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Marie	Clotilde	Hélène	Schoenmaeckers, 
werd geboren op 3 juli 1894 in Rekem, zij was verpleegster, zij bleef ongehuwd 
en is overleden op 11 juli 1945 in het sanatorium en herstellingsoord te Sankt 
Gallen [Zwitserland] aan de ontberingen opgelopen in de concentratiekampen 
Ravensbrück en Mauthausen waar zij als politiek gevangene was opgesloten.  
  
Hélène behoorde tot de verzetsgroep Erkens, waar zij samen met de graaf De 
Liedekerke uit Eijsden, deel vanuit maakte. De verzetsgroep was speciaal gericht 
op het clandestien over de grens brengen en verzorgen van Belgische en Franse 
krijgsgevangenen; zij werd samen met haar zus Adèle gearresteerd op 5 
november 1942, als politieke gevangenen vastgezet in Maastricht. Haar zus 
Adèle werd door de SD al de volgende dag op 6 november 1942 in Maastricht 
vrijgelaten. Hélène werd na Maastricht gevangen gehouden in Haaren, 
Scheveningen, Utrecht en vervolgens gedeporteerd naar de concentratiekampen 
Ravensbrück en Mauthausen.  Aan de gevolgen van de ontberingen in de 
concentratiekampen is Hélène kort na de bevrijding op 51-jarige leeftijd 
bezweken.  
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Acht en dertig verzetsstrijders uit Maastricht zijn in de Tweede Wereldoorlog door 
de nazi’s vermoord. Onder hen waren drie vrouwen.1 Eerder hebben wij 
Berendina (ook wel Berendje genoemd) van Assen-Grolleman met een 
struikelsteentje aan de Cannerweg 124a geëerd. (zie de biografie  
http://www.struikelsteentjes-maastricht.nl/uimg/struikelsteentjes/b11884_att-
van-assen.pdf) Berendje werd op zaterdag 24 juli 1943 met haar man 
gearresteerd en op 18 februari 1945 in het concentratiekamp Ravensbrück 
vermoord, zij stierf op 50-jarige leeftijd. 
  

Biografie Hélène en Paul Schoenmaeckers 
 
Hélène Schoenmaeckers kwam uit een echt verzetsgezin waar zij samen met haar zus 
Adèle en haar broer Paul met zijn zoons nauw betrokken waren bij het verzet tegen de 
Duitse bezetter.  
 
 
Na het overlijden van haar vader vestigde haar moeder zich in 1910 met haar drie 
dochters Hélène, Adèle en Jeanne op het Withuyshof in Amby aan de Bergerstraat 2-4. 
Dochter Jeanne overleed in 1933.2 
Hélène verrichtte veel sociaal werk voor de armen in Maastricht, zij verpleegde de zieken 
vanuit het Rode Kruis en Groene Kruis.  Al in de Eerste Wereldoorlog stuurde zij pakjes 
aan Belgische soldaten in Duits krijgsgevangenschap. Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in 1940 hielp zij gewonden in het tijdelijke hospitaal in het 
Jezuïietenklooster aan de Tongersestraat in Maastricht. Zij had de Rode Kruis-band om 
haar arm. Zij hielp toen al Franse krijgsgevangen te ontvluchten.3 
 
In het begin van de Duitse bezetting hielpen de Schoenmaeckers al het verzet, mede 
door toedoen van kapelaan H.J.W. Willems uit Amby. Kapelaan Willems uit Amby kreeg 

door zijn hulp aan enkele al voor 
de oorlog gevluchte Joodse 
gezinnen contact met Hélène in  
Amby en haar broer Paul 
(verzetsnaam: Jean) in het 
Belgische Rekem. Door van deze 
contacten gebruik te maken, 
konden enkele krijgsgevangen 
over de grens worden 
gesmokkeld.4 
 
Assistentie bij vluchten over 
de grens voor piloten en 
soldaten 
 

Hoofdzakelijk hielpen Hélène en Paul met het doorsluizen van, in eerste instantie 
ontvluchte Belgische en Franse krijgsgevangen. Later tijdens de Duitse bezetting 

 
1 De derde vrouw is Maria Hermine Josephine Wessels van de kleine onbekende 
verzetsgroep van Benoit Simonis. Zij keerde niet terug uit haar gevangenschap. Naar 
haar is nog geen verder onderzoek verricht. 
2 Van Lieshout, pp. 180-181. 
3 Ibidem. 
4 Cammaert, p. 212. 



 

4 
 

kwamen daar de geallieerde piloten bij, die tijdens de luchtaanvallen op Duitsland uit hun 
neergestorte vliegtuigen per parachute waren gesprongen. Als grenspasseurs 
smokkelden ze krijgsgevangenen en geallieerde piloten over de Nederlands-Belgische 
grens, eerst via Eijsden en later via Smeermaas.  
 
