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Verklaring van de omslagtekening
De tekening stelt tegenover elkaar de vrijheid en de gevangenschap.
De vrijheid wordt weergegeven in de bovenste twee tekeningen, de
gevangenschap in de twee onderste.
Boven:
's-Heerenberg, met kerk en kasteel, en de zwaluw als teken van vrijheid.
Onder:
de afrastering van het kamp en de cel, waarin een gevangene met
vermagerde handen in gebed zijn handen uitstrekt en opheft naar het huis
van God.
Het raam met de spijlen stelt voor het raam van de cel. De zon straalt zijn
licht naar binnen en tekent de spijlen tot een kruis. Het kruis van de Heer
geeft de gevangene moed en kracht.
De tekening is gemaakt door Herman Hollander, naar een plaatje, dat
kapelaan Reinier Hegge na zijn bevrijding aan familie en vrienden
uitdeelde, als dank voor hun meeleven.
Op de achterkant van dit plaatje had Reinier laten drukken: "Mijn dank
voor Uw medeleven, gebed en stoffelijke steun in deze moeilijke jaren
1941-1945".
R.H.F. Hegge kapelaan
's-Heerenberg
Op dit plaatje had Reinier ter verklaring vermeld: "Deze tekening werd
in juni 1943 in het kamp te Vught gemaakt door W.J. v. Dijk (no. 5883)
en vervolgens uit het kamp gesmokkeld".
Op deze tekening van W. v. Dijk stond de kerk van Vught afgebeeld en het
bos rondom het kamp. Dit is hier vervangen door kerk en kasteel van
's-Heerenberg.

Colofoon
Deze brochure is een uitgave van de geloofsgemeenschap St. Pancratius en
Emmaus van de Gabriëlparochie.
Artikelen zijn ontleend uit het boek Martelaren van ’s-Heerenberg, opgesteld door
W. Ramaekers o.s.b.. gedateerd 1 augustus 1986
artikelen mogen worden overgenomen onder vermelding van de bron
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‘Pastoor Galama en kapelaan van Rooijen
overleden' (Uit het dagboek van de Pastorie)
Op 26 juni 1942 werd pater Wouters bij de Gestapo in Arnhem ontboden.
Daar vernam hij, dat beide geestelijken in Dachau overleden waren. Een
agent van de Gestapo dicteerde hem de tekst van het overlijdenstelegram:
"Pfarrer Galama ist am 20 Juni, 11 Uhr 37 an Atemlähmung bei
Schlaganfall verstorben. Die Leiche ist eingeäschert.
Sterbeurkunde ist beim Standesamt Dachau anzufordern."
"Kaplan van Rooijen ist am 16. Juni, 9 Uhr an Versagen von Herz und
Kreislauf bei Darmkatarrh gestorben.
Sterbeurkunde ist unter Beifügung von.60 Pfennig, jede weitere
Urkunde pro 30 Pfennig, beim Standesamt Dachau anzufordern"
Pater Wouters ontving de overlijdensberichten, met een stempel van
Dachau, maar natuurlijk geen antwoord op zijn vragen. Op zondag 28 juni
werd het bericht over het overlijden in de St. Pancratiuskerk voorgelezen.
We lezen verder in het dagboek van de pastorie:
28 juni: "Een ijzige zondag. Pater Wouters beklimt de preekstoel om 't
martelaren-nieuws aan de parochianen mee te delen. Het woord is er uit.
't Is alsof de muren der Kerk in elkaar schuiven. Een waar gejammer, een
lange snikrilling stijgt op uit de dichtbezette banken. Nu weten het de
mensen.
Hun trouwe goede herder, hun ijverige blijde kapelaan, zijn gestorven voor
hen in een vreemd land, verbrand. Ze schreien.
De vorige dag is pastoor Galama uit Deurningen op de pastorie gekomen.
Meneer van Heek, de Dominee en vele anderen komen condoleren.
's-Avonds gebeden voor de overledenen. De mensen staan tot op straat.
Sinds de Kerkwijding is 't niet zo druk geweest. De kermis valt in 't water,
doch de burgemeester liet hem doorgaan.
29 juni: Metten voor de overledenen. De kerk is tot de uiterste hoeken
bezet. De scholastieken van Bonifatius verzorgen de zang.
30 juni: Plechtige uitvaart van pastoor Galama en kapelaan van Rooijen
De kerk is overvol. 100 H.H. Geestelijken zijn present. Zelden zal een
mens iets zo ontroerends meemaken.
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Pastoor Galama, Kapelaan Hegge en Kapelaan van Rooijen (vlnr)
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Martelaren van 's-Heerenberg
In juni 2012 is het zeventig jaar geleden, dat pastoor Jan IJsbrands
Galama en kapelaan Marinus van Rooijen in Dachau de marteldood
gestorven zijn. Zij hebben hun leven gegeven vanwege hun vrijmoedig
getuigenis van hun geloof. Terecht mogen zij martelaren genoemd worden
en komt hun dezelfde eer toe als aan pater Titus Brandsma, een familielid
van pastoor Galama, die eveneens in juni 1942 in Dachau is omgekomen.
Kapelaan Reinier Hegge is de enige van de 29 bevrijde geestelijken, die
levend terugkeerde uit het concentratiekamp Bergen Belsen,

Jan IJsbrands Galama
Jan IJsbrands Galama werd op 24 februari 1885 geboren te Blauwhuis bij
Bolsward, waar ook Titus Brandsma geboren werd. Hij was het zevende
kind uit een gezin van vier meisjes en drie jongens. Na zijn geboorte is zijn
moeder er niet meer boven op gekomen. Zij stierf toen Jan vijf maanden
oud was, op de leeftijd van slechts 33 jaar. Zijn vader had astma en was
veel ziek. Nog vóór haar dood hebben zijn ouders aan de grootouders
Galama gevraagd, om de kinderen, als dezen wezen zouden worden, bij
elkaar te laten opgroeien in het ouderlijk huis. Dit namen de grootouders
op zich en na de dood van de beide ouders wisten zij een echtpaar uit
Bolsward te vinden, dat bij de kinderen kwam wonen om voor het gezin te
zorgen. De oudste was toen pas elf jaar.
In het dorp werden ze als "de wezen" aangeduid en Jan heette "Jan van
de wezen". Jan heeft veel geleden van het vroege verlies van zijn moeder.
Later werden de drie weesjongens naar een kostschool gestuurd in
Sittard. Jan was toen elf jaar.
Als kind was Jan zwak van gezondheid. Na zijn kostschool te Sittard
gingen Jan en zijn oudere broer, Taeke, naar het kleinseminarie van het
Aartsbisdom Utrecht. Jan zou op 15 augustus 1909, samen met zijn
klasgenoot Jan de Jong, de latere aartsbisschop en kardinaal, priester
gewijd worden. Maar door longtyphus moest zijn wijding worden
uitgesteld. Op 6 maart 1910 kreeg hij in de kapel van het Sint
Andreasziekenhuis in Utrecht alsnog de priesterwijding, toegediend door
aartsbisschop Henricus van de Wetering.
Na zijn kapelaansjaren werd Jan Galama in 1926 benoemd tot pastoor
van de Sint Cyriacusparochie te Dalfsen, waar pastoor Gerard Assink na
zijn vertrek uit Lengel in 1977 pastoor werd. De parochie telde in 1926
ongeveer 750 parochianen. Jan Galama was er graag.

