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                                    Mijn ouders & Pater Alphons 
                                                                                                
Na het bombardement op Roosendaal in mei 1940 met veel slachtoffers en verwoestingen, begint het 
verzet tegen de Duitse bezetting vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid. 
Mijn vader Adrianus (Janus) van Haperen (1917-1991) onderneemt vanaf het begin van de oorlog 
samen met vriend Wim Nuijts risicovolle acties in het ondergrondse verzet.  
Vanwege een ‘baantje voor de schijn’ bij de PNEM krijgt Janus (schuilnaam Pietje) een Ausweiss voor 
de Arbeitseinsatz. Hij begint met het rondbrengen van illegale lectuur zoals Parool, Trouw, Vrij 
Nederland enz.  
Mijn moeder Catharina (Toos) van Haperen-Haast (1920-2010) smokkelt voor de verzetsmensen (o.a. 
knokploegen L.K.P.) wapens en munitie onder haar kleding. Daarop staat de doodstraf. De wapens 
haalt ze met mijn vader op bij een fietsenwinkelier in Bosschenhoofd.  
 

 
Schenking handwapens van Janus en Toos van Haperen-Haast aan oprichter Cees Jacobs van het Historisch Militair Museum 
te Achtmaal 
Op 29 juli 2016 hebben Luud en Jacqueline Heck - Van Haperen uit Bergen op Zoom, uit de 
nalatenschap van de ouders van Jacqueline, een deel van hun oorlogsherinneringen geschonken. 
De ouders van Jacqueline; Janus van Haperen en Toos Haast, zaten tijdens de oorlog in het 
Roosendaalse verzet. Zij hielden zich bezig met het verspreiden van illegale literatuur, het 
huisvesten van onderduikers, pilotenhulp, hulp aan Joodse onderduikers en het smokkelen van 
wapens. Janus en Toos hebben na de oorlog een deel van de wapens bewaard en opgeborgen in 
het groene geldkistje. Nu beide ouders niet meer leven, hebben Luud en Jacqueline deze wapens 
geschonken aan het museum, waar het deel zal uitmaken van een blijvende herinnering aan het 
verzetsverleden in de regio. 
Uit: beschrijving schenkingen aan het Militair Historisch Museum Achtmaal (104th INF DIV. Timberwolves) 
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Janus en Toos van Haperen-Haast - trouwfoto 02-06-1942 
 
Mijn ouders trouwen op 2 juni 1942 en zijn als verzetsechtpaar tot ver ná de bevrijding actief bij de 
maatschappelijke wederopbouw in Roosendaal. 
 
Mijn vader is namelijk betrokken bij de oprichting van het “Landelijk Herstel Noord-Brabant West”, 
district Roosendaal en ook de Stichting “1940-1945” en vanaf 1 december 1945 aan deze instellingen 
verbonden. 
 
Foto’s uit ons archief van de installatie van het “Comité van Aanbeveling” in een zitting van alle 
afgevaardigden van het district Noord-Brabant van de Stichting 1940-1945 in het Paleis-Raadhuis te 
Tilburg op 25 oktober 1947 in de Paleiszaal van het gemeentehuis te Tilburg met o.a. Jan de Quay 
staan hieronder. 
 

     
Links staand Jan de Quay                                                                     Rechts in geruite pullover Janus van Haperen 
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Mijn vader helpt neergestorte Engelse piloten, zoals o.a. op de Roosendaalse “Nederheide”. De piloten 
brengt hij naar een boerenschuur waar ze worden verzorgd, andere kleding krijgen en brengt ze over 
de grens naar België naar de verzetsorganisatie De Witte Brigade “Fidelio” te Essen. Mijn moeder zit 
vaak in grote angst als Janus weer eens nachtenlang wegblijft. 
Ze hebben regelmatig onderduikers in hun huis Burgerhoutsestraat 10 in Roosendaal. Gelegen pal 
naast het park met grote villa “Mariahove”, waar een Duitse stafeenheid zijn intrek heeft genomen. 
Regelmatig oefenen zij met hun onderduikers om zo snel mogelijk te vluchten bij dreigend gevaar; 
bijvoorbeeld door het kleine dakraam. Maar als het voor henzelf ook te gevaarlijk wordt zijn zij vaak 
gedwongen om samen met hun onderduikers onder te duiken. 
Dat is dan in de buitengebieden, zoals Zegge, Rucphen, Hoeven, Oud-Gastel, Stampersgat, 
Oudenbosch, Wouw, De Buissche Heide, Achtmaal, Zundert, Wernhout, Sint Willebrord, Sprundel, 
Rucphen, Essen, enz.  

