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Jo Lokerman werd geboren in 1901, hij was van beroep machinist bij de
spoorwegen. Hij was sociaal democraat, actief in de vakbeweging en de
partij de SDAP, waarvoor hij in de gemeenteraad van Maastricht zat. Al
meteen in mei 1940, op de dag van de bezetting, veroorzaakte Jo
Lokerman een opstootje aan de Wilhelmina Singel, waardoor sommige
Belgische krijgsgevangenen, die naar Duitsland zouden worden
gebracht, konden ontsnappen. De vakbond onder leiding van
Woudenberg, paste zich aan de Duitse regels aan. Voor Lokerman was
dit een reden zijn lidmaatschap van het N.V.V. op te zeggen. Meteen
daarop werd hij in een lagere positie en met een slechter rooster bij de
spoorwegen ingedeeld.
Als machinist was hij in staat de illegale pers vooral het Parool en Vrij
Nederland te verspreiden, ook over de grens. Daarnaast heeft hij vele
piloten over de grens kunnen smokkelen. Lokerman werd het hoofd voor
Maastricht voor de L.O. (Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers) groep, hij verleende hulp aan krijgsgevangenen, Joden,
verzorgde de distributie bonnen.
De steunuitkeringen aan onderduikers liep op tot meer dan 20.000
gulden per maand. Daarnaast kwam er een apart fonds voor het
vrijkopen van gevangenen. Zo kon Janssen, nadat deze vreselijk was
gemarteld, worden vrijgekocht. De weerzinwekkende wreedheden
worden door Cammart op pag. 649 beschreven. Een lid van het verzet
(Hooghuis) kwam in contact met de 25 jarige mevrouw Zeguers Boere,
zij verhuisde van de Heylerhoflaan naar het Sint Servaasklooster 37,
alwaar zij feesten met de Nazi’s organiseerde.
De Sipo ( Sicherheids Politzei) liet via Zeguers aan het verzet weten dat
tegen betaling enkele verzetslieden konden worden vrij gelaten. Zeguers
werd door het verzet vertrouwd, zij had ook een onderduiker in huis. Het
geld zou bij slager Ummels worden overhandigd, de plaats waar de L.O.
bijeenkomsten plaatvonden en waar Zeguers ook steeds bij aanwezig
was. Op dit contact adres aan de Wolfstraat, wilde de Sipo eind april
ingrijpen, de woning van Ummels werd afgezet door een Sipo
Commando maar Lokerman kwam niet opdagen en er werd niet
ingegrepen. Een tweede poging, begin mei mislukte eveneens omdat
Lokerman toen ziek was. Toen verzocht Zeguers Jo Lokerman om

dinsdag 9 mei ’s avonds om 10.00 naar haar woning te komen voor een
bespreking. Na een half uur wilde Lokerman vertrekken en toe kwamen
de Sipo leiders Nitsch en Ströbel achter een gordijn tevoorschijn en
arresteerden Lokerman, de onderduiker, mevrouw Zeguers Boere en in
de loop van de avond en dag daarna nog 50 andere personen.
Door dit verraad zijn onder meer Edmond Houtappel, Hubert Jamin, Hein
Lochtman en Giel Ummels gearresteerd en vermoord. Mevrouw Zeguers
werd natuurlijk meteen vrij gelaten en het was Giel Ummels die vanuit
Kamp Vught kon laten weten dat Zeguers-Boere iedereen had verraden.
Lokerman werd eerst vastgezet in Vught toen in Oraniënburg en
tenslotte in Neuengamme vermoord.
Lokerman heeft postuum een Yad Vashem onderscheiding van de staat
Israël op 26 december 1994 ontvangen.
(Interview met Mia Leeters-Lokerman op )