5
Hij was diep godsdienstig. Aan het altaar stichtte hij door zijn vroomheid.
Hij was een man van gebed. Na zijn dagelijkse ochtendmis hield hij zijn
dankzegging en meditatie. Elke middag bad hij in de kerk voor het heilig
Sacrament en vaak
was hij in gebed voor
de
beeltenis
van
Maria.
Voor zijn parochianen
was hij een goede
herder. Hun zieleheil
ging hem zeer ter
harte.
Nauwgezet bereidde
hij zijn catechismuslessen en zijn preken
voor. De materiële
noden van de mensen
hadden zijn bijzondere
aandacht. Zeer velen
heeft hij geholpen.
Vooral
de
zieken
hadden een grote
plaats in zijn hart. In
1931
moest
hij
Dalfsen verlaten, om
pastoor te worden van
de Sint Pancratiusparochie in ’s-Heerenberg.
Er was toen een
vacature in ’s-Heerenberg, die de bisschop
niet goed wist in te
vullen. Bij een klassereünie sprak zijn klasgenoot, Jan de Jong,
die inmiddels aartsbisschop van Utrecht
was geworden, over deze vacature in ’s-Heerenberg, waarvoor hij geen
goede kandidaat kon vinden, omdat veel priesters niet graag naar deze
grensparochie wilden gaan.
Jan Galama zei toen spontaan: "U kunt toch gewoon iemand benoemen",
waarop de bisschop antwoordde: "Dan benoem ik u voor 's-Heerenberg".
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Jan Galama kwam in 's-Heerenberg in de tijd, dat in Duitsland HitIer aan
de macht begon te komen. Toen Veldmaarschalk Von Hindenburg in 1933
HitIer tot kanselier benoemde, kreeg deze feitelijk de macht.
Hij beloofde de economische
crisis op te lossen en de eenheid
in Duitsland te herstellen.
De crisis loste hij op door op
grote schaal aan oorlogsindustrie te werken en wegen en
vliegvelden aan te leggen. Er
kwam nu volop werkgelegenheid
en vele Nederlanders vonden in
deze
crisisjaren
werk
in
Duitsland.
De eenheid wist hij waar te
maken door met zijn SS en SA
alle tegenstanders uit de weg te
ruimen of gevangen te zetten.
De NSDAP (Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders-partij)
kreeg de absolute macht in
Duitsland.
Zo trof pastoor Galama zijn
nieuwe parochie aan. Vanuit
's-Heerenberg
gingen
veel
mensen werken in Duitsland. Zij
zagen daar de nieuwe toekomst,
die door HitIer mogelijk werd en
Pastoor Galama
velen sloten zich aan bij de
N.S.B., die met de NSDAP wilde samenwerken.
Mgr. Jan de Jong verbood om sacramenten toe te dienen aan leden van
de NSB. Pastoor Galama weigerde rigoureus de sacramenten en de
kerkelijke begrafenis aan NSB-ers, waardoor hij steeds meer verzet kreeg
van deze groep.
Pastoor Galama is nog bij zeer vele parochianen van 's-Heerenberg
bekend als de herder, die goed was voor de armen. Als hij wist dat er
ergens nood was, probeerde hij uitkomst te bieden. Hij was erg geliefd bij
zijn parochianen en velen vonden steun bij hem.
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Nog in de tijd dat ik pastoor was in Lengel, dus enkele tientallen jaren na
het overlijden van pastoor Galama, spraken velen nog met veel liefde en
bewondering over deze goede herder en vroegen in het gebed om zijn
voorspraak.
Op 3 augustus 1941 werd in alle katholieke kerken van Nederland een
protestbrief van de Nederlandse bisschoppen voorgelezen, waarin
opnieuw en nu nog uitgebreider de NSB veroordeeld werd. In
's-Heerenberg zorgden beide kapelaans, Marinus van Rooijen en Reinier
Hegge, ervoor, dat deze brief van de bisschoppen vermenigvuldigd en
verspreid werd. Daags daarna werd pastoor Galama gearresteerd en
overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem. De beide kapelaans
kregen de opdracht om zich de volgende dag aldaar te melden. Zij werden
bij aankomst meteen gearresteerd.
Van pastoor Galama zijn prachtige brieven bewaard gebleven, die
spreken van zijn grote zorg voor zijn parochie en voor zijn kapelaans,
alsmede van zijn groot Godsvertrouwen.Zijn dagelijks gebed was: "Ik wil
wat Gij wilt, zoals Gij wilt, omdat Gij wilt en zolang Gij wilt". In een van zijn
brieven schreef hij: "Mijn beste vrienden hier zijn het brevier, de
rozenkrans en de heilige Schrift". Voor zijn medegevangenen was hij een
grote steun.
Hij was voor velen hun raadsman en biechtvader.
In november 1941 is pastoor Galama uit Arnhem weggevoerd met
onbekende bestemming.
Zijn laatste brief uit Arnhem is van 9 november 1941.
In november 1941 was hij samen met kapelaan Lemmens uit Maastricht in
de gevangenis van Düsseldorf, waar deze kapelaan hem bij het luchten
ontmoette.
De eerste brief van pastoor Galama uit Dachau is van 30 november 1941.
Regelmatig schreef hij naar pater Wouters w.p., die hem in 's-Heerenberg
verving. Hij mocht alleen schrijven dat het hem goed ging.
De laatste brief die Jan Galama uit Dachau naar 's-Heerenberg schreef is
van 15 april 1942. Hij eindigt deze brief met: "Verder kan ik u melden, dat
Marinus en ik gezond zijn en optimisten blijven. Wij zijn blij dat wij bij
elkaar zijn. Dat geeft kracht en bemoediging in onze omstandigheden. We
hopen spoedig samen de reis naar huis te mogen maken. Marinus begint
ook naar zijn pastoraat te verlangen".
Op 26 juni 1942 werd pater Wouters bij de Gestapo in Arnhem ontboden.
Daar vernam hij, dat beide geestelijken in Dachau waren overleden.
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Een agent van de Gestapo dicteerde hem de tekst van het
overlijdenstelegram: "Pfarrer Galama ist am 20. Juni 11.37 Uhr an
Atemlähmung bei Schlaganfall verstorben. Die Leiche ist eingeäschert.
Sterbeurkunden sind beim Standesambt anzufordem.
Kaplan van Rooijen ist am 16. Juni um 9 Uhr an Versagen von Herz und
Kreislauf bei Darmkatarrh gestorben. Sterbeurkunde ist unter Beifügung
von 60 Pfennig, jede weitere Urkunde pro 30 Pfennig, beim Standesambt
Dachau anzufordern”
Een oomzegger van de pastoor, kapelaan Joop Galama, kreeg een
telefoontje van de Gestapo uit Arnhem, met de vraag of de familie de as
van de overledene wilde ontvangen voor 50 gulden. De neef werd zó
kwaad, dat hij de Gestapo beledigde. Daarop dook hij enige dagen onder,
omdat hij bang was, opgepakt te worden. Wel maakte hij in 1982 50
gulden over voor de publicatie van het boek over de "Martelaren van
's-Heerenberg".
De familie van kapelaan van Rooijen kreeg ook een verzoek om voor 30
RM de as van Marinus te ontvangen, maar ook deze familie weigerde.
Op 12 december 1948 onthulde zijne Eminentie Johannes Kardinaal de
Jong in 's-Heerenberg een monument ter nagedachtenis aan de
oorlogsslachtoffers van 's-Heerenberg . Hierop zijn twee bronzen platen
aangebracht met de afbeeldingen van beide priesters.

