GEVANGENBEWAARDER
EN LUISTERVINK VOOR
DE GOEDE ZAAK

Hubèr Jamin

Hubèr Jamin is gevangenbewaarder. Daarnaast verzorgt hij
waarschijnlijk zieken in de gevangenis op de Minderbroedersberg.
In de loop van 1943 worden de levensomstandigheden in de
gevangenis steeds slechter, voornamelijk door voedseltekort.
Hubèr Jamin smokkelt daarom boterhammen de gevangenis in. Die
bewaren Hubèr en zijn gezin tijdens het avondeten.

TREINOVERVALLEN MISLUKKEN
Ook geven Hubèr en andere gevangenbewaarders informatie uit
verhoren door aan het verzet. Zo mislukt een aantal geplande
arrestaties omdat de betroffenen op tijd kunnen onderduiken.
Daarnaast speelt Hein data en tijden aan de LO, de Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Die gegevens hebben
betrekking op de transporten van verzetsstrijders naar kamp
Vught. Hierdoor kan het verzet verschillende overvallen organiseren
op treinen met gevangengenomen verzetsstrijders. Deze overvallen
mislukken steeds door voortijdig verraad, dat waarschijnlijk is toe
te schrijven aan mevrouw Zeguers-Boere.

HUBÈR KOMT TERECHT IN BUCHENWALD
Vaststaat dat verzetsstrijder Hubèr door toedoen van mevrouw
Zeguers-Boere thuis is gearresteerd. Dat gebeurt op 9 mei 1944
aan de Statensingel 84. Hubèr wordt op 8 maart 1945 vermoord in
concentratiekamp Buchenwald. Mevrouw Zeguers-Boere gaat na
de arrestatie van Hubèr en vijftig anderen op vakantie met SS’er
Max Ströbel. Na terugkomst in Maastricht zet ze haar verraderlijke
praktijken voort. Het geld dat ze hiermee verdient, besteedt ze aan
een riante manier van leven.

DE GEESTKRACHT
VAN KAPELAAN HEIN
LOCHTMAN

Kerkradenaar Hein Lochtman is een van de zes kinderen van
herbergier Jacob Lochtman en zijn echtgenote Maria. Als Hein
negen jaar is, sterft zijn vader. Omdat hij priester wil worden, gaat
hij van 1932 tot 1936 naar het gymnasium van Rolduc. Daarna
studeert hij aan het grootseminarie in Roermond. Op 9 maart
1940 wordt hij tot priester gewijd. Zes maanden later wordt hij
aangesteld als kapelaan in Limmel-Maastricht. Een beroemde
uitspraak van Hein in deze tijd is: “Der Löwe ist gekettet, seine
Kraft rüstet sich.” Met deze kernachtige zin maakt hij duidelijk
dat met de capitulatie van Nederland de strijd tegen de nazi’s niet
verloren is. Integendeel: wat hem betreft, begint de strijd nu pas.
Zijn geestkracht is groot.

ONDERVRAAGD EN GEMARTELD
Hein Lochtman maakt deel uit van de LO, de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers. Hij zorgt voor onderduikadressen,
geld, levensmiddelen, en voedselbonnen. Bovendien laat hij in
zijn woning aan de Populierenweg 36 drie studenten uit Kerkrade
onderduiken: Jan Boumans, Piet Buck en Martin Kloot. Dit is nodig
omdat de drie anders dwangarbeid moeten verrichten omdat ze
weigeren de loyaliteitsverklaring van de Duitsers te ondertekenen.
In de vroege ochtend van 10 mei 1944 wordt Hein Lochtman
door het verraad van mevrouw Zeguers-Boere opgepakt. Leden
van de Sicherheitspolizei ondervragen en martelen hem in hun
hoofdkwartier aan de tegenwoordige Wilhelminasingel nummer 71.
Op 8 juni 1944 wordt Hein op transport gesteld naar kamp Vught,
waar hij ondanks de omstandigheden pastorale zorg verleent aan
medegevangenen.

Buste Hein Lochtman (1995) in de hal van het
Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel.

Gedachtenisprentje Hein Lochtman, kapelaan van Limmel, voor- en achterkant.

VERZETSHERDENKINGSKRUIS
Vanuit kamp Vught gaat Hein Lochtman naar concentratiekamp
Oranienburg. Daar werkt hij eerst in de vliegtuigfabrieken van
Henschel, later in een steengroeve. Als Hein Lochtman ziek
wordt, zetten de Duitsers hem op de trein naar vernietigingskamp
Bergen-Belsen. Daar wordt de 33-jarige kapelaan op 27
februari 1945 vermoord. In de jaren vijftig wordt in Limmel
een gemeenschapshuis gebouwd. Dat was altijd al een grote
wens van Hein. De naam van dat gemeenschapshuis: Kapelaan
Lochtmanhuis. Op 21 juni 1982 ontvangt Hein postuum het
Verzetsherdenkingskruis. Sinds 24 januari 1995 staat in de hal van
het Kapelaan Lochtmanhuis een buste van kapelaan Lochtman.

Vragenlijst uit 1959 voor nabestaanden Hein Lochtman om de samenstelling van het verzet in kaart te brengen.
(Collectie SHCL)

Vragenlijst uit 1959 voor nabestaanden Hubèr Jamin om de samenstelling van het verzet in kaart te brengen.
(Collectie SHCL)

Verslag over verzetsdaden van Hein Lochtman door ooggetuige.
(Collectie SHCL)