 
Onderduikadres “De Muizenberg” te Schijf bij Gortje Goorden en Nelleke Hereijgers 
Locatie Commandopost verzet L.O. Roosendaal groep “Jongmans” vanaf juni 1944 
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Apotheek “Heidema” Wilhelminastraat 2 Breda – rechts op foto met geveltekst “Apotheek” 
 
Mijn vader vertelt mij op een dag, dat hij op 14 juli 1944 een Joodse vluchteling ophaalt bij Apotheek 
“Heidema” in Breda. 
Apotheker Fritz Bicknese biedt hem een verfrissing aan, maar Janus antwoordt dat hij - uit ieders 
veiligheid - direct met zijn Joodse vluchteling moet vertrekken.  
Deze man heeft een joods voorkomen en blijkt bovendien een pistool bij zich te dragen. 
Janus ontfermt zich hierover en leert hem een RK-kruisteken maken ter misleiding bij een ontmoeting 
met leden van de Duitse Veldgendarmerie.  
Janus brengt hem te voet door bossen en landerijen naar een onderduikadres onder de hoede van 
hoofdonderwijzer Bastiaansen in Sprundel, bij wie hij tevens het pistool achterlaat. 
Janus en zijn joodse vluchteling zijn nauwelijks vertrokken uit genoemde apotheek wanneer de 
Nederlandse SS’ers Heinrich Boere en Jacobus Bes van het “Sonderkommando Feldmeijer” hun 
opwachting maken bij de apotheek. 
Na het betreden van de apotheekwinkel wordt Fritz Bicknese achter de toonbank zonder pardon 
doodgeschoten. 
Hierover hoort Janus pas later.  
Het is een komen en gaan van honderden onderduikers en vluchtelingen, die telkens van schuiladres 
moeten wisselen.  
Nederlandse en Belgische boerderijen liggen soms op loopafstand van elkaar. 
 
Mijn ouders zijn ook altijd bezig met het verspreiden van bonkaarten voor de onderduikers. 
Zo is mijn vader betrokken bij een overval op een distributiekantoor. 
Een stapel bonkaarten wordt bij mijn ouders in bewaring gegeven, maar Toos weet niet waar te 
verstoppen. Dan valt haar oog op de plattebuiskachel. 
Onder de achterzijde van de bovenplaat van de plattebuis bevindt zich een ruimte. Dáár gaat niemand 
ze zoeken. De stapel past er precies in. 
 
De volgende ochtend schrikt Toos wakker door gerammel aan de plattebuis. Het is koud geworden en 
de kachel wordt aangestoken door de nietsvermoedende onderduikers. 
Toos rent al roepend naar beneden: ”Stóp… stóp…!” 
Als het aanmaakvuur snel is gedoofd zijn de bonkaarten alleen aan de zijkanten geschroeid. 
Net op tijd… ze blijken nog bruikbaar. 
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                    Gerardus Aloysius Averdieck (1899-1944) 
                                                                            Pater Alphons (schuilnaam “Alphons” of “Fons”)  
 