Monument de goede Herder te ‘s-Heerenberg
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Marinus van Rooijen
Marinus of Ries, zoals hij thuis genoemd werd, werd op 21 oktober 1897
geboren op boerderij "De Steenen Poort" te Houten (Utr.). Hij was het
derde kind van het echtpaar Gert van Rooijen en Cornelia Ebskamp. Bij
de geboorte van het vijfde kind stierf de moeder. Ries was toen drie jaar
oud. Hij heeft zijn moeder dus amper gekend. De zus van zijn vader, tante
Ant, kwam bij haar broer in huis om de zorg voor vader en kinderen op
zich te nemen. Zij is zeven jaar gebleven, totdat Gert in 1907 hertrouwde.
Ries heeft altijd goed contact gehouden met tante Ant, die later in
Breukelen woonde.
Zoals in de familie gebruikelijk was, werd Ries misdienaar. Als kind had hij
op zolder een altaartje ingericht, met alles wat voor de mis nodig was.
Dagelijks speelde hij kapelaantje en las hij in stilte de mis. Dat deed hij
liever dan op de boerderij werken. Als kind was Ries een echte
kwajongen, vol met streken. Op school hield hij er van om achter de
meisjes te gaan zitten en dan de vlechten in de inktpot te duwen, die
vroeger in ieder bank zat.
Na de lagere school ging Ries naar het kleinseminarie in Culemborg. Hij
was geen buitengewoon student, maar wel een harde werker, die met
goed gevolg zijn studies maakte. Toen Ries eenmaal op het
grootseminarie zat, noemden zijn broers en zusters hem: "Heeroom", wat
in die tijd gebruikelijk was. Marinus zat op het grootseminarie in een klas
met 28 priesterstudenten. Een van hen was Bernard Alfrink, de latere
kardinaal. Zij waren erg bevriend met elkaar. Iedere grote vakantie kwam
Bernard enkele weken op de "Steenen Poort" logeren.
Op 15 augustus 1924 werd Marinus priester gewijd. Dit Mariafeest was in
Rijsenburg jaarlijks de dag van de priesterwijding. Marinus werd gewijd
door Mgr. van de Wetering. Zijn oom en tante uit Breukelen gaven hem de
gouden miskelk, die hij in alle parochies gebruikte, waar hij gewerkt heeft.
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot kapelaan in Beltrum. In 1925
werden Borculo en het nabij gelegen Beltrum door een cycloon getroffen.
Marinus schreef naar zijn familie om goederen te vragen voor de zwaar
getroffen families. Zijn moeder verzamelde kledingstukken, thuis en bij
familie. Een oom bracht met zijn fordje de spullen naar Beltrum.
In Beltrum bestond veel drankmisbruik. Op veel boerderijen werd uit eigen
graan alcohol gestookt. De jonge kapelaan zag de problemen in de
gezinnen en nam het initiatief tot de oprichting van een vereniging tot
drankbestrijding. Kapelaan van Rooijen ging op veel parochievergaderingen in Oost Gelderland spreken over drankbestrijding. In veel
plaatsen werden afdelingen opgericht van Sobriëtas.
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In zijn verdere pastoraat heeft hij altijd hiervoor geijverd.In 1927 werd hij
kapelaan te Keijenborg. De bisschop benoemde hem toen tevens tot
geestelijk adviseur van
de Katholieke
Sportbeweging in Oost
Gelderland, een taak
die hij ook in latere
jaren bleef vervullen.
In Keijen-borg liet hij
geen protestanten toe
tot de R.K. Voetbalvereniging, wat hem niet
in dank werd afgenomen. Hier bleek reeds,
wat later ook in
's-Heerenberg duidelijk werd, dat hij bepaalde wat hij meende
dat goed was voor zijn
parochianen.
In 1933 werd hij benoemd tot kapelaan in
's-Heerenberg.
Pastoor Galama had
aan
de
bisschop
gevraagd om een heel
goede kapelaan voor
zijn moeilijke taak.
Beiden hebben heel
goed samengewerkt
en Marinus was een
grote steun voor zijn
pastoor.
In de Sint Pancratiusparochie was Marinus
om
twee redenen
bekend en geliefd: bij
de ouderen om zijn vrijgevigheid voor de armen, bij de jongeren om zijn
inzet voor de sport. Zijn goedheid en onthechting waren algemeen
bekend. Hij gaf alles weg aan de armen. Juist in deze crisisjaren waren er
in 's-Heerenberg zeer veel armen.
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Er waren grote gezinnen, waarvan de vader geen werk had. Marinus wist
veel mensen te helpen, die straatarm waren. Hij gaf zoveel weg, dat de
huishoudster zijn eigen linnenkast moest bewaken. Zijn inzet voor de sport
is de mensen van 's-Heerenberg het langst bijgebleven, omdat hij veel
contact had met de jeugd. De voetbalclub heet nog steeds M. V .R. Ook
voor andere takken van sport heeft hij zich ingezet. Hij gaf regelmatig geld
aan de sportvereniging, zoals om de retraite te betalen voor jongens, die
bij de sportclub waren. Hij wilde hebben dat de jongens, die in de club
speelden, tevoren in de kerk kwamen en te communie gingen.
Marinus
was
kapelaan
in
's-Heerenberg, toen de Duitsers
binnenvielen. Zijn gevangenneming, samen met pastoor
Galama, is bij zijn pastoor al
beschreven.
Op 5 augustus 1941 fietsten de
beide kapelaans, Marinus van
Rooijen en Reinier Hegge, naar
Arnhem. Daar gingen ze eerst
bidden in de St. Walburgiskerk,
tegenover het politiebureau. Zij
meldden zich op het bureau en
werden meteen opgesloten in
het Huis van Bewaring. Daar
was ook reeds pastoor Galama.
Via de Nederlandse bewakers
hadden ze onderling contact met
elkaar.
Marinus is tot 8 oktober in het
Huis van Bewaring gebleven. Zij
hadden het er niet slecht. Ze
waren wel van hun vrijheid
beroofd, maar hadden geen
Kapelaan van Rooijen
dwangarbeid. Ze bleven de hele
dag in hun cel. Marinus las en bad veel. Hij heeft een dagboek
bijgehouden, waarin hij de boeken noteert, die hij gelezen had en er een
oordeel over geeft. Ze mochten brieven schrijven en ontvangen en ook
pakjes ontvangen met boeken en rookgerei. De bewakers waren
Nederlanders, de leiding berustte bij de Duitse politie.
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Op 11 oktober 1941 werd Marinus overgebracht naar Emmerich. Daar is
hij twaalf dagen gebleven. Op 25 oktober is hij overgebracht naar het
concentratiekamp Oraniënburg nabij de Poolse grens. Daar is hij gebleven
tot 2 februari 1942. Een communistische medegevangene, die hem in
Oraniënburg gekend heeft, heeft later van hem getuigd, dat hij uitmuntte
door een onverstoorbare blijmoedigheid, waardoor hij anderen tot steun
was. Hij wist goede contacten te leggen met de kampleiding, waardoor hij
vaak voor anderen kon bemiddelen. Hij hield zich ook bezig met illegale
zielzorg onder zijn geloofsgenoten.
Op 13 februari 1942 werd Marinus overgebracht naar Dachau. Met
pastoor Galama kwam hij terecht in barak 28, die speciaal bestemd was
voor niet-Duitse priesters. Beiden zaten in verschillende afdelingen van
deze barak, zodat ze geen contact met elkaar hadden. Op 8 maart hebben
ze elkaar voor het eerst ontmoet. Op 10 mei schreef Marinus naar
Nederland, dat pastoor Galama bij hem weg was. Verder weten we niets
van hen. Op 26 juni 1942 werd pater Wouters, die tijdelijk pastoor was in
's-Heerenberg, bij de Gestapo in Arnhem ontboden, die hem meedeelde,
dat de beide geestelijken in Dachau waren overleden.
Dit is reeds beschreven bij pastoor Galama.

Reinier Hegge
De enige van de 29 in concentratiekamp Bergen Belsen bevrijde
geestelijken, die levend terugkeerde.
Regnerus, of Reinier. zoals zijn roepnaam was, werd op 14 januari 1912
te Leens in Groningen geboren. De ouders waren diepgelovige mensen
en ze hadden verschillende priesters en religieuzen in de familie. Twee
broers van vader waren priester van het aartsbisdom, nl. Simon, pastoor
te Oude Pekela, en Reinier, moraalprofessor en later pastoor te Bunnik.
De naamgenoot, Reinier, waarover we het hier hebben, is lange tijd
misdienaar geweest en wilde priester worden. Zijn tweede zus is als
religieuze ingetreden in de congregatie van de Zusters van het H .Hart van
Jezus.
Reinier was een wat stille jongen, hij kon goed leren en hield heel erg van
de natuur. Hij kon intens genieten van wat er groeit en bloeit. Hij wist te
observeren en vast te leggen. Hij hield van tekenen en schetste vaak iets
uit de natuur of boerderijen. Hij had werkelijk aanleg voor tekenen. Later
werd fotografie zijn grote hobby, en samen met zijn oudere broer had hij
een donkere kamer, om zelf foto's te ontwikkelen en af te drukken.
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Als hij met vakantie thuis kwam, hielp hij mee op het land, en daar kon hij
een paar centen meeverdienen, die hij graag besteedde aan zijn hobby:
de fotografie. Maar hij moest op het land ontzien worden, want hij was niet
zo sterk. Hij was te snel gegroeid en werd zelfs ongeveer l.90 m. Tijdens
zijn kostschooltijd is hij een trimester thuis geweest wegens ziekte.
Reinier heeft zijn studies vlot
volbracht en toen hij vier en
twintig jaar was, werd hij priester
gewijd. Deze priesterwijding
vond plaats op 19 juli 1936.
Twee maanden na zijn priesterwijding, in september 1936,
werd Reinier kapelaan te
Gaanderen.
Op 23 augustus 1940 werd hij
kapelaan te 's-Heerenberg. Hier
heeft hij niet eens een vol jaar
gewerkt, want reeds op 5
augustus 1941 werd hij samen
met kapelaan van Rooijen
gearresteerd. Van deze jaren als
kapelaan te Gaanderen en te
's-Heerenberg is ons niet veel
bekend.
Hij
werkte
met
toewijding, met eenvoud en met
hartelijkheid.
Van zijn verblijf in 's-Heerenberg
is ons een leuke brief bekend,
Kapelaan Hegge
die pastoor Galama op 7 oktober
aan de familie van Reinier geschreven heeft, toen deze een haas bij de
pastoor had laten bezorgen. Pastoor Galama schreef:
"Geachte familie Hegge.
Zaterdagmorgen werd er bij mij een dode binnen gedragen, die door
niemand betreurd wordt, maar aan wie we een eervolle begrafenis zullen
geven, door hem in gewijde aarde te begraven. Ik hoop dat er in uwe
omgeving geen ergere slachtoffers mogen vallen van menselijke
moordlust. In deze tijd van vlees-distributie is zo'n lijkje dubbel welkom.
Hartelijk dank.
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Ik hoop dat U de kennismaking ook nog eens op een andere wijze zult
herhalen, door een bezoek aan 's-Heerenberg. Reinier is intussen al een
beetje thuisgeraakt. Hij vindt hier een flinke werkkring in een grote
parochie. Ik hoop dat het hem ook in m'n huis gauw zal bevallen.
Met vriendelijke groeten, ook van Reinier
J . Y. Galama"
Samen met kapelaan van Rooijen is
kapelaan Hegge op 5 augustus
gearresteerd en opgesloten in het
Huis van Bewaring in Arnhem. Op
13 is Reinier overgebracht naar
het doorgangskamp Amersfoort,
waar hij tot 1 februari 1943
gebleven is.
Hij is toen overgebracht naar het
concentratiekamp Vught, dat hij
zelf mee heeft helpen bouwen. Op 5 september 1944 is hij
overgebracht naar het concentratiekamp Oranienburg en op 4
februari naar het concentratiekamp Bergen-Belsen.
Na zijn terugkeer in Nederland heeft kapelaan Reinier Hegge een
half jaar bij zijn familie in Kloosterburen doorgebracht, om te
herstellen van zijn ziekten en ondervoeding, die het verblijf in
Oranienburg en Bergen-Belsen veroorzaakt had. Tevoren was hij
enkele maanden in Duitsland verzorgd, zodat hij alles bij elkaar
driekwart jaar nodig had om te herstellen.

Openlijk verzet van de nederlandse bisschoppen
Op 6 juli 1941 is in de katholieke kerken in duitsland een protestbrief
voorgelezen, die ondertekend was door kardinaal Faulhaber, bisschop
van Galen en vele andere bisschoppen. Deze brief werd veelvuldig
gekopieerd en in Nederland verspreid. Zo ook de drie preken van de
bisschop van Munster, die de bij naam kreeg van “De Leeuw van
Munster”. Ook de Nederlandse bisschop Jan de Jong kreeg kopieën in
zijn bezit. Hij besprak de brief van de Duitse bisschoppen met zijn
Nederlandse collega’s. Binnen een maand zorgde ook aartsbisschop de
Jong voor een brief van de Nederlandse bisschoppen. Bepaald werd dat
deze brief op zondag 3 augustus in alle Nederlandse katholieke kerken
zou worden voorgelezen.