Het was de hun bekende graaf de Liedekerke uit Eijsden, die al vroeg tijdens de 
bezetting contact met de beide zusters opnam om hem te helpen. Het contact via De 

Liedekerke was mogelijk omdat hun moeder, Pauline de Rosen 
van adellijke afkomst was; haar vader, de opa van Hélène was 
namelijk Georges Louis baron de Rosen.  
In een verhoor na de oorlog in 1946 verklaarde Nitsch de SD-er 
belast met haar arrestatie en ondervraging: ‘De gezusters 
Schoenmaeckers stamden uit een oud en voornaam geslacht. 
Men mag aannemen dat zij de Franse taal beheersten. Daaruit 
zou ook de hulpverlening aan de Franstalige vluchtelingen 
kunnen worden verklaard.’5  
 
 

Hélène in het midden tussen de verzetsstrijders Aleida en Jan Smeets in Eijsden.  
 
Het contact met de Liedekerke was “automatisch” omdat hun grootmoeder, baronesse 
Pauline de Rosen de Haren van adellijke afkomst was; (Kasteel van Borgharen). En 
hun moeder, gravin Thérèse Dumonceau, kasteel Hocht, stamde uit een familie die 
sinds het begin van de 19de eeuw belangrijke functies uitgeoefend had bij het 
koninklijk hof in Nederland. Zonder van de hoge adel deel te maken zoals de “de 
Liedekerke” waren de Schoenmaeckers toch bevriend. Bij het overlijden van de 
grootvader van graaf Raphaël de Liedekerke, graaf René de Geloes d’Eysden in 1930, 
was André Schoenmaeckers, broer van Hélène en Paul, al  zijn executeur-
testamentair.  
 
 
Hélène en Adèle stuurden krijgsgevangen door naar graaf de Liedekerke in Eijsden. Graaf 
De Liedekerke verpachtte gronden aan Alphonse Smeets die zich uitstrekten tot aan de 
Belgische grens. De vluchtroute loopt vanuit het kasteel van graaf De Liedekerke naar de 
hoeve van Smeets. Een 190 meter lange overgroeide haagbeukenlaan ontrok de 
vluchtelingen aan het zicht door anderen. De hoeve lag bij het riviertje ‘de Voer’ vlakbij 
de grens, zo werden de vluchtelingen via het huis van Smeets over de grens gezet.6  
 
Spionage 
Voor graaf De Liedekerke heeft Hélène het contact gelegd met Alphonse Dresen. Hij was 
de chef-ladingmeester bij de Nederlandse Spoorwegen in Maastricht. Hij kon informatie 

over de nummers van Duitse treinen met 
tanks en vrachtwagens noteren en deze 
informatie doorgeven aan de graaf, die dat 
weer kon doorseinen aan de geallieerden. De 
militaire transporten over de spoorlijn 
Maastricht-Visé werden aldus in kaart 
gebracht.7  
Dresen heeft ook piloten naar de priesters van 
het Heilig Hart naar de koepelkerk vlakbij het 

station in Maastricht gebracht. 
Deze spionageactiviteiten 

 
5 Cammaert, p. 120. 
6 De Jongh, p. 52 en met foto op 85. 
7 De Jongh, p. 69, Van Lieshout, p. 182. 
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werden gecoördineerd door Nic Erkens (foto links 8). 
 
Op de foto’s hierboven staat Hélène met Alphonse Dresen en graaf De Liedekerke, zij 
werden alle drie in oktober-november 1942 gearresteerd en zijn door de nazi’s 
vermoord.9 De arrestatie data zijn: graaf De Liedekerke op 7 oktober, op 5 november 
gravin De Liedekerke met Adèle en Hélène Schoenmaeckers, op 11 november Alphonse 
Dresen. Adèle Schoenmaeckers en gravin de Liederkerke zijn vrijgelaten op 
respectievelijk 6 november 1942 en 21 oktober 1943, terwijl graaf de Liedekerke en 
Alphonse Dresen zijn gefusilleerd in Utrecht op 9 oktober 1943.10 
 
Hulp aan Joden 
Van Rens schrijft dat zij hulp heeft verleend aan Joodse onderduikers en een andere 
auteur - Van Lieshout - schrijft dat zij Joden in België heeft helpen onderduiken.11 Zij zou  
in samenwerking met haar broer ook Duitse Joden geholpen hebben de grens over te 
steken. Zo schrijft de kleindochter van Paul dat zij van haar moeder en grootmoeder 
heeft gehoord dat de Duits Joodse vluchtelinge Mia Lucas op de bagagedrager van de 
fiets vanuit Maastricht naar Rekem werd gebracht.12  Op de foto staat Mia Lucas tijdens 
haar onderduik in Rekem met de twee kleindochters van Paul: Nadine (links) en Viviane 
(rechts).  
 

