrieerd naar Hurst Cemetery nr2, Ferndale, Kentucky, USA  

Omstandigheid van overlijden: Op 17 september 1944 trokken infanterie- en tankeenheden van 

de Amerikaanse 2e Tankdivisie naar Beek. De volgende dag trokken ze verder richting Geleen. Zij 

moesten het opnemen tegen de restanten van de Duitse 275ste Infanterie Divisie, die nog hevig 

sporadisch verzet bood met artillerie en handvuurwapens. Tijdens de verdere opmars werd Gambrel 

ter hoogte van Neerbeek dodelijk getroffen en tijdelijk in een veld bij Neerbeek begraven. 

Bronnen:  

- Dagboek Sef Mennens. 

- After battle report van 18 september 1944 van het 67th Armored Regiment  

- Lijst met namen en data van gesneuvelde militairen van de US 2nd Armored Division in 

  Zuid-Limburg in de periode 15-20 september 1944 samengesteld door R.H.M. Göttgens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Graf op Hurst Cemetery nr2, Kentucky  
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= In onderzoek = 

 

Naam: Zeven Amerikaanse militairen zwaargewond, waarvan mogelijk 

een aantal zijn bezweken aan hun verwondingen, opgelopen bij Oensel 

(toen onderdeel van de gemeente Beek) 

Voornamen:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Huwelijkse staat:  

Woonadres: USA 

Eenheid: 67th Armored Regiment van de US 2nd Armored Division “Hell on Wheels” 

Rang:  

Functie:  

Datum overlijden: 17 september 1944 of de dagen daarna 

Locatie overlijden: Onbekend hospitaal in Zuid-Limburg 

Locatie graf:   

Omstandigheid van overlijden: Het “after battle report” van 17 september van het 3e Bataljon 

67th AR vermeldt een ernstig incident, dat zich voordeed tijdens een verkenningspatrouille op deze 

dag. De patrouille met twee jeeps en 7 man stuitte op een eigen mijnenveld op de T-splitsing van 

Langs de Gewannen/Gewandeweg en de Kling, nabij de Oenselerhof. Een jeep werd volledig vernield. 

De 7 militairen werden (ernstig) gewond afgevoerd (evacuated) naar een veldhospitaal buiten de 

gemeentegrenzen van Beek. In het verslag staat verder niets vermeld over namen, of dat de 

militairen het incident niet hebben overleefd. In het dagboek van Sef Mennens staat vermeld in zijn 

dagboek, dat er die dag 4 militairen gesneuveld zouden zijn. Met name de inzittenden van de volledig 

vernielde jeep zullen het zwaar te voerduren hebben gehad. Ze zijn dan in ieder geval buiten de 

gemeentegrenzen van Beek overleden.  

Bron: Rapporten van Allied Actions in South-Limburg 14-20 September 1944. 
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Gesneuvelde Duitse militairen op Beeks grondgebied 
 

Algemene achtergrondinformatie 
De gemeente Beek is bevrijd op 17 en Spaubeek op 18 september. De 

omgeving van Beek werd verdedigd door de slecht bemande en uitgeruste 

Duitse 275ste en 18e Divisies Infanterie. Het grootste deel van de 18e Divisie 

had zich op 16 september al teruggetrokken naar Sittard. Het is daarom 

waarschijnlijk, dat alle Duitse soldaten, die in Beek werden begraven, behoorden tot de 275ste Divisie.  

De informatie van dit onderdeel is voornamelijk gebaseerd op twee bronnen:  

- Een lijst van de burgemeester van Beek van 3 augustus 1945 met de namen van de aangetroffen 

Duitse gesneuvelden, die tijdelijk in Beek werden begraven.  

- Nadere details over de betreffende militairen, zoals vermeld op de begraafplaats-site van 

Ysselsteyn. 

Beek is bevrijd door een eenheden, die vanaf Meerssen/Bunde via de Rijksweg naar Sittard 

optrokken en door een eenheden die meer oostelijk via Meerssen-Ulestraten-Oensel-Geverik naar 

Beek trokken. Het zijn vooral de laatstgenoemde eenheden, die fel hebben moeten vechten met de 

slecht uitgeruste Duitse 275ste Infanteriedivisie. Deze reservedivisie was pas in augustus 1944 

opnieuw geformeerd en bestond voornamelijk uit reserve-en opleidingseenheden, reservisten en 

ondersteunende eenheden van land- en luchtmacht met nauwelijks of geen gevechtservaring. Vele 

van de soldaten waren zo uit de veldlazaretten of van de niet afgemaakte opleidingen geplukt en 

nauwelijks in staat te vechten. Velen waren zelfs al relatief oud. De divisie had in september 1944 

zware verliezen geleden tijdens de geallieerde opmars door België.  

De gevechten vonden plaats in de driehoek: 

Oensel-Geverik-Schimmert. Zij moesten het 

opnemen tegen het goed bewapende 2e 

tankbataljon van het 67ste Tankregiment en 

eenheden van het 41ste Pantserinfanterie 

Regiment van de “Hell on Wheels” Divisie. De 

lichamen zijn gevonden na de strijd en na een 

zoekactie van de lokale bevolking. Zij werden 

eerst op de protestantse begraafplaats in Beek 

begraven. Op één na zijn alle lichamen begin 

januari 1957 overgebracht naar de Duitse 

militaire begraafplaats in Ysselsteyn (L). Hier 

liggen momenteel ongeveer 32.000 Duitse 

soldaten. 

(Bron: R.H.M. Göttgens). 