15

Brief van 25 juli 1941
De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun
toevertrouwde gelovigen: Zaligheid in den Heer!
Beminde gelovigen!
Lang hebben Wij in het openbaar tenminste gezwegen over het velerlei
onrecht, dat ons als katholieken de laatste maanden is aangedaan.
Verboden werd, ook bij onze eigen geloofsgenoten, het houden van
openbare geldinzamelingen voor onze eigen liefdadige en culturele
instellingen, waardoor deze in haar werkzaamheden en bestaan bedreigd
worden. Onze Katholieke Radio Omroep, waarvoor wij jarenlang zooveel
geofferd hebben, is ons ontnomen. Onze Katholieke Dagbladpers is of
opgeheven of zoo in haar vrijheid beperkt, dat men nauwelijks meer van
katholieke couranten kan spreken. Onze bij het onderwijs werkzame
kloosterlingen, aan wie de ouders zo gaarne hun kinderen toevertrouwen,
is 40% van hun salaris ontnomen, waardoor zij zwaar worden getroffen;
sommige zullen hun financiële verplichtingen moeilijk meer kunnen
nakomen; zij kunnen in ieder geval niet meer de liefdadigheid beoefenen,
waarvoor bij hen altijd op de eerste plaats een beroep werd gedaan.
Talrijke priesters en religieuzen mogen niet meer aan het hoofd van
scholen staan, niet omdat zij de wettelijke bevoegdheid missen, doch
omdat zij geestelijken of kloosterlingen zijn.
Krachtens een verordening op de niet-commercieele vereenigingen en
stichtingen hebben eenigen onzer instellingen zeer hooge sommen
moeten betalen; o.a. de St. Radboudstichting voor onze Universiteit Fl.
143.000,-- van het geld, dat jaarlijks met kleine bedragen werd bijeen
gezameld. Jeugdvereenigingen, als van de Katholieke Verkenners, de
Jonge Wacht en de Kruisvaart zijn zonder meer opgeheven.
Doch nu is er iets gebeurd, waarover Wij niet meer mogen zwijgen,
zonder verraad te plegen aan Ons geestelijk ambt. Non possimus non
loqui (Wij kunnen niet niet spreken).
Door den Heer Rijkscommissaris is bepaald, dat het bestuur van het
R.K. Werkliedenverbond zich van alle werkzaamheden heeft te
onthouden en dat in plaats daarvan een Commissaris aan het hoofd
wordt gesteld met volledige bevoegdheid.
Deze Commissaris behoort tot de Nationaal Socialistische Beweging.
Daarmee gaat feitelijk het R.K. Werkliedenverbond met zijn
aangesloten bonden ten gronde en wordt de uitoefening van zijn
godsdienstig- zedelijke taak onmogelijk gemaakt. Want gij weet het,
beminde gelovigen, dat wij u meermalen gewaarschuwd hebben
tegen de gevaren van het Nationaal Socialisme voor het geloof.
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Op Zondag 26 Januari hebben Wij van alle kansels laten voorlezen,
dat de HH. Sacramenten moeten geweigerd worden "aan den
katholiek, van wie bekend is, dat hij aan de beweging van het
Nationale Socialisme in belangrijke mate steun verleent", omdat deze
beweging niet alleen de Kerk in de vrije uitoefening van haar taak op
wezenlijk punten dreigt te belemmeren, maar ook een ernstig gevaar
oplevert voor de Christelijke levensopvatting van allen, die er aan
deelnemen".
Het is duidelijk, dat een katholieke
vereeniging niet kan staan onder
het bestuur van mensen, wier
geesteshouding lijnrecht in strijd is
met de katholieke levensopvatting
en wier toeleg het is deze
geesteshouding ook in de onder
hen
staande
organisaties
te
propaganderen. Zij houdt daardoor op een katholieke vereeniging
te zijn. Doch dit niet alleen.
Het Werkliedenverbond wordt in
dienst gesteld van de Nationale
Socialistische Beweging, het wordt
feitelijk een van haar organisaties.
Katholieken mogen er dus geen lid
meer van blijven.
Tot nu toe was het lidmaatschap
van de z.g. mantelorganisaties der
Aartsbisschop Jan de Jong
nationaal socialistische beweging
wel verboden, maar werden de Sacramenten nog niet zonder meer
geweigerd. De toestand heeft zich echter in dien zin ontwikkeld, dat
het lidmaatschap van die mantelorganisaties even ongeoorloofd moet
worden geacht als het lidmaatschap van de Nationaal Socialistische
Beweging.
Daarom moet aan degenen, die lid zouden blijven van een der
organisaties, aangesloten bij het werkliedenverbond in zijn nieuwe
gedaante, evenals aan de leden van alle mantelorganisaties der
Nationaal-Socialistische Beweging zoals b.v. het Medisch Front, het
Rechtfront, het Agrarisch Front, de Cultuurkring, de HH. Sacramenten
worden geweigerd.
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Beminde gelovigen! Wij kunnen u niet zeggen, hoe diep Wij den
ondergang van het R.K. Werkliedenverbond betreuren. Het was Ons
bijzonder dierbaar, omdat het met zijn bijna tweehonderdduizend
leden een groot deel van ons goede en trouwe katholieke volk
omvatte; omdat sedert een halve eeuw onze voortreffelijke mannen,
zowel priesters als leeken, te beginnen met Schaepman en Ariëns, er
hun beste krachten aan hebben gegeven; omdat het R.K.
Werkliedenverbond op maatschappelijk en godsdienstig gebied zo
ontzaglijk veel goeds heeft gedaan.
Openlijk en luide verheffen Wij onze stem tegen het onrecht, dat deze
tienduizenden mensen wordt aangedaan door hen te berooven van
hun sociale instellingen. Wij protesteeren tegen den ongehoorden
gewetensdrang, hun een levensbeschouwing op te willen dringen, die
met hun godsdienstige overtuiging in strijd is.
God laat het toe. Wij moeten ons neerleggen bij Zijn ondoorgrondelijke raadsbesluiten. Maar wij weten dat God ons met Zijn
genade zal bijstaan en dat Hij ook na de opheffing den Christelijken
geest in U zal bewaren, die zoo diep in u geworteld is. Wij kennen
onze mannen en Wij wisten zeker, hoe zij zouden handelen. Maar
toch mogen wij hier onze openlijke vreugde uitspreken, dat al de
leiders zoo moedig stand hebben gehouden en hun medewerking
hebben geweigerd. Wij zijn overtuigd, dat de leden hun leiders zullen
volgen.
Wij gaan trotsch op deze mannen, die de beste eigenschappen,
welke ons volk groot hebben gemaakt, ook in moeilijke
omstandigheden openbaren: stoerheid, vastheid van karakter, trouw
aan eer en geweten. Zij zullen misschien ontberingen tegemoet gaan,
maar Wij zijn overtuigd, dat onze katholieken hun mede- broeders in
den nood niet in den steek zullen laten.
Dierbare leden van het R.K. Werkliedenverbond, dierbare gelovigen:
Het is met een bloedend hart, dat Wij U dit alles hebben gezegd. Wij
gevoelen zoo goed aan, welke offers van u gevraagd worden. Doch
het gaat om het heil Uwer onsterfelijke zielen. Het was voor ons veel
gemakkelijker geweest te zwijgen, doch Wij mogen U niet in het
onzekere laten waarom het gaat.
Wij zijn daarom eensgezind met Onze Duitsche medebroeders in het
Episcopaat. Den zesden Juli j.l. hebben al de 29 Bisschoppen en
Kerk- voogden van het Groot-Duitsche Rijk in al hun kerken een
schrijven laten voorlezen; waarin zijn opkomen tegen het onrecht, dat
de Katholieke Kerk in Duitschland den laatsten tijd is aangedaan. En
zij verklaren daarin: "Het gaat om het zijn of het niet-zijn van het
christendom en de Kerk in Duitschland".
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"Kortgeleden", zo gaan wij verder, "is in honderdduizenden exemplaren een boek verspreid, dat beweert, dat wij, Duitschers, heden te
kiezen zouden hebben tussen Christus en het Duitsche Volk. - Met
vlammende verontwaardiging wijzen wij, Duitsche Katholieken, het af,
zulk een keuze te doen. Wij hebben ons Duitsche Volk lief en dienen
het, als het noodig is, tot de opoffering van ons leven.
Tegelijk echter leven en sterven wij voor jezus Christus en willen met
Hem in dezen tijd en voor alle eeuwigheid verbonden blijven".
Beminde Gelovigen. Aan deze woorden hebben wij niets toe te
voegen; zij zijn ook de Onze.
Bidden en smeeken wij God, dat Hij ons de kracht moge geven om te
volharden, ondanks alle offers, die misschien van ons gevraagd zullen
worden. "Want onder den hemel is geen naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij zalig moeten worden, dan die van Jezus
Christus". (HandA.25)
En zal dit Ons gezamelijk herderlijk schrijven op Zondag 3 Augustus
in alle tot Onze Kerkprovincie behoorende kerken en in alle kapellen
waarover een rector is aangesteld, onder alle vastgestelde HH.
Missen op de gebruikelijke wijze worden voorgelezen.
Gegeven te Utrecht op den feestdag van den H.Jacobus, den 25 juli
van het jaar 1941.
DL]. de jong, Aartsbisschop van Utrecht.
P.A.W. Hopmans, Bisschop van Breda.
A.F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch.
DL].H.G. Lemmens, Bisschop van Roermond.
].P. Huibers, Bisschop van Haarlem.