Pater Alphonsus Maria is een monnik in de orde van de paters Trappisten in het klooster ”De Achelse 
Kluis”. In 1940 wordt de demarcatielijn Nederland/België achter het klooster getrokken en wordt de 
gehele abdij tot Nederlands grondgebied gerekend. 
Op 1 april 1941 is Pater Alphons lid van de Belgische Nationale Beweging: gewapend verzet.  
Het vermoeden dat de kloostergemeenschap schuilplaats biedt aan onderduikers (er zijn veel 
onderduikers in habijt vermomd, waaronder Joodse vluchtelingen en Engelse piloten) leidt ertoe dat 
op 14 januari 1943 de Gestapo verordonneert dat de abdij wordt opgeheven. Alle goederen worden 
geconfisceerd, het klooster wordt leeggeplunderd. Alleen de bibliotheek en studiezalen worden 
ontzien. De 120 monniken moeten direct vertrekken en hun toevlucht elders zoeken. 
Pater Alphons verhuist op 11 juli 1942 zogenaamd “om gezondheidsredenen” naar het klooster 
“Mariadal” van de zusters Franciscanessen in Roosendaal.  
 

 
Klooster “Mariadal” Vincentiusstraat 5 Roosendaal 
Rechts van hoofdingang plaquette Pater Alphons 
 
Van daaruit brengt hij individuele en in groepjes opererende verzetsmensen, zoals mijn ouders, onder 
bij de Roosendaalse afdeling van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (1943), 
waarvan pater Alphons - samen met buurtgenoot Jan Maas - de leiding heeft. De “L.O.”- beweging 
ontstaat in oost-Nederland en verbreidt zich o.a. via Den Haag naar Noord-Brabant, waaronder 
Roosendaal. 
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Mijn vader heeft o.a. contact met koerierster mevrouw Riet Koert-Lipman uit Den Haag, die 
onderduikers naar Roosendaal begeleidt, waar ze aankomen op het station en van daaruit worden 
ondergebracht in de buitengebieden. 
Via routes door België en Frankrijk worden vluchtelingen verder begeleid naar Zwitserland en Spanje. 
 
Pater Alphons is een oprecht persoon; mijn ouders mogen hem graag. 
Mijn moeder vertelt mij, dat pater Alphons plannen maakt met mijn ouders om na de oorlog een 
‘vakantiekolonie voor kinderen’ op te richten in Frankrijk. 
Mijn moeder zegt lachend tegen mij (1945★): ”Dan waren jullie “fransmannekes” geweest”! 
In de lijn van Pater Alphons’ gedachtengoed overweegt mijn vader na de bevrijding - in overleg met 
burgemeester Claudius Prinsen van Roosendaal - in 1945/1946 een jeugdherberg te realiseren op de 
in onbruik geraakte militaire schietbanen nabij de Rucphense heide. 
Deze plannen stranden echter omdat het militaire gezag deze schietbanen opnieuw gaat gebruiken. 
 
Niettemin sticht mijn vader in 1948 - wederom in goede samenspraak met inmiddels bevriend 
burgemeester Prinsen - op eigen initiatief en met persoonlijke financiering een grote speeltuin met 
houten attracties, waaronder een Deense hoogvaart (reuzenrad) op het historische landgoed 
“Vrouwenhof”. 
De officiële opening wordt op 8 augustus 1948 met overweldigende belangstelling en onder muzikale 
klanken verricht door burgemeester Anton Freijters, die Prinsen na zijn vertrek naar Breda is 
opgevolgd. 
 

 
Officiële opening speeltuin “Vrouwenhof” 8-8-1948; 
Jacqueline tussen haar ouders reikt de schaar aan 
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Speeltuin “Vrouwenhof” met houten attracties 
 

 
“Plan herinrichting voormalig landgoed Vrouwenhof, Roosendaal, 1947” 
Ontwerp: Professor Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer 
(archief Luud en Jacqueline Heck) 
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In de loop der jaren groeit dit initiatief uit tot een omvangrijk “ontspanningscentrum” voor jong én 
oud. Naast de grote kinderspeeltuin met apart kleutergedeelte verandert ‘s avonds het arboretum 
met vijvers en grachten op het landgoed in een feeëriek muzikaal wandelpark met door talloze 
paddestoelen verlichte voetpaden en door schijnwerpers breed en kleurrijk aangestraalde 
boomkruinen met daartussen gelegen een groot openluchttheater. 
 