 

 

 

 

 

 Duitse Militaire begraafplaats bij Ysselsteyn (Venray)  
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Naam: Leopold 

Voornamen: Paul 

Geboortedatum: 12-2-1909 

Geboorteplaats: Wenen 

Huwelijkse staat: Gehuwd 

Woonadres: Kagranerplatz 5, Wenen 

Eenheid: 275ste Division Infanterie/Stammbatterie.B.E.* 

Rang: Kanonier 

Functie: Artilleriebediening 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-233 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 8 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 
*Opleidingseenheid van de artillerieschool/B.E. = Beobachtungs Ersatz: reserve artillerie 

waarnemingseenheid. 

 

Naam: Wörner 

Voornamen: Wilhelm 

Geboortedatum: 3-7-1907 

Geboorteplaats: Viernheim, Hessen 

Huwelijkse staat? 

Woonadres: Siegfried Strasse 5, Viernheim 

Eenheid: 275ste Division Infanterie/Luftwaffe Bautruppe Kompanie* 

Rang: Flieger Obergefreiter 

Functie:  

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-231 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 8 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

*Ondersteunend onderdeel m.b.t. constructiewerkzaamheden (zoals de bouw van vliegvelden en 

verdedigingswerken). 
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Naam: Hamster 

Voornamen: Heinrich 

Geboortedatum: 10-9-1897 

Geboorteplaats: Auerbach (Passau), Beieren 

Huwelijkse staat? 

Woonadres: Auerbach 

Eenheid: 275ste Division Infanterie/Flak Ersatz Abteilung 2* 

Rang: Unteroffizier 

Functie: Bediening luchtafweer (Flak)  

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-234 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 8 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

*Reserveonderdeel Flugabwehrkanone (Flak): luchtdoelgeschut, dat ook als pantserafweer kanon 

werd ingezet. 

 

Naam: Fieberg 

Voornamen: Paul 

Geboortedatum: 30-12-1904 

Geboorteplaats: Wasfort, Sachsen-Anhalt 

Huwelijkse staat? 

Woonadres: Johannesstrasse 17, Dessau, Sachsen-Anhalt  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/608ste Luftwaffe Bautruppe 

Kompanie* 

Rang: Gefreiter 

Functie? 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-235 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 

Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 8 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

* Ondersteunend onderdeel m.b.t. constructiewerkzaamheden (zoals de bouw van vliegvelden en 

verdedigingswerken). 
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Naam: Messing 

Voornamen: Hans 

Geboortedatum: 21-5-1914 

Geboorteplaats: Bövinghausen, Nordrhein-Westfalen 

Huwelijkse staat: Gehuwd 

Woonadres: Dortmund 

Eenheid: 275ste Division Infanterie/Stammbattaillon Beobachtungs 

Ersatz Abteilung 6* 

Rang: Obergefreiter 

Functie: Waarnemer 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-230 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 8 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

*Opleidingseenheid van artilleriewaarnemers/reserve eenheid 

 

Naam: Markschat 

Voornamen: Paul 

Geboortedatum: 7-5-1903 

Geboorteplaats: Untereichen, Oost-Pruissen 

Huwelijkse staat:  

Woonadres:  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/2.Flak Ersatz Abteilung 51* 

Rang: Obergefreiter 

Functie: Bediening luchtdoelgeschut (Flak) 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-228 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 4 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

*Reserve Flak eenheid 
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Naam: Gassner 

Voornamen: Otto 

Geboortedatum: 2-7-1905 

Geboorteplaats: Plattenhardt, Baden-Württemberg 

Huwelijkse staat:  

Woonadres:  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/2.Luftwaffe Bau Battaillon* 

Rang: Obergefreiter-Flieger 

Functie? 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Geverik (Beek)  

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-229 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 7 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

* Ondersteunend onderdeel m.b.t. constructiewerkzaamheden (zoals de bouw van vliegvelden en 

verdedigingswerken). 

 

Naam: Müller 

Voornamen: Hermann 

Geboortedatum: 12-11-1921 

Geboorteplaats: Duisburg-Rheinhausen, Nordrhein-Westfalen 

Huwelijkse staat:  

Woonadres:  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/Artillerie-eenheid 

Rang: Kanonier 

Functie: Bediening artilleriestuk 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf? 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 

Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Daarna waarschijnlijk 

gerepatrieerd naar Duitsland en begraven op onbekende begraafplaats. (Hermann is niet opgenomen 

in bestand van begraafplaats Ysselsteyn). 
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Naam: Lissner 

Voornamen: Kurt 

Geboortedatum: 9-8-1922 

Geboorteplaats: Dresden 

Huwelijkse staat:  

Woonadres:  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/1. Flak Ersatz Abteilung 36* 

Rang: Luitenant 

Functie: Commandant Luchtafweergeschut (Flak) 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-9-225 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 

Opmerking: Aanvankelijk begraven op de protestantse begraafplaats in Beek. Op 4 januari 1957 

herbegraven in Ysselsteyn. 

 

* Reserve Flak eenheid 

 

Naam: Bender 

Voornamen: Helmut 

Geboortedatum: 27-8-1923 

Geboorteplaats: Krefeld, Nordrhein-Westfalen 

Huwelijkse staat:  

Woonadres: Süchtaler Strasse 7, Krefeld 

Eenheid: 275ste Division Infanterie/3.Landesschützen Battaillon* 

Rang: Gefreiter 

Functie? 

Datum overlijden: 16-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf CQ-11-266 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 
Opmerking: Aanvankelijk begraven op de katholieke begraafplaats in Genhout (Beek). Op 8 

september 1954 herbegraven in Ysselsteyn. 