Publikatie van deze brief
Op zondag 3 augustus werd in alle katholieke kerken de brief van de
bisschoppen voorgelezen. Met spanning en voldoening hebben de
gelovigen naar de tekst geluisterd. Ze waren blij met het moedige
woord van de bisschoppen. In een tijd, waarin ieder openlijk protest
onbarmhartig werd afgestraft, waagden de bisschoppen het om
namens alle katholieken van Nederland openlijk te protesteren. Het
gaf een gevoel van onderlinge verbondenheid tegenover de
meedogenloze bezetter. Het was een teken van hoop, van een
nieuwe toekomst, in onderlinge verbondenheid tegenover de vijand.
Dit was het eerste openbare protest van de bisschoppen. Dit was
tevens een nog uitgebreider veroordeling van de NSB.
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In de brief van de bisschoppen was ook een deel opgenomen van de
Duitse brief van de bisschoppen van 6 juli. Daardoor schenen de
Duitse en de Nederlandse bisschoppen samen één front te maken.
Juist deze verwijzing kwam bij de Duitse machtshebbers hard aan.
Direkt na de voorlezing van de brief in de vroegmissen werd het
algemeen bekend, dat er in de kerk een protestbrief van de
bisschoppen werd voorgelezen. Iedereen sprak er over. In de latere
missen was het drukker dan ooit. Andersdenkende vrienden kwamen
mee luisteren. Iedereen was dankbaar voor dit moedig getuigenis.
Ook de aartsbisschop liep rustig naar de kathedraal, om zijn eigen
brief te horen voorlezen. Direkt na de voorlezing van de brief maakten
de Duitsers jacht op allen, die deze brief verspreid hadden.
Ook de NSB hekelde in haar publikaties het optreden van de
bisschoppen. De bisschoppen werden er van beschuldigd, het
godsdienstig terrein verlaten te hebben om naar de wereldlijke macht
te grijpen. Ze spreken over "politiek katholicisme"

Arrestatie van drie priesters in 's-Heerenberg
In de nacht, voordat de brief van de bisschoppen in alle katholieke kerken
werd voorgelezen, werd deze brief in de pastorie van de St.Pancratiuskerk in 's-Heerenberg gekopieerd. Pastoor Galama had zijn kapelaans
gevraagd om de brief te vermenigvuldigen, om deze 's avonds te laten
uitdelen. Op zondag 3 augustus 1941 werd de brief in de kerk
voorgelezen, in de namiddag werd hij door de jongens van de K.J.C. huis
aan huis verspreid.
Reeds diezelfde middag vergaderden de kopstukken van de NSB in hun
stamcafé (waar nu chinees-indisch restaurant “Kota Radja” is
gehuisvest) en belden van daar uit naar de Gestapo van Emmerich.
's-Avonds om tien uur deden de Gestapo-mannen huiszoeking bij een van
de K.J C -ers. De andere morgen verscheen de Gestapo andermaal, om
het geval van de geestelijken af te werken. De Gestapo-vrienden
adviseerden onmiddellijk arrest. De Duitse politie-beambten aarzelden. De
anderen drongen aan. Maar er was een moeilijkheid. Deze politiehonden
waren blijkbaar goed gedrild. Zij stonden hier op verboden jachtterrein.
wat zouden Herr Steffen en de anderen van de Sicherheitsdienst in
Arnhem hen afblaffen, als zij er met zulk een buit van door gingen. Zij
moesten zich veilig stellen en niet zondigen tegen de Gestapotucht. Het
hoofdbureau van Wesel werd opgebeld en de zaak werd uiteengezet.
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De jachtvergunning werd gegeven, maar zij moesten hun buit eerlijk
afdragen aan Arnhem. De uitslag was bevredigend. De partijmannen
glunderden. Een ogenblik later (Maandag -4 august om half elf in de
voormiddag) stopte de grijze wagen van de Emmerichse Gestapo voor de
pastorie en twee mannen belden aan. De twee Gestapomannen wilden
Herr Pfarrer spreken, De huishoudster verbleekte. De pastoor was niet
thuis, antwoordde ze. Hij was inderdaad op dat ogenblik in de parochie.
Kapelaan van Rooijen was die morgen per fiets naar familie in Huissen
gegaan. Toen hij in de kerk vernam van de Gestapo-inval, die de avond
tevoren bij een van zijn K.J.C.-ers had plaats gehad, had hij nog geaarzeld
de parochie te verlaten, ofschoon hij meende, dat ook op de pastorie wel
een huiszoeking zou volgen. De pastoor had hem echter gezegd, dat hij
gerust kon gaan.
De tweede kapelaan, Reinier Hegge, die nog geen jaar in de parochie
was, ontving de mannen, nadat hij nog even kans had gezien de knop
van de radio, die op de engelse zender stond, een slag te draaien.
Zij eisten binnen gelaten te worden in de zitkamer van de pastoor. De
kapelaan ging zelf mee de kamer binnen, waar de Gestapo
onmiddellijk aan het snuffelen ging in de papieren, die op het bureau
lagen. ongeveer een kwartier later kwam de pastoor thuis. De
huishoudster had hem gezegd, wie er in huis waren. Toen hij de kamer
binnentrad, zei hij op afgemeten toon: "Heren, ik ben niet gewoon in
deze kamer te ontvangen. Gaat u naar de spreekkamer". Zij weigerden
en zetten ijverig hun onderzoek voort. Terloops stelden zij enige
vragen over de verspreide brieven. De pastoor antwoordde: "Ik ben de
enige verantwoordelijke persoon in deze zaak". Toen zij vroegen, wie
of de brieven gedrukt en verspreid hadden, zweeg hij, maar de
kapelaan antwoordde: "Dat hebben wij, kapelaans, gedaan".
De pastoor was in de overtuiging, dat hij gehandeld had
overeenkomstig de bedoeling van de aartsbisschop, door aan de brief
een zo groot mogelijke verspreiding te geven.
Ook van de kant van de wet meende hij zich veilig gesteld te hebben
door de herkomst van de stencil onder de brief te laten vermelden. Hij
protesteerde dan ook op waardige toon tegen een inhechtenisneming.
Na de kamer van de pastoor werden de kamers van de kapelaans
doorzocht. De schrijfmachine van kapelaan van Rooijen en de
cyclostylmachine van kapelaan Hegge werden in beslag genomen. Het
was ongeveer 12 uur, toen de geestelijken en de politie beneden
kwamen. Op dat ogenblik kwam pastoor Spruyt van Stokkum juist de
achterdeur binnen met twee brieven van de Duitse bisschoppen in de
hand.
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Gelukkig sloeg de Gestapo er geen acht op, anders was hij vast en
zeker gearresteerd. Men had nl. gehoopt deze brieven voor Nederland
geheim te kunnen houden of althans de verspreiding er van buiten de
grenzen te kunnen verhinderen. De geestelijken van 's-Heerenberg
werden er van verdacht, de Duitse brieven hier te lande verspreid te
hebben.
Op rustige toon deelde pastoor Galama zijn huishoudster mee, dat hij
gearresteerd was en vroeg haar, zijn handkoffer in te pakken. De
Gestapo verzocht hem, zich als leek te kleden. "Dat nooit", antwoordde
de pastoor. Als priester was hij gearresteerd, als priester wilde hij uit
zijn parochie ontvoerd worden. De mannen hadden hem blijkbaar
hetzelfde verwijt gemaakt, dat veertien dagen later hun Arnhemse
collega Steffen op dezelfde plaats zou herhalen, dat de geestelijken
niet hadden mogen meewerken met deze 'oproerige' daad van de
bisschoppen, want de huishoudster hoorde hem duidelijk antwoorden:
"Ik beschouw het als een eer, voor mijn bisschop te strijden".
Toen de Gestapo de huishoudster verbood te vertellen, dat de
pastoor was meegenomen, kwam deze tussenbeide en zei haar, dat
zij gerust de waarheid mocht vertellen. Kapelaan Hegge kreeg bevel
om zich de volgende dag om twee uur met kapelaan van Rooijen in
Arnhem, Utrechtseweg 55a, te melden, waar ook zij onmiddellijk
gearresteerd werden.
Enige ogenblikken later startte de politieauto. Een herder werd uit
zijn parochie weggevoerd, om er nooit meer terug te keren. En wat
de tragiek van deze ontvoering verhoogt: het waren eigen
parochianen, die hem aanbrachten bij een vijandelijke instantie ... "
Wij vervolgen het citaat uit: "Twee Dachau-martelaren":
"Omstreeks 12 uur werd pastoor Galama opgesloten in het
Arnhemse Huis van Bewaring, gelegen tegenover de St.Walburgiskerk. Het typeert de onverzettelijkheid van de pastoor, dat hij tijdens
de tocht weigerde om ook maar één woord te spreken met de
Gestapo. Hij werd opgesloten in cel no. 18.
Rond 6 uur werd hij naar het Gestapo-gebouw gebracht. Een
verhoor volgde niet. Er werd slechts een protocol opgemaakt van de
arrestatie. De pastoor moest het ondertekenen. Op zijn vraag of hij
de H.Mis mocht lezen werd weigerend geantwoord. De weigering
viel hem hard. Het ontberen van de H.Mis zou de zwaarste
beproeving van zijn gevangenisleven worden. Ondertussen denkt hij
vol vaderlijke bezorgdheid aan 's-Heerenberg.
"Wat zal er met mijn kapelaans gebeuren?" schrijft hij die avond in
zijn dagboek.
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"Hoe zal het in de parochie geregeld worden, als ook zij worden
vastgezet. Verontrustende vragen. Maar het antwoord ligt buiten mijn
bereik. God zal er in voorzien. Moge deze gebeurtenis mij niet
slechter maken en mijn parochie beter".