 
Het centraal gelegen Openluchttheater, capaciteit >1500 bezoekers 
 
Verder een grote stervormige volière, een diorama, het sprookjeshuisje van Sneeuwwitje, een Japanse 
boogbrug en een rolschaatsbaan. In het oude Koetshuis draait een kinderbioscoop en het historisch 
Jachthuis/Villa met grote serre transformeert in een restaurant met vergader- en 
tentoonstellingsruimten. Op de omliggende gazons uitgebreide terrassen en een grote (mobiele) 
dansvloer. Het ontspanningscentrum wordt omzoomd door lange oprijlanen, 8 sportvelden en een 
hertenkamp. Later nog uitgebreid met een Rosarium waarin een doolhof, flamingo-vijver en pergola’s. 
Anton Pieck (verzetsman) wordt in 1951 - om inspiratie op te doen vóór de opening van “De Efteling” 
in 1952 – persoonlijk door mijn vader (beheerder) rondgeleid in het voor die tijd verbazingwekkend en 
uniek “Ontspanningscentrum Vrouwenhof” in Roosendaal.  
 

 
Maquette Landgoed Vrouwenhof 30 december 1952  
 
Pater Alphons zal de ontwikkeling van deze ontspannings-geschiedenis hebben toegejuicht. 
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Nationale en Internationale contacten 
 
Pater Alphons heeft contacten in heel Nederland zoals in Den Haag, Rotterdam en oost-Nederland, 
maar ook internationaal met het Bureau Inlichtingen in Londen voor door de L.O. verstrekte informatie 
uit het hele land. In Frankrijk met de voorbereiding van de invasie in Normandië en in België met de 
“Witte Brigade” voor het overbrengen van gestrande piloten. 
 

 
Gedetailleerde kaart van de gemeente Roosendaal 1943, getekend door J.Key, werkzaam bij Openbare 
Werken in Roosendaal 
(archief Luud en Jacqueline Heck) 
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“Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt!” Truppenkarte uit 1941 van de Duitse legerstaf (49 Ost. Bergen op Zoom; Roosendaal 
naar het zuiden richting Belgische grens met Nederlandse én Belgische coördinaten!) 
(archief Luud en Jacqueline Heck) 
 
Deze kaarten worden gebruikt voor gerichte informatie aan de oprukkende geallieerden.  
Zo kunnen deze goed op de hoogte worden gesteld van Duitse troepenbewegingen in de contreien 
rondom Roosendaal en nabije omgeving. Het inlichtingenwerk van het verzet vanuit de 
commandopost “Muizenberg” verricht goede diensten. 
Alle informatie gaat via de zender van radiotelegrafist en Engelandvaarder Sjef Adriaansen naar de 
centrale radiopost in Eindhoven en wordt van daaruit doorgezonden naar Engeland en de geallieerde 
troepen op het vaste land in Europa. 
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Ontsnappingslijnen  
 
Vluchtelingen en andere onderduikers overspoelen het west-Brabantse grensgebied. 
Pater Alphons werkt nauw samen met onderwijzers, priesters en ambtenaren ten behoeve van de 
nodige ontsnappingslijnen voor Engelse piloten, Engelandvaarders, ondergedoken Franse 
krijgsgevangenen, Joodse vluchtelingen om die uit bezet Nederland te krijgen via België naar Frankrijk, 
Zwitserland, Spanje, Portugal en zo naar Engeland. 
Daniël de Waard houdt de organisatie-administratie bij en Jos Gielen (later hoogleraar pedagogiek aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen en Minister van Onderwijs) de inzet van de medewerkers. 
Bij uitval van verzetsmensen en met name gidsen, die helpen in het Noord-Brabants gedeelte van de 
ontsnappingslijnen, regelt hij dat anderen de lege plekken weer opvullen. 
Over de onderlinge contacten zegt mijn vader: “Alleen het hoognodige werd verteld, want wat men 
niet weet kan niet verraden worden.”. 
Daarom is er tot op de dag van vandaag zo weinig over bekend.  
 