 

*Landesschützen = Infanteriereservisten van 35-45 jaar oud. Aan het einde van de oorlog ook nog 

oudere leeftijden. Opgeroepen ten tijde van grote bedreigingen voor das Reich. Hun uitrusting en 

conditie was veelal matig tot slecht. 
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Naam: Schädlich 

Voornamen: Karl 

Geboortedatum: 25-3-1900 

Geboorteplaats: Markneukirchen, Sachsen 

Huwelijkse staat:  

Woonadres:  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/3. Kompanie Landesschützen* 

Rang: Gefreiter 

Functie? 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-226 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 

Opmerking: Aanvankelijk begraven op de katholieke begraafplaats in Genhout (Beek). Op 7 januari 

1957 herbegraven in Ysselsteyn. 

 

* Landesschützen = Infanteriereservisten van 35-45 jaar oud. Aan het einde van de oorlog ook nog 

oudere leeftijden. Opgeroepen ten tijde van grote bedreigingen voor das Reich. Hun uitrusting en 

conditie was veelal matig tot slecht. 

 

Naam: Aspesberger 

Voornamen: Friedrich 

Geboortedatum: 24-3-1912 

Geboorteplaats: Zirkau (Sierakow), huidige Polen 

Huwelijkse staat:  

Woonadres:  

Eenheid: 275ste Division Infanterie/1.Flak Erstatz Abteilung 38* 

Rang: Obergefreiter 

Functie: Bediening luchtafweergeschut (Flak) 

Datum overlijden: 17-9-1944 

Locatie overlijden: Omgeving Oensel-Geverik-Schimmert 

Locatie graf: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Graf AK-10-232 

Omstandigheid van overlijden: Zie bovenstaande algemene beschrijving. 

Opmerking: Aanvankelijk begraven op de katholieke begraafplaats in Genhout (Beek). Op 8 januari 

1957 herbegraven in Ysselsteyn. 

 

* Reserve-eenheid luchtafweergeschut 
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III. Overige dodelijke burgerslachtoffers 

 
Naast Joden en Sinti zijn tijdens de 2e wereldoorlog ook een aantal 

andere burgers door oorlogsgeweld omgekomen. Allen burgers, die 

op een of andere manier een band met Beek hadden. 

 

Bij de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940 zijn geen Beekse 

burgerslachtoffers gevallen. De dodelijke slachtoffers vielen allemaal 

tijdens de bezetting hier of in het toenmalig Nederlands-Indië of 

meteen daarna en bij de bevrijding 

Tijdens de naoorlogse politionele acties in Ned. Indië en vredesmissies zijn geen burgers 

omgekomen met een band met Beek (status januari 2021). 

Onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen, dat er twintig slachtoffers zijn te benoemen met 

een band met Beek.  

 

In het algemeen zijn er een aantal oorzaken aan te wijzen van het overlijden. Opvallend is, 

dat het aantal dodelijke burgerslachtoffers door geallieerd handelen groter is dan door de 

vijandelijk activiteiten.  

1. Bezweken als gevolg van internering in werkkampen in Duitsland of Ned. Indië (5 

slachtoffers) 

2. Onbedoelde gevolgen van geallieerde bombardementen of beschietingen vóór en tijdens 

de bevrijding (11 slachtoffers) 

3. Onzorgvuldige omgang met projectielen en munitie na de bevrijding (2 slachtoffers) 

4. Verkeersongevallen met geallieerde voertuigen na de bevrijding (2 slachtoffers) 

5. Gevolg van onzorgvuldige rechtsgang na de bevrijding (1 slachtoffer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapen van gemeente  
      Beek tot 1982 
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Naam: Simon, Theodorus, Johannes (Simon) Kuin  

Geboortedatum: 20 maart 1923, Bovenkarspel 

Woonadres: Bovenkarspel, ondergedoken in Spaubeek bij familie 

Otermans in Hobbelrade en later bij de familie Gerets.  

Datum van overlijden: 9 maart 1945 

Locatie overlijden: Concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg 

Omstandigheid van overlijden: Uitputting in werkkamp 

Locatie graf: Geen aanwijsbare graflocatie. De naam van Simon is 

opgenomen in het gedenkboek 34 van het concentratiekamp.  

Achtergronden:  
Vanaf maart 1942 konden willekeurige Nederlandse mannen worden opgeroepen voor de verplichte 

Arbeitseinsatz in Duitsland, aanvankelijk alleen werkelozen, maar vanaf mei ook anderen. 

Als student werd Simon opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. Weigeraars moesten onderduiken en bij 

ontdekking kwamen zij doorgaans in een concentratiekamp terecht. Ook waren er velen die 

onderdoken wanneer ze voor het eerst op verlof in Beek terug waren. Ongeveer tien mannen uit 

Beek en Spaubeek kwamen om die reden in een concentratiekamp. Drie van hen kwamen nooit meer 

thuis: Jan Caris, Sef Lardinois en de uit Noord-Holland afkomstige Simon Kuin. 
Simon weigerde zich te melden en dook onder in Spaubeek. Maar hij miste zijn ouders. Om hen een 

keer te kunnen opzoeken, kreeg hij een vals persoonsbewijs uitgereikt door de ambtenaar van de 

gemeente. Met dit document op zak reisde hij op 7 april 1944 per trein naar Bovenkarspel. Helaas 

vond juist die dag een razzia plaats op het station van Utrecht. Simon werd gearresteerd en zijn 

persoonsbewijs bleek niet in orde. Hij werd gevangengezet in kamp Amersfoort. Op 8 september 

1944 verdween hij naar het Noord Duitse concentratiekamp Neuengamme, waar hij op de 10e 

aankwam. Daar bezweek hij na een half jaar (kampnummer: 49132). Zijn leven was net begonnen.  

Bronnen:  

- Herman van Rens 

- monument.vriendenkringneuengamme.nl 

- online-begraafplaatsen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. 
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Naam: Jan Gerard (Jan) Caris 

Geboortedatum: 25 maart 1923, Beek 

Woonadres: Voor deportatie: Nieuwstraat, Beek 

Datum van overlijden: 12 juli 1945 

Locatie overlijden: Groningen 

Omstandigheid van overlijden: Bezweken na terugkeer uit 

concentratiekamp Neuengamme. 