Daags daarna. Dinsdag 5 augustus om 2 uur, meldden de twee
kapelaans zich aan de Utrechtsestraat, nadat zij even de
Eusebiuskerk waren binnen gegaan, om hun lot in Gods handen te
leggen. De Gestapo verklaarde onmiddellijk, dat zij vanaf dat
ogenblik gevangen genomen waren. Men heeft het blijkbaar niet
aangedurfd, hen alle drie tegelijk te arresteren. In het Huis van
Bewaring aangekomen, verwittigden zij onmiddellijk de pastoor van
hun komst door bemiddeling van de gevangenbewaarder. Deze liet
hun antwoorden: "Ze weten, wat zij te zeggen hebben, ik alleen ben
verantwoordelijk".
's Woensdags werden zij even naar het Gestapo-gebouw gebracht,
waar zij het proces-verbaal te ondertekenen kregen. De aanklacht
luidde: "Haben deutschfeindlichen Brief verbreittet und das Volk
deutschfeindlich beeinflusst". Daarop werden zij naar hun cel
teruggestuurd. Alvorens te vertrekken merkten zij nog op, dat de
parochie nu helemaal zonder geestelijken was, waarop de Gestapo
antwoordde: "Daar zorgt de deken wel voor". Inderdaad regelde
deken van de Loo met de overste van het St. Bonifatiushuis te
's-Heerenberg, dat de drie Witte Paters voorlopig hun intrek zouden
nemen op de pastorie om er tot de terugkeer van de geestelijken het
parochiewerk voort te zetten.".
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De drie priesters overgebracht naar kampen
De eerste maanden van hun gevangenschap brachten de drie priesters
door in het Huis van Bewaring in Arnhem. Dat was een dragelijke periode.
Ze kregen voldoende te eten, behoefden niet te werken, mochten heel de
dag lezen, mochten zelfs wat roken, mochten 's-zondags de H.Mis
bijwonen, mochten pakjes ontvangen, hadden Nederlandse gevangenbewaarders, kregen regelmatig bezoek van een aalmoezenier en werden
goed behandeld.
Hun voornaamste straf bestond er in, dat ze opgesloten zaten, geen
bezoek van buiten mochten ontvangen, geen H.Mis mochten lezen en
geen priesterlijk werk mochten verrichten. Misschien was nog wel het
ergste, dat ze onrecht te verduren hadden en onder de misdadigers
gerekend werden.
Er was geen rechtspraak, er was alleen de willekeur van de
machtshebbers. "Was Recht ist machen wir aus", zei een Gestapoman
tegen pastoor Galama.
Op 9 oktober 1941 kregen de beide kapelaans bevel, zich gereed te
houden om op transport gesteld te worden. Het vertrek volgde voor
kapelaan van Rooijen pas op 11 oktober, voor kapelaan Hegge twee
dagen later.
Het is moeilijk te beschrijven, hoe zeer de pastoor geleden heeft onder dit
afscheid. Kennelijk hebben ze afscheid kunnen nemen. Kapelaan Hegge
schreef hierover later: "Ik had nooit de pastoor zichtbaar ontroerd gezien,
maar bij deze gelegenheid heb ik hem zien schreien als een kind".
Kapelaan Hegge getuigde verder: "Degenen, die kapelaan bij hem
mochten zijn, weten hoe goed hij voor hen was. Zijn vriendelijkheid was
wel nooit uitbundig - dit lag niet in zijn aard - maar hij had voor hen een
hartelijke vriendschap en een vaderlijke genegenheid. Men heeft dan ook
wel eens de opmerking gemaakt:
'Het lijkt wel een vader met zijn twee zoons'. Wellicht heeft nooit dit
vaderhart zo sterk gesproken als op dit tragische uur van zijn leven.
'jongens', zei hij, (het was de eerste keer, dat hij dit vertrouwelijke woord
gebruikte tegenover zijn kapelaans), 'als ik maar wist, dat jullie weer terug
mochten komen. Mijzelf kan ‘t niet veel schelen'. Hoe ontroerend oprecht
zijn de tranen van deze sterke man!"
Pastoor Galama is op 15 november overgebracht naar de gevangenis in Düsseldorf en op 28 november 1941 overgebracht naar het
concentratiekamp Dachau.
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Kapelaan van Rooijen werd overgebracht naar de gevangenis in
Emmerich en is op 25 oktober 1941 aangekomen in het
concentratiekamp Oraniënburg bij Berlijn, waar hij tot 2 februari 1942
gebleven is. Daarna is hij overgebracht naar Dachau, waar hij op 13
februari aankwam.
Kapelaan Hegge is op 13 oktober uit Arnhem overgebracht naar het
doorgangskamp Amersfoort, waar hij tot 1 februari 1943 gebleven is.
Hij is toen overgebracht naar het concentratiekamp Vught, dat hij zelf
mee heeft helpen bouwen. Op 5 september 1944 is hij overgebracht
naar het concentratiekamp Oranienburg en op 4 februari naar het
concentratiekamp Bergen-Belsen.

Getuigenissen van medegevangenen in het kamp
Dachau
In Dachau waren in totaal 30 gevangenisblokken, er waren drie barakken
voor de geestelijken, nl. barak 26 voor de Duitse en 28 en 30 voor de
andere geestelijken, vooral veel Poolse. Pastoor J. Galama en kapelaan
M.v. Rooijen zijn met vele andere katholieke en protestantse geestelijken
in blok 28 geweest, soms op blok 30.
Na de oorlog hebben enkelen van hen getuigd over deze twee Dachaumartelaren.
We citeren eerst kapelaan Rothkrans, een Limburgse priester, die samen
met kapelaan van Rooijen en pastoor Galama op blok 28 gezeten heeft. In
zijn boek van 1957: "Dachau: hel en hemel", geeft hij op blz. 207-209 een
beschrijving over kapelaan van Rooijen. op blz. 209-2l1 een beschrijving
over pastoor Galama. Hieruit citeren wij alleen datgene, wat op de
concentratiekampen betrekking heeft.
"Marinus van Rooijen werd op 11 oktober 1941 van de gevangenis in
Arnhem overgebracht naar het kamp Oranienburg. Hier bracht hij steun en
kracht aan de daar aanwezige Nederlandse priesters en troostte hen met
zijn goede berichten en zijn robuust optimisme. Veel had hij te lijden van
de kampleiders, maar hij bleef onverstoorbaar blijmoedig. Wel leed hij erg
van de koude in de barre winter van 1941-1942. Van hieruit ging hij op 2
februari 1942 naar Dachau, waar hij zijn pastoor Galama ontmoette. Dit
weerzien heeft echter niet lang geduurd. Na drie maanden waren beiden
reeds dood, maar het einde van hun ballingschap werd toch verzacht door
elkaars aanwezigheid en wederzijdse steun en troost.
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Met zijn brede gulheid was hij steeds bereid te helpen en probeerde vooral
de zwakken allerlei extraatjes te verschaffen. Veel deed hij ook aan
illegale zielzorg onder zijn kampgenoten. Door zijn blijmoedigheid en grote
kampervaring alleen reeds was hij een steun voor zijn kampgenoten, die
dikwijls de moed lieten zakken. Op 13 februari 1942 kwam hij in Dachau.
Spoedig was hij hier ons aller vriend door zijn buitengewone goedheid en
hartelijkheid, die er altijd plezier in had om voor anderen, ondanks zijn
eigen honger, nog wat eetbaars uit de broeikassen, waar hij werkte, het
kamp binnen te smokkelen. Het waren slechts kleinigheden, maar hij deed
het met veel toewijding om anderen een plezier te doen. Op de plantage,
waar hij tewerkgesteld was, trof hij een Capo, die lang in Nederland
gewerkt had aan het marionettentheater te Bussum. Deze was goed voor
hem. Toch kwam hij iedere avond doodmoe naar huis, de arbeidsduur
was te lang en de honger te groot. Hij kon dan haast niet meer op zijn
benen staan. Ofschoon hij haast halfdood van het werk thuis kwam, werd
hij toch maar niet opgenomen in het Revier.
Pater Othmarus, een Capucijnerpater uit Helmond, die een boek schreef
over Dachau: "Van pij tot boevenpak", ried hem aan bewusteloosheid te
simuleren, maar dit kon en wilde hij niet. Aan het eind van zijn krachten
werd hij, meer dood dan levend, weer in het kamp teruggedreven. Enkele
dagen later viel hij werkelijk neer, werd opgenomen in het Revier en stierf
weldra.
Pater H .Zwaans S.J. was bij zijn sterven aanwezig en heeft hem nog de
H.Absolutie gegeven. De gebeden voor de overledenen werden door
Pater van Genuchten gebeden, voor zover hij deze van buiten kende.
Deze was werkzaam bij de bouw van het crematorium, toen zijn lijk ter
verbranding in het crematorium werd binnen gedragen. Hij stierf op 17 juni
1942 (volgens de Duitsers aan hartverlamming en dysenterie) .
En over pastoor Galama schrijft kapelaan Rothkrans: "Op 4 augustus
werd pastoor Galama gevangen genomen en gebracht naar de
gevangenis te Arnhem .... Later werd hij op transport gesteld naar
Dachau, waar hij op 28 november aankwam. Hij hield er zich aanvankelijk
flink. Alle Nederlandse priesters hadden hem als biechtvader, maar het
zien van het onrecht en de duivelse macht van het kwaad was voor zijn
scherp rechtvaardigheidsgevoel een grote kwelling, die hem erg terneer
drukte. Zijn lichamelijke krachten namen weldra snel af, hij leed vreselijk
van de honger, vermagerde erg en begon gebogen te lopen. Zijn
voornaamste en zwaarste werk was het ‘kiebel’ dragen.
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Driemaal daags dit bovenmenselijk zwaar werk was te veel voor zijn
zwakke krachten. En daarbij de hele dag door in de winter van 1941-1942
sneeuw ruimen. In zijn' brieven mocht hij hierover natuurlijk niets
schrijven. Hij had het grote voorrecht zijn kapelaan van Rooijen nog
enkele maanden bij zich te hebben. Zijn krachten werden steeds zwakker.
Daarbij kwam de vreselijke behandeling op blok 28, waarvan hij zelf vaker
het slachtoffer werd, ja, zichzelf heeft hij geofferd voor de zielen. Hij kon
zelfs in zijn groot geloof en als voorbeeldig priester blij zijn te midden van
al zijn beproevingen.
Op 4 mei 1942 werd hij op transport gesteld met 150 oudere priesters. Er
werd hun gezegd, dat ze naar een herstellingsoord, naar een klooster,
gingen. Waarheen? Hoe is hij gestorven? Niemand weet het. Op 20 juni
zou hij gestorven zijn. (volgens de Duitsers aan beroerte en verlamming
der ademhalingsorganen). Zijn lijk is verbrand. Aller waarschijnlijkst is hij
vergast, zoals dit toen met de meesten gebeurde, kort na het transport. Hij
is voor velen in Dachau een steun geweest, zijn afscheid deed ons allen
pijn. Hij was een voorbeeld van priesterlijke waardigheid. Hij ruste in
vrede". (volgens de officiële berichten was het 16 juni) .

