
Ernst Berets is getrouwd met de Duitse Adèle. Ze hebben een 
grossiersbedrijf in groenten en fruit in Krefeld. Ernst is al in 
Duitsland bezig met verzetsactiviteiten. Hij spioneert en brengt 
rapport uit aan het Nederlands consulaat. Daarbij gaat het om 
informatie over industriële en militaire installaties, maar ook over 
aantallen militairen. Als hun grossiersbedrijf in de Kristallnacht van 
9 op 10 november 1938 wordt vernietigd, vluchten Ernst en Adèle 
naar Venlo. Daar begint Ernst een bibliotheek in de Vleesstraat. 
Later verhuizen ze naar Maastricht, waar Ernst zijn bibliotheek 
uitbreidt met een tijdschriftenwinkel in de Dominicanerstraat. 
Adèle heeft een bibliotheek in hun woonhuis: de Wycker Brugstraat 
56. In Maastricht gaat Ernst door met zijn verzetsactiviteiten. 
Regelmatig bezoekt hij een café in het Belgische Welkenraedt. 
Daar hoort hij treinmachinisten uit over Duitse troepenbewegingen. 
Deze informatie gaat, zo is pas na het openbaar worden van de 
processtukken gebleken, via de Nederlandse Inlichtingendienst 
naar de Britse geheime dienst. Berets zelf heeft waarschijnlijk 
gedacht dat zijn informatie niet verder kwam dan de Nederlandse 
Inlichtingendienst. 
Zogenaamde hartzwakte, staat in het overlijdensregister
Op 18 mei 1940 wordt Ernst opgepakt tijdens een bezoek aan 
zijn moeder in Amsterdam. Hij wordt beschuldigd van spionage 
en hoogverraad tegen Duitsland. Na een jaar in voorarrest gaat 
Ernst naar de gevangenis in Münster. Dan wordt hij naar de 
Kingelpütz-gevangenis in Keulen gebracht. Die is berucht vanwege 
de martelingen die er plaatsvinden. In augustus 1942 wordt Ernst 
overgebracht naar de gevangenis in Berlijn-Tegel. Ondanks deze 
slechte behandeling stelt hij het thuisfront gerust: “Du brauchst 
dich um mich keine Sorgen zu machen. Ich habe noch immer 
Sorgen um euch.” 

JOODS-ZIJN DOORSLAGGEVEND
Tijdens zijn rechtszitting in Berlijn op 24 augustus 1942 wordt 
sterk benadrukt dat Ernst Joods is. Hij wordt veroordeeld tot 
vijf jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. In december 
1942 wordt Ernst overgebracht naar Auschwitz. Daar overlijdt 
hij op 18 januari 1943 aan hartzwakte. Dat staat tenminste in 
het overlijdensregister. Waarschijnlijk is Ernst rond 8.00 uur ’s 
ochtends doodgeschoten door kampbeul Walther Quakernack. Ook 
de moeder van Ernst is vermoord, evenals zeven van zijn broers en 
zussen. Alleen de oudste en de jongste hebben de Shoah overleefd. 
Dat geldt ook voor zijn echtgenote Adèle en hun twee kinderen.
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