Zoals gezegd helpen veel priesters, kloosterlingen, onderwijzers, ambtenaren en militairen mee bij de 
organisatie van deze ‘escape-lines’.  
Zij bezitten organisatorische kennis, vaardigheden en bekwaamheid om met hulp van talloze 
ondersteunende burgers omvangrijke ondergrondse netwerken en vluchtroutes te realiseren. 
Zonder de medewerking en hulpverlening van al die “gewone” mensen - in West-Brabant en elders - 
lukt dit nooit. Namen noemen ze niet en willen die ook niet weten. 
Ik heb eens horen zeggen: “Soldaten zijn te tellen, verzetsmensen niet.” 
 
Er zijn veilige onderduikadressen nodig. 
Behoefte bestaat aan bonkaarten, want de onderduikers en vluchtelingen moeten gevoed en gekleed 
worden en voorzien van valse persoonsbewijzen, ‘ausweissen’ en stempels. 
Medische hulp en medicijnen dienen gewaarborgd te zijn. 
Treinbiljetten, vreemde valuta, zoals Belgische franken, Franse franken, Spaanse pesétas enz. vergen 
de nodige financiering. 
 
Een omvangrijke, betrouwbare internationale infrastructuur wordt hiervoor in het geheim opgezet. 
De geestelijkheid heeft veel invloed op de bevolking in het Rooms-katholieke zuiden en roept op om 
niet te collaboreren met de Duitsers, geen onderduikers te verraden en de vervolging van Joodse 
mensen te voorkomen. 
Kerken, pastoriën, kloosters, internaten en scholen zijn ook onderduiklocaties. 
Talloze geestelijken, lekenbroeders/zusters verliezen als gevolg van hun menslievende illegale 
activiteiten hun leven. 
 
Na het overlijden van mijn ouders vinden wij bidprentjes van verzetsmensen, geëxecuteerd of 
omgekomen in door Duitsland opgezette strafkampen. 
 
Ingezameld geld doneert Pater Alphons aan het “Nationale Steunfonds” voor onderduikers. 
 
Englandspiel 
 
Het is risicovol werk. Niet alleen lopen er criminelen en smokkelaars rond, maar ook spionnen voor de 
Duitse Sicherheitsdienst (SD). 
Deze laatste waren de zogenoemde “V-mannen”: Vertrauensmann, verraders.  
Vanwege de lange ketens en de activiteiten zelf kan de Duitse contraspionage infiltreren bij de 
organisatie van de ontsnappingslijnen. Verraders zoals Anton van der Waals spelen een hoofdrol in het 
Englandspiel. Veel verzetsmensen worden aangehouden en terecht gesteld. 
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Ook de belangrijke en naar de oprichter vernoemde “Niftrik”-lijn (vluchtroute) vanuit Putte via België, 
Frankrijk naar Zwitserland met de organiserende verzetsgroep “Dienst Wim” (vanuit België) wordt 
door infiltraties van V-mannen, verraden.  
Piet Mathijsen zit bij “Dienst Wim” van de O.D.-West-Brabant, provincie Antwerpen en Brussel. De 
Duitsers pakken hem op in zijn huis in de Sint Josephwijk in Roosendaal. 
Ter dood veroordeeld wordt hij bestempeld als ‘Nacht und Nebelgefangene’, een speciale strafklasse 
om verzetsmensen spoorloos te laten verdwijnen in opdracht van Adolf Hitler. 
Piet overleeft de gruwelijke ‘Dodenmars’ (een omvangrijke verplaatsing van uitgemergelde 
gevangenen). Piet heeft ons zijn traumatische oorlogsbelevenissen persoonlijk verteld. 
Er vinden talloze arrestaties plaats onder de verzetsgroepen van de O.D. (Orde Dienst), in België, West-
Brabant en met name in de stad Bergen op Zoom.  
Een keten van verzetsmensen tot diep in Frankrijk wordt vermoord. 
De zender van radiotelegrafist en Engelandvaarder Sjef Adriaansen in een boerderij in de omgeving 
van Hoeven wordt uitgepeild.  Er volgt een golf van arrestaties. 
Adriaansen en veel verzetsmensen worden op de Fusilladeplaats in Kamp Vught vermoord. 
 