Kapelaan Hegge vertelt ons van zijn zes
gevangenissen
Op 13 augustus 1945 heeft "Afer" een interview met hem gehad, dat
als een serie artikelen in "Kerkblad van Bergh" in 1945 is gepubliceerd. Hieronder volgt een samenvatting van deze artikelen.
De enige van de 29 in concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijde
geestelijken, die levend terugkeerde.
op bezoek in Kloosterburen
"Hoog in het Noorden, in de nok van Nederland, ligt het welvarende
Groningse dorp Kloosterburen. Daar, op 230 km. van zijn parochie 'sHeerenberg, bevindt zich kapelaan Hegge. Bijna vier jaren lang
hebben de ontberingen, en soms de mishandelingen van het
kampleven op hem gebeukt, maar hij hield het uit. Dreigde zijn
lichaam menigmaal te bezwijken, zijn wil bleek sterker dan zijn leden
en nóg sterker was zijn Godsvertrouwen. "Telkens als ik menselijker
wijze gesproken verloren was", zegt hij. "kwam er plotseling redding".
Met recht noemt hij het een wonder dat hij nog leeft. Spottend merkt
hij op - want hij heeft zijn zin voor humor niet in Duitsland gelaten dat hij zowat alle denkbare ziekten heeft doorgemaakt. Gelukkig is hij
nu gezond: de longen zijn zuiver, het hart is sterk.
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Naar de Arnhemse cel
Op dinsdag 5 augustus 1941 moesten kapelaan van Rooijen en Hegge
zich om 2 uur melden bij het Huis van Bewaring in Arnhem, na eerst even
de Eusebiuskerk bezocht te hebben. Het enige woord wat we vernamen in
het Gestapo-gebouw was: "Sie sind eingesperrt". We werden naar het
Huis van Bewaring gebracht. We lieten de pastoor groeten en deze
stuurde de boodschap terug: "Denkt eraan, ik alleen ben verantwoordelijk
voor alles".
De volgende dag naar het Gestapo-gebouw. Geen verhoor.
Alleen maar een proces-verbaal ondertekenen. De aanklacht luidde:
"Haben deutschfeindlichen Brief verbreitet und das Volk deutschfeindlich
beeinflüsst".
Ieder 's-Heerenbergenaar weet, dat die brief de lang gezochte aanleiding
was om ons op te ruimen. De oorzaak zat veel dieper. Daarna werden we
weer opgesloten in onze cellen. Het grootste deel van mijn Arnhemse
gevangenis bracht ik door met lezen. Op 13 oktober werd ik weggevoerd
uit Arnhem. Op het station trof ik pater Serrarens en pater Brouwer. De
trein bracht me naar Amersfoort.
In het kamp Amersfoort: Gelukkige longontsteking.'
Daar stond ik bij de poort van het strafkamp. Men liet mij staan. Het was
koud en ik stak mijn handen in de zakken van mijn overjas. "Hände aus
den Taschen!", hoorde ik iemand schreeuwen. Het was de commandant
van het kamp, die mij op deze manier verwelkomde. Hij bleek een felle
anti-katholiek, van wien ik niet veel goeds te verwachten had. Vijftien
maanden heeft hij me getreiterd. Hij schold me gewoonlijk uit voor
"Pfaffe".
In januari kon ik bijna niet meer lopen. Ik leed aan dysenterie en
sleepte me voort met 40 graden koorts. Dr. Nieuwenhuis, de dokter
van het kamp, 'n echte bruut, deed niets voor me.
Ik kreeg er gelukkig longontsteking bij. Een ziekenverpleger, Dirk
Banning (later is de goeie man gefusilleerd), zorgde dat ik in de
ziekenbarak kwam. Toevallig kreeg ik het juiste geneesmiddel tegen
longontsteking: 'Daganan'. Ik nam het 's avonds in en was 's morgens
koortsvrij. Dat was m'n geluk.
Anderhalf jaar Vught
In Vught was het kamp eigenlijk niet klaar, toen we daar aankwamen.
Wij moesten het helpen opbouwen. Ik trof het, want kreeg licht werk.
Ik moest hekwerk maken langs de wegen.
Er werkten ook veel arbeiders van buiten, die ons ontzettend veel
goed gedaan hebben.
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Ze hebben duizenden brieven clandestien gepost. De pakjes die mijn
familie en de vrienden uit Gaanderen en 's-Heerenberg me
bezorgden, waren erg welkom: ze hebben me in het leven gehouden.
op het vliegveld Deelen.
Twee maanden hebben we op het vliegveld Deelen bij Arnhem
gewerkt. We bleven 's-nachts in de Saksen-Weimar-kazerne.
's-Morgens trokken we in colonne, begeleid door gewapende SS,
naar het vliegveld, om 's avonds weer langs de Apeldoornseweg naar
de kazerne terug te keren. Langs die weg heb ik eenmaal mijn zus
ontmoet, die vanuit Kloosterburen was gekomen voor deze
ontmoeting. De bewakers, die achter ons aan marcheerden, hebben
van deze ontmoeting niets bemerkt, maar ik zal dit moment niet gauw
vergeten. De tucht was streng in de kazerne. Boven de poort stond:
"Stehe gerad oder zerbrich!"
Toen begin juni de invasie in Normandië kwam, moesten onze SSbewakers naar het front en wij terug naar Vught.
Verjaagd naar Oraniënburg
Eindelijk kwamen de Amerikanen in zicht. Het was op die fameuze 5e
september van het vorig jaar, die wel als de "Dolle Dinsdag" bekend
zal blijven. Er liepen geruchten, dat de bevrijders ieder ogenblik
konden komen.
Of we blij waren! Voor ons was dit dubbele bevrijding. We
feliciteerden elkaar en gaven het sensationele nieuwtje door, dat om
12 uur het kamp zou worden overgegeven. Maar toen kwam de
ontzettende ontgoocheling: om 3 uur: aantreden!
Een trein met goederenwagens kwam het kamp binnenrijden.
Instappen! Meer dood dan levend werden we gelost in Oranienburg, ten
N.W. van Berlijn. We moesten alles afgeven. Onze kleren werden
ingeruild tegen lompen. Mijn scapuliermedaille wist ik te bewaren door ze
in de mond te stoppen. De geestelijken hadden er een aparte barak. Door
het tekort aan voeding waren we al gauw·erg verzwakt. Na een maand
was iedere ziekte dodelijk. Je had totaal geen weerstand meer. De
gevangenen mochten over het algemeen pakjes ontvangen, maar wij,
Nederlanders, niet. Vooral de Noren deelden ons broederlijk mee van hun
etenswaren.
Naar het crematorium van Bergen-Belsen
Bergen-Belsen ligt ten Z.O. van Bremen. Dit kamp is waarschijnlijk
onbeschrijflijk. Een gruwel in het kwadraat! Alles was er primitief en
smerig. Je kon zien, dat er nooit een cent aan uitgegeven was.
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En dan beweerde men nog, dat het eigenlijk geen strafkamp was, maar
een soort rustoord! Een "Aufenthaltslager":
Het eten was er bar slecht: koolrapensoep, als maar koolrapensoep! Met
drieën moesten we liggen op een krib van 80 cm. breed. De SS was
gemeen, maar de russische barakhoofden - soms jonge jongens van
16 jaar - waren nog erger. Ik zal u niet vertellen in bijzonderheden
wat we meemaakten. Het sterftecijfer zegt genoeg. Langs de wegen
en in de barakken, overal lagen mensen te sterven. Iedere morgen
kwamen vrachtauto's de lijken opruimen, die naakt op de wagens
gesmeten en daarna naar de altijd rokende crematoria gereden
werden.
Hier hebt u 'n paar cijfers. Het zijn betrouwbare gegevens, die ik heb
overgenomen van Dr.Wortelboer. Ze hebben betrekking op Lager 2,
waar altijd gemiddeld 'n 8000 mannen lagen. Van 16 februari tot 21
maart 1945 stierven er een minimum van 100 per dag en een
maximum van 937 per dag. De lege plaatsen werden geregeld
aangevuld. Van 21 maart tot 6 april zijn er geen nieuwelingen meer
bijgekomen. In die veertien dagen zijn er van de 10.500 meer dan
6000 gestorven.
Het aantal mensen dat er van 16 februari tot 6 april is omgekomen
wordt geschat op 30.000, zegge: dertigduizend!

