
Op 18 december verschijnt het boek:

Kerkraadse verzetshelden 
in de Tweede Wereldoorlog
 

Het 232 pagina’s tellende boek, met veel afbeeldingen en originele, soms handgeschreven, unieke 

tijdsdocumenten, is een waardevolle toevoeging aan de Kerkraadse geschiedenis, en een must 

voor de liefhebber. 

De werkwijze van de lokale organisatie en veel nooit eerder gepubliceerde persoonlijke beleve-

nissen tijdens de oorlog en direct na de bevrijding van verzetsleider Theo Goossen, Lei Vin-

ders, de broers Hub en Willem Botterweck, voor hun beider hulp aan Franse onderduikers 

onderscheiden door Generaal Charles de Gaulle, Hein Lochtman, Gerard Frantzen, Zuster 

Epi phana, Ab Appelman, Louis van Wersch en Hub Smeets en van de jonge koerierster Fabie 

van de Bergh. Opgetekend door de verzetslieden zelf of door getuigen en bewaard door hun 

kinderen. Dagboeken, kampervaringen, brieven uit Buchenwald, authentieke getuigenissen van 

de vaak wrede werkelijkheid. De mannen en vrouwen, die in Kerkrade de kern van het verzet 

vormden, waren onderwijzer, ambtenaar, ondernemer, priester, kloosterzuster, longarts of apo-

theker. Hun inzet hield niet in alle gevallen op bij de bevrijding. Sommigen gingen toen deel 

uit maken van de Stoottroepen, die de geallieerde legers hielpen op hun weg door Europa. An-

deren zetten zich in bij de Politieke Recherche, die belast was met de naoorlogse zuivering van 

het land. Niet allen brachten het er levend af. De lijdensweg, die Hein Lochtman moest afleg-

gen, begon met dagenlange martelingen in de S.S.-gevangenis te Maastricht, ging verder via de 

kampen Vught en Sachsenhausen-Oraniënburg tot in Bergen-Belsen, waar ook hij uiteindelijk 

totaal uitgemergeld bezweek. Door de Amerikanen in Duitsland bevrijdde Nederlanders, die 

in Kerkrade weer voet op vaderlandse bodem zetten, beschreven hun aangrijpende ervaringen. 

Ongeveer vierhonderd onderduikers werden door de Kerkraadse illegaliteit ondergebracht en 

verzorgd. Onder hen een aantal Volendammers, die in de Zuid-Limburgse mijnstad werden 

behoed voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. In dit boek ook hun verhaal en dat van Kerkraadse 

families waar zij verbleven. 

Sjef Smeets is welbekend in deze contreien, van zijn hand verscheen in 2008 ´Kerkraadse Ge-

zagdragers tijdens de Tweede Wereldoorlog´ (ISBN/EAN 978-90-813726-1-9), over het oor-

logsverleden van Burgemeester G.H.A. Habets en politiecommissaris A.M.H. Geeraedts.
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Schrijf nu in voor

Schrijver Sjef Smeets

Op de achterzijde kunt u gebruik 
maken van de intekenbon.

ISBN 978 90 70246 05 1

Meer weten: www.verzetshelden.nl
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Intekenprijs alleen met deze bon ? 26,95. 
In te leveren t/m 16 december!
Vanaf 18 december verkrijgbaar bij onderstaande boekhandels voor  ? 29,95

 Naam*:

Adres*:

Tel.*:

E-mail:

Schrijft in voor                    exempla(a)r(en)*
(* = verplicht)

Niet compleet ingevulde bonnen zijn niet geldig! 
In te leveren bij:   -  DeurenbergMedia, Marktstraat 23, 6461 CT Kerkrade
  -  Thuiskantoor Boekhandel Deurenberg, Marktstraat 23, Kerkrade
  -  Boekhandel De Leeskunst Schönefeld, Hoofdstraat 2, Kerkrade
  -  Boekhandel Schreurs de Mijnlamp, Graverstraat 68, Kerkrade
                  -  Alle bibliotheken in Kerkrade, Bocholtz en
     Simpelveld

U kunt deze bon ook opsturen naar: DeurenbergMedia, Marktstraat 23, 6461 CT Kerkrade

deurenbergmedia

Het boek wordt uitgegeven bij de Kerkraadse uitgever, drukkerij en mediabedrijf Deurenberg 
Media. Intekenen is mogelijk met deze flyer tot en met 16 december a.s.  

Inschrijven kan:
-  Via de website www.verzetshelden.nl.
- Via onderstaande intekenbon. U kunt deze bon inleveren bij onderstaande adressen of  
   opsturen naar Deurenberg Media, Marktstraat 23, 6461 CT, Kerkrade

De intekenprijs bedraagt ? 26,95. Het boek dient dan op zaterdag 18 december te worden opge-
haald. Gelieve bij intekenen ofwel het bedrag over te maken naar nr. 12.52.00.161, of bij afhalen 
op zaterdag 18 december contant te betalen. Als het een kerstcadeau betreft, verpakken wij het 
graag feestelijk voor u. 

Wij kunnen het boek ook naar u opsturen. De verzendkosten bij  1 boek zijn ? 3,50. 
Let wel, na 16 december is de verkoopprijs ? 29,95.
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Ik gaf de opdrachten, 

zij zijn dood! Moet ik 

dáár trots op zijn?

Ze schopten hem zo hard 

tegen het onderlijf 
dat hij bewusteloos bleef liggen.

Toen hij zijn rozenkrans 

terugkreeg zei hij: 
“Zo, nu ben ik weer sterk en 

kan ik weer tegen een stootje”“Ik houd moed, 
ik ben onschuldig...”zei hij bij zijn afscheid.Dat waren zijn 

laatste woorden.
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