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Monument der Gevallenen  
De Hamert in Wellerlooi
In het natuurgebied Landgoed de Hamert staat het 

‘Monument der Gevallenen’. Het is een blijvende  

herinnering aan het leven van zeven personen, die  

tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 deelnamen  

aan de April-Meistakingen. Daarom werden zij in mei  

van dat jaar op De Hamert door de Duitse bezetter 

gefusilleerd en begraven. In 1946 zijn hun lichamen in  

een massagraf gevonden en zijn deze elders herbegraven.

Jaarlijkse herdenking
Op Landgoed de Hamert van Het Limburgs Landschap  

gaf Gemeente Bergen (L) in 1950 een eervolle plaats  

aan het monument. Op 4 mei 1951 werd hier de eerste 

herdenking gehouden onder leiding van burgemeester 

Van Mackelenberg van Gemeente Bergen.

Het Sint Antoniusgilde uit Well adopteerde dit monument 

in 1990. Sindsdien leidt het gilde bij de Nationale  

Herdenking op 4 mei vanaf de Twistedenerweg een  

stille tocht met trommelslag naar deze plek. Tijdens de 

herdenking houden ze bij het monument de erewacht.



April-Meistaking
Op 29 april 1943 kondigde de Wehrmachtsbefehlshaber 

Generaal Christiansen aan dat 300.000 Nederlandse 

militairen in krijgsgevangenschap moesten worden 

afgevoerd. De Duitse oorlogsindustrie had namelijk een 

groot tekort aan arbeidskrachten. Als protest tegen deze 

maatregel brak spontaan overal in Nederland de April- 

Meistaking uit.

Stakingen in Limburg
De eerste staking brak uit in Twente, meteen gevolgd  

door de mijnen in Zuid-Limburg. Onder de mijnwerkers 

heerste ook al een groot ongenoegen door verplichte 

uitbreiding van de zaterdagse werkdag en de invoering  

van het zondagswerk. Ondanks de langere werktijden  

en meer personeel werd er minder geproduceerd.

Op de Staatsmijn Maurits staakten 1130 van de 1500 mijn- 

werkers, op de Emma 438 van de 1000 en in de Oranje 

Nassau staakten 382 van de 500 mijnwerkers. Op vrijdag 

30 april lagen acht particuliere en vier Staatsmijnen stil. 

Maar ook het Stikstofbindingsbedrijf, bruinkoolgroeven en 

busdiensten in Zuid-Limburg staakten. Het Julianakanaal 

werd door sleepbootkapiteins geblokkeerd met kolenaken. 

En ook ambtenaren van rijk, provincie en gemeenten 

legden het werk neer. De staking breidde zich verder uit 

naar Midden- en Noord-Limburg. De ijzergieterijen in 

Tegelen en Smeets Drukkerij in Weert staakten hun werk. 

In Noord-Limburg legden melkrijders en medewerkers  

van zuivelfabrieken hun werk neer.



Invoeren doodstraf
De stakingen moesten volgens SS- und Polizeiführer 

Hanns Rauter in Den Haag snel worden gebroken.  

Arthur Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris voor Nederland, 

gaf toestemming om het politiestandrecht toe te passen.  

De doodstraf werd ingevoerd voor stakingen, samen- 

scholingen en het verspreiden van illegale bladen en 

pamfletten.

Centrale Crisis Controle Dienst
De Centrale Crisis Controle Dienst (CCCD) werd in 1934 

door de Nederlandse Staat opgericht. Tijdens de oorlog 

had deze als taak de voedselvoorziening te controleren. 

Enkele controleurs maakten daar dankbaar gebruik van;  

ze regelden voedsel en kleding voor onderduikers, 

gevluchte krijgsgevangen en vliegtuigbemanningen.

Martinus Bouman was hoofdcontroleur bij de CCCD.  

Hij voegde zich aan het begin van de oorlog bij het verzet 

en werd ingedeeld bij de staf van gewest Limburg van de 

verzetsorganisatie Orde Dienst. Als hoge ambtenaar bij  

de CCCD mocht de heer Bouman in een dienstauto 

rijden, die hem goed van pas kwam bij zijn vele verzets- 

activiteiten. Hij hielp een groot aantal neergestorte 

geallieerde vliegtuigbemanningen en uit Duitsland 

ontsnapte krijgsgevangen naar veiliger oorden.



Leo Ruijters en Leendert Brouwer, medewerkers van de 

CCCD, lieten voor de staking illegaal pamfletten drukken 

en spoorden daarmee bedrijven en medewerkers aan om 

het werk neer te leggen. De heren Ruijters en Brouwer 

werden gearresteerd. De bezetters waren al lang een weg 

aan het zoeken om verzetsman Bouman gevangen te 

nemen. Maar hij was hen steeds te slim af. Hij werd voor 

de keuze gesteld om zichzelf aan te geven, dan zouden 

Ruijters en Brouwer worden vrijgelaten. Bouwman ging  

in op het voorstel, maar de Duitsers hielden geen woord 

en alle drie werden veroordeeld tot de dood.