Locatie graf: Familiegraf op RK begraafplaats St. Callistus, Neerbeek  

Achtergronden:  
Jan was landarbeider in Beek en zat ondergedoken in de buurt van Putten bij een dienstvriend, 

omdat hij weigerde zich aan te melden voor de verplichte “Arbeitseinsatz” in Duitsland. Weigeraars 

moesten onderduiken en bij ontdekking kwamen zij doorgaans in een concentratiekamp terecht. Ook 

waren er velen die onderdoken wanneer ze voor het eerst op verlof in Beek terug waren.  
Hij werd op 2 oktober 1944 met 659 anderen opgepakt bij de beruchte razzia van Putten als 

represaille voor de moord op een Wehrmacht-officier door het lokale verzet. Daarbij werden ook 

meer dan honderd huizen in Putten door Duitse en Nederlandse SS’ers afgebrand. Jan werd met de 

anderen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Vandaar ging hij op 11 oktober per trein op transport 

naar concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland, waar hij de 14e aankwam. Hij werd 

tewerkgesteld in werkkampen om tankgrachten te graven onder extreem zware omstandigheden. In 

april 1945 werden 9.000 gevangenen overgeplaatst naar kamp Sandbostel (Stalag X-B) iets ten 

westen van Hamburg. Hiervan stierven er uiteindelijk 3.000 aan uitputting, honger en ondervoeding. 

Sandbostel werd op 29 april 1945 door de Engelsen bevrijd. Jan overleefde de ontberingen van beide 

kampen en belandde voor herstel in een ziekenhuis in de stad Groningen. Hij overleed desondanks 

aan de gevolgen van alle ontberingen op 12 juli 1945 in het ziekenhuis. 

Bronnen:  

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, door H. v. Rens, 1994 (incl foto Jan) 

- monument.vriendenkringneuengamme.nl (incl. kampfoto’s) 

- oorlogsgravenstichting.nl (incl. foto graf) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Concentratiekamp Neuengamme  Kamp Sandbostel 

Familiegraf Jan Caris, Neerbeek 
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Naam: Johannes Jozeph Lardinois (Sef) 

Geboortedatum: 24 februari 1917, Schin op Geul 

Woonadres: Neerbeek 

Datum van overlijden: 18 april 1945 

Locatie overlijden: Concentratiekamp Mauthausen 

Omstandigheid van overlijden: Bezweken aan ontberingen van gevangenschap 

Locatie graf: Geen aanwijsbare graflocatie. Zijn naam is opgenomen in het gedenkboek 3 van 

het kamp.  

Achtergronden:   
Vanaf maart 1942 konden willekeurige Nederlandse mannen worden opgeroepen voor de verplichte 

Arbeitseinsatz in Duitsland, aanvankelijk alleen werkelozen, maar vanaf mei ook anderen. Weigeraars 

moesten onderduiken, en bij ontdekking kwamen zij doorgaans in een concentratiekamp terecht. 

Ook waren er velen die onderdoken wanneer ze voor het eerst op verlof in Beek terug waren. 

Ongeveer tien mannen uit Beek en Spaubeek kwamen om die reden in een concentratiekamp. Drie 

van hen kwamen nooit meer thuis: Jan Caris, Sef Lardinois en de uit Noord-Holland afkomstige Simon 

Kuin. 
Sef Lardinois was mijnwerker en werd in het kader van de Arbeidseinsatz te werk gesteld in de 

kolenmijnen van Hückelhoven bij Heinzberg. Tijdens zijn eerste verlof dook hij onder. Hij werd echter 

begin 1944 ontdekt en gearresteerd en vervolgens afgevoerd naar Mauthausen, waar hij door 

ontberingen een jaar later overleed op 18 april 1945. De familie Lardinois ontving het bericht van 

overlijden pas vier maanden later op 22 augustus 1945. Tot die tijd bleven zij in grote onzekerheid 

over het lot van Sef. 

Bronnen: 

- oorlogsgravenstichting.nl (incl. portretfoto en bidprentje) 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, door H. v. Rens, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mauthausen, appèlplaats.  
     Stenen kappen, stenen kappen….. 
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Naam: René Stephanus Ivonne Dings 

Geboortedatum: 18 augustus 1925, Beek 

Woonadres: Maastrichterlaan 45, Beek 

Datum van overlijden: 28 juni 1946 

Locatie overlijden: R.K. Ziekenhuis Maastricht 

Omstandigheid van overlijden: Bezweken na terugkeer uit 

gevangenschap in Duitsland 

Locatie graf: St. Martinus Kerkhof Beek 

Achtergronden:  
René was een zoon van de bekende Beekse Architect Stephan Dings. Hij nam deel aan het gewapend 

verzet in België, in de Witte Brigades. Deze Brigades waren verspreid over heel België met meer dan 

50 grote en kleine actieve kernen. Ze hielden zich bezig met de uitgifte van ondergrondse bladen, het 

doorgeven van militaire inlichtingen aan de geallieerden, acties tegen collaborateurs, sabotage en 

hulp aan piloten, Joden en onderduikers. De groepen telde op haar 

hoogtepunt ca 3.800 (erkende) leden, maar moesten v.a. 1943 door 

ontdekkingen veel verliezen incasseren. Zo werd in november 1943 en in 1944 

één derde deel van het aantal leden door de Gestapo ingerekend, vaak via 

verraad. Zevenhonderd van hen werden afgevoerd naar concentratiekampen. 

Uiteindelijk stierven daar 400 verzetslieden. 