 
Kamp Vught - Monument op Fusilladeplaats 
 
In Roosendaal wordt Pater Alphons - inspirator voor mijn ouders - door verraad gearresteerd. Hij was 
“een grote vis” zoals ze dat noemden.  
Om niet verrast en gearresteerd te worden heeft Pater Alphons aan de lekenportierster dringend 
gevraagd om - in het geval mensen bij het klooster aanbellen om hem te spreken - zij moest 
antwoorden, dat Pater Alphons voor onbepaalde tijd afwezig is. 
Maar op 19 juli 1944 gebeurt het, dat niet de lekenportierster maar een kloosterzuster de voordeur 
opent en zij desgevraagd antwoordt, dat zij de pater zal roepen. Onbewust van het voorafgaande staat 
Pater Alphons de bezoekers te woord. Deze SDers arresteren hem op staande voet. In het “Oranje 
Hotel” in Scheveningen wordt hij op gruwelijke wijze verhoord, gemarteld en mishandeld. Ondanks al 
deze ontberingen noemt Pater Alphons geen enkele naam. Onder de verzetsmensen is afgesproken 
om bij molestatie zo mogelijk de eerste 24 uur niets te zeggen, zodat de mede-verzetsmensen nog de 
gelegenheid hebben om onder te duiken. Op 11 augustus 1944 om 21.00 uur wordt hij, 45 jaar oud, 
met 21 andere verzetsstrijders in Kamp Vught gefusilleerd. De verzetsgroep wordt onder leiding van 
Janus Jongmans gesteld. De “L.O.-groep Roosendaal”, waaronder mijn ouders, blijft - dankzij het tot 
aan zijn dood toe - zwijgen van Pater Alphons gespaard. 
Anders zouden mijn broers en ik, mijn kinderen Sigrid Heck, getrouwd met Heiman Wertheim en Luud 
Heck jr. getrouwd met Anouk Cartrysse en onze kleinkinderen er niet geweest zijn. 
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Twee kleinkinderen Lara en Peer - hebben nog van hun ‘overoma’ kunnen genieten. 
 

 
Lara 30-11-2001★ Overgrootmoeder (Catharina) Toos, Peer 21-11-2004★ 
foto 08-07-2009 
 
Maar gelukkig wist mijn moeder, dat er nóg een achterkleinkind op komst was: 
  

 
Boris Heck is geboren op 21-08-2010 
 
We zijn nu drie generaties verder… 
 
Met de afgebeelde gevelplaquette aan het begin van dit memorandum (beeldhouwer Joop Vlak, 
verzetskameraad van Pater Alphons en mijn vader) naast de hoofdingang van het klooster “Mariadal”, 
Vincentiusstraat 5 in Roosendaal gedenken wij met groot respect verzetsheld Pater Alphonsus Maria, 
Pater Alphons; geboren Gerardus Aloysius Averdieck. 
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Ter gedachtenis ligt in het trottoir voor de ingang het van klooster Mariadal in Roosendaal deze “Stolperstein” 
 
De Stichting “Ere Wie Ere Toekomt” onthult op 4 mei 2010 in het Emile van Loonpark het 
herdenkingsmonument ter ere van alle Roosendaalse verzetsstrijders. 
 
Daarnaast zorgt de stichting op 22 juli 2011 voor het leggen van persoonlijke “Stolpersteinen” in het 
trottoir voor de woningen van vermoorde Roosendaalse joden en verzetsmensen. 
 
In totaal 28 struikelstenen, zoals afgebeeld hierboven voor Pater Alphons/G.A.Averdieck. 
Mijn echtgenoot Luud was medeoprichter en bestuurslid van deze stichting. 
 
Na realisering van de beoogde doelstellingen is deze stichting opgeheven. 
 
Pater Alphons’ opstelling tijdens WO-II is voor ons blijvend inspirerend door zijn wijze van denken, 
handelen en mensen tot elkaar brengen. 
 
Jacqueline Heck-van Haperen                                                    Bergen op Zoom, 27 oktober 2020 
 