twee foto’s van Reinier Hegge:
een van 1936 en een van 22
juni 1945, dus enige tijd toen hij
bevrijd was

Bevrijd
Dat ik levend uit het kamp van Bergen-Belsen ben gekomen noem ik
een wonder. Ik leed aan diarrhee, pleuris, vlektyphus en paratyphus.
Ofschoon ik voortdurend hoge koorts had, weigerde ik naar de
ziekenbarak te gaan. Ik wist dat die barak mijn dood zou betekenen.
De Amerikanen konden niet ver meer zijn. Maar hoe lang nog??? 13
April zagen we, dat de duitse bewakers witte armbanden om deden.
Twee dagen later stonden de Amerikanen voor de poorten van ons
kamp.
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U denkt natuurlijk, dat wij ze enthousiast ontvingen. Mis! We hadden
geen fut meer om onze bevrijders te verwelkomen.
We bleven liggen waar we lagen. We waren die dag nog met 29
Nederlandse geestelijken; 28 ervan zijn sinds de dag der bevrijding
nog overleden.
Van paardenstal naar ziekenhuis
Onze vrijheid was nog maar zeer betrekkelijk. Niemand mocht
kazerne of stal verlaten. Uitdrukkelijk verbod van de Amerikanen. Ik
voelde, dat ik de volledige vrijheid niet meer zou beleven, of er moest
iets heel bijzonders gebeuren. En waarachtig, er gebeurde iets heel
bijzonders. Ik was nl. bevriend met twee dominees, de heren Versteeg
en Boot. Samen hadden we een paar jaar elkaars lot gedeeld. Een
van deze heren kende de Herr Landrat van Hildesheim. Deze speelde
het klaar om ons drieën mee te nemen in zijn auto.
Die dag, 12 mei, was de eigenlijke dag van mijn bevrijding: het was de
feestdag van de H. Pancratius, martelaar en patroon van ’s-Heerenberg.
Wij werden rechtstreeks naar het katholieke ziekenhuis te Hildesheim
gebracht, waar wij buitengewoon hartelijk ontvangen werden. Maar
niettegenstaande de keurige verzorging en ondanks de vele spuitjes
stierven er de beide dominees: de een op 22 juni, de dag dat pater Op
den Camp mij met een bezoek verraste, de ander op 29 juni. Daags
daarna zou de Nederlandse Rode-Kruis-auto ons drieën ophalen.
Helaas: ik was de enige overlevende.
Terug in het Vaderland!
Het was 1 juli 1945. Eindelijk weer op vrije Nederlandse bodem! Ik
bracht er de nacht door in het repatriëringsgebouw en ontving er
bezoek van twee klasgenoten.
Vandaar werd ik naar het noodziekenhuis te Delft gebracht, waar ik
verbleef van 2 tot 9 juli. Toen werd ik voor de laatste maal "bevrijd"
door mijn heeroom, deken Hegge, die me mee naar zijn pastorie te
Bunnik nam. Sinds 18 juli ben ik weer terug in mijn geboorteplaats
Kloosterburen.
Ik vind het erg vervelend, dat ik nog vier maanden in dit bed zal
moeten liggen luieren, maar na alles wat ik heb mee gemaakt, kan er
dat ook nog wel bij. Over vier maanden hoop ik mijn werk weer te
mogen hervatten en wel in mijn oude parochie, als de aartsbisschop
me daar tenminste weer benoemt. Groet u de parochianen maar vast
van me. Tot ziens in ’s-Heerenberg
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Priesterlijke taken van Reinier Hegge na 1945
Na een langdurige herstelperiode werd Reinier op 23 augustus 1946
benoemd tot kapelaan te Hengelo in Overijssel. Op 7 oktober 1955 werd
hij pastoor in Musselkanaal (Groningen). In de Kanaalstreek werd hij
geconfronteerd met grote sociale achterstand, waaronder vele
parochianen in die tijd nog leefden. Hij heeft zich ingezet voor het van de
grond krijgen van een zusterhuis en het R.K. bejaardentehuis.
Eind 1964 werd hij tevens deken van het dekenaat Musselkanaal. In 1965
wees de bisschop hem aan als kanunnik van het kapittel van het diocees
Groningen (dat inmiddels van het aartsbisdom Utrecht was afgesplitst).
In mei 1969 werd hij op 57-jarige leeftijd belast met het pastoraat van de
R.K. Parochie te Sint Nicolaasga.
Bij Koninklijk Besluit van 17 april 1970 werd hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau, welke onderscheiding hem op 29 april van dat
jaar werd uitgereikt.
In St.Nicolaasga heeft pastoor Hegge zich ingezet voor de restauratie van
de fraaie Sint Nicolaaskerk.
In 1975 werd hij ziek. Met Kerstmis van dat jaar lag hij in Groningen in het
ziekenhuis. Hij leed niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Tijdens
deze ziekte kwamen de zware jaren weer in zijn gedachten, zodat hij een
heel zwaar ziekbed had.
Hij overleed op 11 januari 1976 en is op 15 januari begraven op het R.K.
kerkhof te St. Nicolaasga.

“Volo quod vis,
volo quia vis,
volo quomodo vis,
volo quamdiu vis”

“Ik wil wat Gij wilt,
ik wil omdat Gij wilt,
ik wil op de wijze waarop Gij wilt,
ik wil zolang Gij wilt”

Deze bede was het geliefde gebed van pastoor Jan Galama
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Vrijheid geef je door……
Het thema van de herdenkingen van 4 en 5 mei 2012, heeft mij bij het
leven van mijn voorgangers in de oorlogsjaren in herinnering gebracht.
Pastoor Galama en de kapelaans van Rooijen en Hegge namen in de
oorlogsjaren stelling tegen de schending van de vrijheid. Zij kwamen op
voor de kwetsbare mens. De boodschap van Jezus verkondigden zij met
woord en daad en lieten zich de mond niet snoeren door schreeuwers en
machtswellustelingen. Zij werden de vijanden van de bezetter en werden
gevangen genomen en weggevoerd. De verschrikkingen van het
concentratiekamp hebben zij ondergaan.
Het is dit jaar 70 jaar geleden, dat Pastoor Galama, kapelaan van Rooijen
in 1942 stierven voor onze vrijheid in Dachau. Kapelaan Hegge overleefde
weliswaar, maar hij moest verder leven met de littekens van lichamelijke
en geestelijke martelingen. Hun heldhaftig optreden, hun staan voor de
vrijheid en het welzijn van de hun toevertrouwde kudde van ’s-Heerenberg
wordt verbeeld in het monument in onze stad, in de gedachteniskapel
achter in onze Pancratiuskerk, in het raam in onze kerk en in een raam in
de kerk van Kilder.
Maar het mag ook in deze tijd, of moet ik zeggen juist in deze tijd, niet
alleen bij kunstuitingen blijven. Wij hebben allen de opdracht de vrijheid
door te geven en op te komen voor de kwetsbare mens in ons midden.
Daarom is het goed om hun leven voor ogen te houden en de
levensgeschiedenis van deze martelaren van ‘s-Heerenberg levend te
houden.
Op 1 juli2012. hebben wij onze helden herdacht in de Eucharistieviering
van 9.30 uur. We danken voor hun voorbeeld, maar roepen hen ook aan
om ons te blijven inspireren om op welke manier dan ook onze vrijheid
door te geven aan de generaties die na ons komen.
Pastoor Ben Aarsen

Glas in loodraam aan de Mariazijde in St. Pancratiuskerk:
ter dankbare herinnering van de parochianen