Na zijn arrestatie verbleef René in diverse Duitse gevangenissen en 

concentratiekampen. Na zijn bevrijding kwam hij in Beek even terug in het 

uniform van zijn Amerikaanse bevrijders. Hij overleed uiteindelijk op 28 juni 

1946 in een ziekenhuis in Maastricht op 21 jarige leeftijd aan de gevolgen van 

zijn vele interneringen. Hij was al langer ziek.  

Bronnen:  

- Witte Brigade (Fidelio) 1940-1944, J.P. Arnolds e.a. 1990, jaaruitgave van de verzetsgroep Witte  

  Brigade. 

- Voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, H. v. Rens, 1994 (incl. foto van René) 

- Paul Mennens, Heemkunde Beek (incl. foto bidprentje) 

- Foto Witte Brigade uit “Het gebroken verzetsaureool”, Kevin De Bodt, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symbool Witte Brigades 
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Naam: Maria Francisca Lemmens, zuster Barbara 

Geboortedatum: 16 mei 1871, Beek 

Woonadres: Voor internering: Semarang, Java, Ned. Indië. 

Datum van overlijden: 9 juli 1943 

Locatie overlijden: Vrouwen interneringskamp in Ambarawa ten 

zuiden van Semarang, Java, Ned. Indië 

Omstandigheid van overlijden: Uitputting/ziekte 

Locatie graf: “Buiten Erevelden”. Geen aanwijsbare graflocatie of 

plaatsing op een Ereveld. Haar naam is opgenomen in het 41ste 

gedenkboek van de Oorlogsgravenstichting. 

Achtergronden:  
Zuster Barbara behoorde tot de orde van de Franciscanessen van Heythuysen en verrichte voor de 

Japanse inval missiewerk op Java in Nederlands-Indië. Zij vertrok op 27 juni 1896 naar Indië, waar ze 

23 jaar in een weeshuis en acht jaar in een internaat werkte. Vanaf 1928 tot haar internering was ze 

werkzaam in een damespension in Semarang.  

Kamp Ambarawa was gevestigd in de barakken van voormalige KNIL-kampementen en werd met het 

duren van de oorlog steeds uitgebreid van Ambarawa 6 t/m 10. De eerste kampen waren van eind 

december 1942 tot begin januari 1945 bedoeld voor de internering van vrouwen, nonnen, kinderen 

en oude mannen. Alle kampen waren overbevolkt en er was een ernstig tekort aan voeding, 

medicijnen en hygiëne. Van de 3.000 bewoners stierven er in één jaar tijd 2.600. O.b.v. de Japanse 

administratie en haar overlijdensdatum heeft zuster Barbara in Ambarawa 7 gezeten (Eén van de 

eerste kampen, opgezet in december 1942). Zij is hier waarschijnlijk op 22 december 1942 met 11 

andere vrouwen en kinderen vanuit de stad Semarang naar toe gebracht.  

Bronnen: 

- japanseburgerkampen.nl 

- indischekamparchieven.nl 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, door H. van Rens, 1994 

- oorlogsgravenstichting.nl 

 

 

 

 

                                Barak van Ambarawa nr.7          Gedenkboek  voor niet genoemden op gedenkplaten 



66 
 

 
 

Naam: Zuster Anna Machtildis Soons, zuster Machtilda 
Geboortedatum: 4 februari 1888, Spaubeek 

Woonadres: Bezuidenhoutscheweg 161, Den Haag 

Datum van overlijden: 3 maart 1945 

Locatie overlijden: Den Haag 

Omstandigheid van overlijden: Onnauwkeurig 

bombardement op V-2 installatie 

Locatie graf: RK Begraafplaats St. Petrus Banden, Den 

Haag 

Achtergronden:  
De Geallieerden besloten de lanceerinrichting van de V-2 in 

het Haagse Bos nabij Den Haag uit te schakelen door middel van een groot bombardement. Dit 

bombardement vond plaats op 3 maart 1945. De gestelde doelen werden helaas gemist door mist en 

navigatiefouten en de meeste (brisant)bommen vielen op het dichtbevolkte Bezuidenhoutkwartier. 

Meer dan 500 bewoners kwamen daarbij om het leven en één van hen was zuster Machtilda.  

Zuster Machtilda trad op 2 februari 1918 in bij de Congregatie van de Liefde Zusters van de H. 

Carolus Borromeus te Maastricht (de zusters “Onder de Bogen”). Na een leven in het klooster waar 

zij op diverse plaatse werkte in de verpleging en de verzorging was zij sinds 8 februari 1938 

werkzaam in de Diert-Stichting in Den Haag, een pension voor oude dames. In de puinhopen van de 

Diert Stichting is verschillende malen herhaald gezocht naar eventuele resten van omgekomen 

slachtoffers. Op aanwijzing van moeder-overste vond de Technische Noodhulp op 20 en 21 april 1945 

beenderresten. Door de ligging van de beenderresten bestond meteen de overtuiging, dat het hier 

de resten van drie personen betrof, waarvan twee nonnen. Eén van de nonnen was zuster Machtilda. 

De beenderresten zijn eind maart 1946 afgegeven aan de respectievelijke families.  

Bronnen: 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, door H. van Rens, 1994 

- oorloggravenstichting.nl (incl. foto) 

- Stichting 3 maart 1945 

 

 

 

 

Registratiekaart met overlijden van zuster Mathilde 
               (Bron: Oorlogsgravenstichting) 

          De verwoesting van de wijk Bezuidenhout, 3 maart 1945  
                        (foto: website gemeente Den Haag) 

                    Centrum: zuster Machtilda 
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Naam: Marieke Rouland-op den Kamp, gehuwd, moeder van 

twee jonge kinderen 

Geboortedatum: 21 april 1909, Spaubeek                                             

Woonadres: Spaubeek 

Datum van overlijden: 14 september 1944 

Locatie overlijden: Voor haar huis te Spaubeek 

Omstandigheid van overlijden: Getroffen door granaatscherf. 