In totaal werden 140 mijnwerkers opgepakt. Vijftien van 

hen werden veroordeeld via het politiestandrecht. Vier  

van hen zouden worden doodgeschoten en de andere  

elf kregen levenslang. Een van hen werd bij een vlucht- 

poging neergeschoten.

De heren Bouman, Ruijters en Brouwer waren ter dood 

veroordeeld. Han Boogerd uit Roermond wakkerde de 

staking in de chemische industrie aan, ook hij werd 

veroordeeld. SS- und Polizeiführer Hanns Rauter vond  

vier veroordeelden echter niet voldoende, daarom werden 

de mijnwerkers Servaas Toussaint, Meindert Tempelaars en 

Reinier Savelsberg ook ter dood veroordeeld.

2 mei 1943
In de avond van 2 mei 1943 werden de zeven ter dood 

veroordeelden terechtgesteld door een vuurpeleton van 

15 soldaten en begraven op ‘De Hamert’ in Wellerlooi. De 

executie werd geleid door oud SS-er Nitsch, de rechter-

hand van Hanns Rauter.

In de loop van maandag 3 mei werden opnieuw 20 mijn- 

werkers van de Staatsmijnen opgepakt. De gebeurtenissen 

van de afgelopen dagen hadden een diepe indruk gemaakt 

op de stakers. Onder dreiging dat er nog meer executies 

zouden volgen, wisten de directies de werknemers te 

overtuigen om weer aan het werk te gaan en werden de 

stakingen gebroken.

Op aanwijzing van de heer Nitsch werd het graf op 

Landgoed de Hamert op 30 juni 1946 gevonden. Tot die 

tijd verkeerden de families van de zeven verzetsmensen  

in onzekerheid over het lot van hun geliefden.
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Toussaint, Servatius 

(geboren 24 december 1914, 

Hoensbroek) was gehuwd  

en geschoold mijnwerker. 

Ook hij werd tijdens de razzia 

opgepakt en ter dood ver- 

oordeeld door het Duitse 

gerechtshof, waarvan bekend 

is dat de griffiers tijdens de 

zitting sliepen. 

Ruyters, Peter Leonard 

(geboren 10 oktober 1892, 

Echt) was gehuwd en woonde 

in Heer. Hij was tijdens de 

oorlog adjunct hoofd- 

controleur van de Centrale 

Crisis Controle Dienst en 

werd opgepakt voor het 

aanzetten van stakingen en 

het verspreiden van drukwerk.

Bouman,  

Martinus Antonius Marie

(geboren 5 mei 1899, Gouda) 

was gehuwd en woonde in 

Roermond. Hij had een 

opleiding tot officier aan de 

KMA (Koninklijke Militaire 

Academie) gevolgd en als 

tweede luitenant gediend  

in het KNIL (Koninklijk 

Nederlands-Indisch Leger). 

Terug in Nederland ging  

hij bij het verzet en werd 

ingedeeld bij de staf van  

gewest Limburg. Als lid van 

het verzet was zijn schuil-

naam Bob. Hij was hoofd- 

controleur bij de Centrale 

Crisis Controle Dienst. 

De gefusilleerde verzetsstrijders  
van De Hamert



Savelsberg, Reinier 

(geboren 27 april 1895, 

Heerlerheide) was gehuwd  

en woonde in Heerlerheide. 

Zijn beroep was elektro- 

monteur op de Oranje 

Nassau Mijn 3. Hij werd op  

30 april tijdens een razzia  

van de Duitsers opgepakt.

Boogerd,  

Johannes Leendert 

(geboren 24 augustus 1906, 

Kerkwerve) was gehuwd, 

woonde in Roermond en  

was chemicus. Hij werd 

opgepakt omdat hij aanzette 

tot stakingen.

Tempelaars, Meinardus 

(geboren 6 juni 1904,  

Den Haag), ongehuwd en 

woonde in Heerlen. Hij was 

mijnwerker-houwer en werd  

op 30 april gearresteerd.  

De reden waarom juist hij is 

opgepakt, is onbekend.

Brouwer,  

Leendert Theodoor

(geboren 1 juli 1907, Nijme-

gen) was gehuwd en had 

kinderen. In de oorlogs- 

jaren was hij districtsleider van 

de Centrale Crisis Controle 

Dienst en woonde in Maas- 

tricht. Hij werd gearresteerd 

omdat hij een van de stakings- 

leiders was en pamfletten  

liet drukken en verspreiden.



De inhoud van deze brochure is afkomstig van de heren Ger Bindels †  

en Nico Veger † (oud verzetsstrijder). 

De brochure kwam tot stand met medewerking van Het Limburgs Landschap,

Nationaal Park De Maasduinen en Gemeente Bergen (L).
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