Locatie graf: Begraafplaats Musschenberg, Spaubeek 

Achtergronden:  
Het is enkele dagen voor de bevrijding van Beek en er waren veel militaire activiteiten in de 

omgeving. De Amerikanen rukten gestaag op en de Duitsers probeerden nog te redden wat er te 

redden valt. Zij verdedigden zich fanatiek, maar moesten gestaag terrein prijsgeven. Geallieerde 

vliegtuigen bestookten onophoudelijk de vijandelijke grondtroepen, hetgeen door Duits luchtdoel- 

geschut werd beantwoord. 

Marieke zat op de avond van de 14e september 1944 met een breiwerk te genieten van de nazomer. 

Plots ging het luchtalarm af en de familie Rouland dook de schuilkelder in. Daar misten de 

familieleden haar en vader ging kijken en vond haar dood in de gang, getroffen door een 

granaatscherf in haar hoofd. De diepbedroefde weduwnaar kreeg nog meer tegenslag te verduren. 

Op 1 januari 1945 brandde zijn huis af nadat het was getroffen door een brandbom. 

Bron tekst en foto: H. v. Rens in “Een voetnoot bij de geschiedenis, Beek tijdens de 2e WO”, 1994. 
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Naam: Jan Petrus (Domenicus) Voncken  

Geboortedatum: 14 december 1891                                  

Woonadres: Oensel (toen gemeente Beek) 

Datum van overlijden: 16 september 1944 

Locatie overlijden: In Schimmert 

Omstandigheid van overlijden: Zwaar verbrand op brandende zolder 

van zijn schuur 

Locatie graf: Begraafplaats Kerkhofsteeg te Schimmert 

Achtergronden:  
Op 15 september 1944 werden door Amerikaanse jagers Duitse stellingen beschoten, waarbij de 

boerderij van Voncken door kogels werd getroffen en in brand vloog. De familie Voncken zat veilig in 

de kelder, toen zij om 6.00 uur in de morgen bemerkten, dat de vlammen uit het dak van de schuur 

sloegen. Op de zolder lag veel hooi en gemaaid vlas. Domenicus ging naar de brandende zolder en 

probeerde het dak door te slaan. Mogelijk probeerde hij ook het daar opgeslagen kostbare 

familiearchief te redden. In elk geval kwam hij in de vuurzee terecht. Hij slaagde er nog in om 

brandend naar buiten te komen. Met de handkar werd hij zwaargewond naar Schimmert gebracht, 

waar hij de volgende dag overleed en later is begraven. 

Bronnen: 

- Een voetnoot bij de geschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, H. v. Rens, 1994 (Incl. foto’s) 

- online-begraafplaatsen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Afgebrande zolder van boerderij Voncken, Oensel, 1944 



69 
 

 
 

Naam: Jan Hubert Schaapkens 

Geboortedatum: 29 september 1902, Klimmen        

Huwelijkse staat: Gehuwd               

Woonadres: Groot-Genhout nr.19 Beek 

Datum van overlijden: 5 oktober 1942 

Locatie overlijden: Boerderij Keulers aan de Groot-Genhouterstraat 

te Beek/Genhout 

Omstandigheid van overlijden: “Afzwaaiers” van vergissings- 

bombardement op Geleen. Getroffen in de rug door een bomsplinter. 

Locatie graf: Kerkhof van Genhout 

Achtergronden:  
Tijdens het vergissingsbombardement op Geleen in de nacht van 5 en 6 oktober 1942 kwamen veel 

“afzwaaiers” terecht in de omgeving van Geleen. Ook de gemeenten Beek en Spaubeek werden 

hierdoor (zwaar) getroffen. De bommenregen begon om ca 22.30 uur. Er werden 10 brisantbommen, 

3.500 brand- en fosforbommen afgeworpen op beide dorpen. De brisantbommen troffen gelukkig 

alleen onbebouwd terrein, maar veel brandbommen kwamen in het centrum van Beek, Hobbelrade 

en het retraitehuis terecht. De schade was aanzienlijk. Er waren één dode (Schaapkens), één zwaar- 

en elf lichtgewonden te betreuren. 25 Panden werden totaal vernield en 20 behoorlijk tot zwaar 

beschadigd. Zes paarden werden gedood en nog eens zeven runderen; twee paarden en elf varkens 

moesten worden afgemaakt. Ook ging er veel (opgeslagen- en veld) gewassen, suiker, 

levensmiddelen, hooi en stro verloren. De telefoonverbindingen werden behoorlijk verstoord. 

Schaapkens was lid van de Luchtbeschermingsdienst en zat met zestig anderen in de kelders van 

boerderij Keulers aan de Grootgenhoutstraat in Genhout na het afgaan van het luchtalarm. Buiten 

hoorde men een hard gestommel en enkele mensen gingen kijken, waaronder Schaapkens. Net op 

dat moment vielen er bommen, waarvan één op 20 meter achter de boerderij. Schaapkens werd 

daarbij in zijn rug getroffen door een bomsplinter. Op een ladder werd hij naar een slaapkamer 

gedragen waar hij enkele uren later overleed. Op 9 oktober werd hij begraven.  

Bron en foto’s: Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek in de 2e wereldoorlog, H. v. Rens, 1994 

 

 

 

         Verwoestingen: Voormalige drogisterij aan de Burg. Janssenstraat en panden t.o. de Martinuskerk bij de Marktstraat    
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Naam: Maria Magdalena Gijsberta Johanna (Rie) Schreur 

Geboortedatum: 10 maart 1926, Schoten/Haarlem               

Woonadres: Kerensheide (Beekse deel) 

Datum van overlijden: 7 november 1943 

Locatie overlijden: Kerensheide (Beekse deel) 

Omstandigheid van overlijden:  

Locatie graf: Begraafplaats Kerensheide aan de Zwartdriestraat in 

(tegenwoordig) Stein 
 

Naam: Willy Wiermans 

Geboortedatum: 15 februari 1930, Sevenum         

Woonadres: Kerensheide (Beekse deel) 

Datum van overlijden: 7 november 1943 

Locatie overlijden: Kerensheide (Beekse deel) 

Omstandigheid van overlijden: Een Amerikaanse B-17 

bommenwerper had per ongeluk een aantal bommen te vroeg 

gedropt op weg naar zijn doel in Duitsland 

Locatie graf:  

Achtergronden:  
Op zondag 7 november 1943 om 12.00 uur vlogen er weer bommenwerpers boven Beek op weg naar 

het Duitse Düren. De Amerikanen hadden de gewoonte om ongeveer tien minuten vóór het doel de 

bomluiken te openen en de laatste tientallen kilometers te vliegen op het zicht van de leidende 

bommenrichter. Boven Kerensheide vielen per ongeluk een aantal bommen uit de geopende deuren 

en kwamen terecht op de hoek Kerenshoflaan/ Kerenstraat. Er vielen daarbij twee doden: Rie 

Schreur en Willy Wiermans. Beide kinderen kwamen net uit de zondagsmis en waren op weg naar 

huis en vlak bij huis vielen de bommen. Een zus van Rie Schreur en een buurjongen raakten 

zwaargewond.  

Bron en foto’s: Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, H. v. Rens, 1994 
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Naam, geboortedatum en geboorteplaats  

Jan Hubert Voncken, gehuwd 27 april 1877 Beek 

Maria Augustina Elisabeth Lemmens-Voncken (Elisa), gehuwd  17 febr. 1905 Beek 

Elisabeth Maria Nusdorfer-Snijders, gehuwd 10 febr. 1911 Spaubeek 

Johannes Jacobus Gelissen, weduwnaar 21 okt. 1869 Beek 

Maria Josephina Hubertina Gerits-Gelissen, gehuwd 19 aug. 1899 Beek 

Woonadressen: Geleen 

Datum van overlijden: 5 oktober 1942 

Locatie overlijden: Geleen 

Omstandigheid van overlijden: Vergissingsbombardement op Geleen, getroffen in de 

schuilkelders 

Locatie graf: Diverse begraafplaatsen in Geleen 

Achtergronden:  
In de nacht van 5 op 6 oktober 1942 werd Geleen per vergissing gedurende meer dan drie kwartier 

gebombardeerd door een 30-tal Britse bommenwerpers, die eigenlijk Aken op het oog hadden. Zij 

dropten meer dan 12.000 brand-, brisant en fosforbommen op de stad en haar omgeving. De huizen 

van bovengenoemde personen, in Beek geboren, werden geraakt door een bom. Zij werden onder 

het puin bedolven. Met hen stierven veel van hun kinderen. Reddingswerkers slaagden er niet in om 

hen tijdig uit de kelder te bevrijden. Zij stierven met 79 andere inwoners van Geleen. Ongeveer 340 

huizen werden volledig vernield en 2.600 andere raakten min of meer zwaar beschadigd. De 

bovengenoemde personen Voncken en Gelissen waren geboren in Beek en kwamen uit dezelfde 

genoemde familie. 

Bronnen: 

- Slachtofferlijst van bombardement op 5 oktober 1942, Heemkunde Geleen 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, H. v. Rens, 1994 

- De bidprentjes zijn van Heemkunde Geleen 

 

Bidprentjes met de Beekenaren v.l.n.r. J.H.Voncken, 
Elisa Lemmens-Voncken, Elisabeth Nusdorfer-
Snijders, Joh. Jac. Gelissen en Maria Gerits-Gelissen 
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Naam: Mathieu Solberg 

Geboortedatum: 9 mei 1924, Neerbeek 

Woonadres: Neerbeek 

Datum van overlijden: 20 september 1944 

Locatie overlijden: Achter de Hoogkuilbrug/Geulder toren (nabij huidig 

vliegveld) 

Omstandigheid van overlijden: Ontplofte granaat of mijn 

Locatie graf:  
 

Naam: Leon Sproncken 

Geboortedatum: 19 november 1921, Neerbeek 

Woonadres: Neerbeek 

Datum van overlijden: 22 september 1944 

Locatie overlijden: Achter de Hoogkuilbrug/Geulder toren (nabij huidig 

vliegveld) 

Omstandigheid van overlijden: Ontplofte granaat of mijn 

Locatie graf:  

Achtergronden:  
Na de bevrijding van Beek op 17/18 september 1944 zijn in de regio veel burgers om het leven 

gekomen bij het oprapen en onderzoeken van achtergebleven granaten. Ook een aantal Beekse 

jongeren lieten hierdoor het leven. 

Tussen de Kruisberg en het dorp Beek is zwaar gevochten vlak voor de bevrijding. De Duitsers 

hebben veel materiaal achter moeten laten bij het oprukken van Amerikaanse troepen, zoals 

pantservoertuigen, vrachtauto’s en een drietal kanonnen, inclusief de nodige munitie. Een ideale 

omgeving voor nadere verkenning. Een groep jongeren uit Neerbeek en Stein struinde het terrein af 

en vonden een granaat (of mijn), die van alle kanten werd bekeken toen hij plotseling afging. Een 

vader en zoon uit Stein en twee Neerbeekenaren, Math Solberg was op slag dood en Leon Sproncken 

stierf enkele dagen later in het ziekenhuis te Sittard. Twee andere jongens uit Neerbeek, Wimke 

Janssen en Zef Franssen en een aantal anderen raakten zwaargewond. Amerikaanse soldaten 

verleenden eerste hulp en transporteerden de gewonden naar het ziekenhuis.  

Alfred Demandt uit Beek was door zijn neef Math Solberg gevraagd om mee te fietsen met de groep, 

maar kreeg voortijdig een lekke band en keerde terug.  Een paar uur later vernam hij van het 

tragische ongeval.  

Bronnen: 

- Interview met Thea Demandt, 2 juni 2016 

- Dagboek van onbekende Beekenaar 

- Dagboek van Sef Mennens 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, H. v. Rens, 1994 

- Foto’s: Uit bovengenoemd boek van H. v. Rens 
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Naam: Jan Pierre Albert 

Geboortedatum: 15 april 1894, Heerlen 

Woonadres: Prof. Spronckpark 14, Beek 

Datum van overlijden: 19 februari 1945 

Locatie overlijden: Oensel, hoek Schimmertseweg/Kleingenhouterstraat 

Omstandigheid van overlijden: Ongeval met Amerikaanse legertruck 

Locatie graf: Begraafplaats St. Martinusstraat te Beek 

Achtergronden:  
De Amerikanen hadden bij Oensel een depot voor benzine ingericht. 

Tankauto’s reden af en aan door de nauwe straat in Oensel. De Beekse 

architect Jan Pieter Albert moest op 19 februari 1945 uitwijken met 

zijn fiets voor een wild rijdende vrachtwagen. Jan Pieter dook met zijn 

fiets in een heg. De onoplettende chauffeur had meer oog voor een 

Oenselse schone en zag Jan Pieter niet. De Beekenaar kwam onder de 

wielen van de zware auto en overleed korte tijd later.  

Bronnen: 

- Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis, Beek tijdens de 2e WO, door  

  H. van Rens, 1994 

- online-begraafplaatsen.nl 

- Foto graf: R.H.M. Göttgens 

 
Naam: J.L. (Leo) Kubben 

Geboortedatum: 29 maart 1884 

Woonadres: Neerbeek 

Datum van overlijden: 16 november 1944 

Locatie overlijden: Rijksweg te Beek 

Omstandigheid van overlijden: Ongeval op de Rijksweg met veel militair verkeer 

Locatie graf: RK begraafplaats St. Callistus aan de Aldenhofstraat te Neerbeek 

Achtergronden:  
Na de bevrijding van Beek op 17/18 september 1944 werd de regio het 

toneel van veel militaire activiteiten. Veel troepen waren in de 

omgeving gelegerd, die zich voorbereidden op de doorstoot naar 

Duitsland. Het rustige landleven veranderde in een logistieke 

“hotspot” van formaat. In deze turbulente tijd vonden veel ongevallen 

plaats met militaire voertuigen, vaak veroorzaakt door hard of 

onoplettend rijgedrag. De Rijksweg in Beek was een drukke (militaire) 

verkeersader richting noorden, waar Leo tragisch om het leven kwam, 

waarschijnlijk aangereden door een van de vele militaire voertuigen. 

Hij werd vier dagen later in Neerbeek begraven 

Bronnen: 

- Dagboek van een onbekende Beekenaar  

- online-begraafplaatsen.nl (incl.foto) 
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Naam: Mathijs Willems 

Geboortedatum: 6 juni 1896, Geleen 

Woonadres: Wijk D 5, Spaubeek (huidige Heggerweg) 

Datum van overlijden: 19 oktober 1944 

Locatie overlijden: (Toenmalige) gemeentehuis van Spaubeek 

Omstandigheid van overlijden: Dodelijke val bij ontsnappingspoging. Onzorgvuldige 

rechtspleging. 

Locatie graf: Spaubeek (geruimd?) 

Achtergronden:  
Mathijs woonde met zijn in Heinsberg in de Selfkant geboren vrouw en hun zeven kinderen in een 

huisje in Spaubeek. Hij was metselaar. De Duitse afkomst van zijn vrouw werd Mathijs fataal. Vóór de 

bevrijding van Spaubeek op 17 september 1944 waren de meeste Duitse staatsburgers gevlucht; zo 

ook mevrouw Willems en de zeven kinderen. Mathijs had zich tijdens de bezetting onberispelijk 

gedragen, en zich niet bemoeid met de politiek. Hij had immers zijn handen vol met het 

onderhouden van zijn grote gezin. In de eerste maand na de bevrijding werd hij dan ook met rust 

gelaten door de Orde Dienst (O.D.). Om niet opgehelderde redenen werd Mathijs echter op 17 of 18 

oktober alsnog gearresteerd, en opgesloten in een kamertje op de bovenste verdieping van het 

gemeentehuis van Spaubeek. Hij kon de vernedering niet verdragen. Op 19 oktober deed hij een 

poging om te ontsnappen door middel van een in slierten gescheurd beddenlaken. Bij deze 

vluchtpoging maakte hij een dodelijke val op straat. Hij stierf om 13.00 uur. Burgemeester Visschers 

trad als overlijdensgetuige op. Zijn vrouw en kinderen hoorden dit pas enige maanden later, bij hun 

terugkeer in Nederland. Onschuldig en onbedoeld was Mathijs het slachtoffer geworden van 

Nederlandse pogingen tot gerechtigheid, die echter met gerechtigheid weinig hadden te maken. 

Bronnen:  

- H. v. Rens in artikel, geplaatst op website van de Heemkunde Beek 

- Beroep, overlijdenstijdstip en overlijdensgetuige zijn uit familiestamboom wilwouters.nl/    

  woutersframeset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