 
8  Van Lieshout, foto na p. 192. 
9 Van Lieshout, foto na p. 256. 
10 Cammaert, p. 112. 
11 Van Rens, p. 274, Van Lieshout, p. 182. 
12 E-mail uit de VS van Nadine Trasenster aan Yves de Valensaert Schoenmaeckers op 4 
april 2019: ‘Mia Lucas juive allemande que ma grand mère a caché disait a ma mère des années 
après : c’est votre tante Hélène qui m’ a trouvée, nous avons attendu longtemps dehors que votre 
père arrive. Quand il est arrivé votre tante lui as dit : je ne peux pas la prendre chez moi , je suis 
suivie. Et votre père m’a pris sur son porte bagage , à bicyclette, et nous sommes parti le soir de 
Maastricht et nous avons roulé roulé à travers bois par des sentiers détournés et sommes arrivé à 
clair bois la nuit tombée.....’ 
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Mia Lucas heeft de hele oorlog in het huis van Paul en Yvonette Schoenmaeckers, 
"Clairbois" in Rekem doorgebracht. Zie de foto van Mia met de 2 kleindochters van 
Paul, Nadine en Viviane, geboren in 1938 en 1940. De foto is dus tegen het einde 
van de oorlog genomen. 
 
Verraad en Arrestatie 
Op 5 november 1942 viel het doek voor Hélène en Adèle. De verzetsgroep waarvan zij 
deel uitmaakten, werd door de SD opgerold in het beruchte Duitse ‘Hannibal-Spiel’. Het 
Hannibalspiel werd genoemd naar de Hannibal-escape lijn van geallieerde piloten, 
waarvan de verzetsgroep rond de graaf De Liedekerke te Eijsden deel uitmaakte. In 
totaal werden tachtig verzetsmensen door toedoen van de verraders onder de vreemde 
schuilnamen ‘Bob de Goede’ en ‘Oncle Max’ gearresteerd en tweeëntwintig van hen 
vonden de dood voor een vuurpeloton. 
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De SD-er Richard Nitsch liet de 
beide dames arresteren en 
opsluiten in de Polizeigefängnis 
(voormalige 
Franciscanerklooster) aan de 
Patersbaan te Maastricht.  

Adèle werd de volgende dag 
vrijgelaten. Nitsch de SD-er 
die hen verhoorde verklaarde 
na de oorlog uitvoerig over de 
verzetsgroep Erkens waar de 
zusters Schoenmaeckers deel 
van uit maakten. Op pagina 
11 staat letterlijk met fouten 
vermeld13: 

  
'[...] Helena Schoenmakers 
gaf, na aanvankelijk alles te 
hebben ontkend, nadat ik 
(SD-er R.H.G. Nitsch) haar 
met de Graaf de 
Liedekerken en Dresen 

geconfronteerd had, toe, dat zij dezen laatste voor spionagedoeleinden had 
aangeworven en dat ze meerdere Fransche krijgsgevangenen aan Graaf de 
Liedekerken doorgaf. Van wie zij deze overgenomen had, hen ik niet kunnen 
vaststellen. Zij verklaarde Max Hoosemans en van der wouden niet te kennen. Of zij 
Bob de Goede kende, kan ik niet meer met zekerheid verklaren. 
Haar zuster Schoenmakers bleek buiten alles te staan en werd na verhoor in vrijheid 
gesteld.' 
 

Adèle overleefde de oorlog. Na de oorlog werd zij door de Verenigde Staten voor haar 
verzetswerk geëerd.  

 
13 RHCLGAMGmeentepolitie20108B1946box149dossier1196 

Tijdens de Duitse inval in mei 1940 was Gé 
Stellbrink, V-Man ‘Bob de Goede’ 
motorordonnans in de Grebbelinie en woonde te 
Leiden. Stellbrink werkte onder de ‘Abwehrstelle 
Wilhelmshafen’. Hij werd betrokken bij het 
opsporen en verraden van degenen van het 
studentenprotest van 1941 in Leiden. Hij werd 
ontmaskerd en zijn liquidatie werd bevolen. Hij 
zou door het Haarlemse verzet geliquideerd 
worden, maar de aanslag mislukte, hij werd 
alleen in zijn arm en been getroffen. Hij was 
verantwoordelijk voor het oprollen door infiltratie 
van verschillende verzetsgroepen. Na de oorlog 
verdween Stellbrink. 
Jos Hoosemans, V-Mann, aliassen ‘Oncle Max’ 
‘Van Mierlo’ ‘Oncle Jean’, was NSB-er en 
spioneerde voor de Duitse inval al voor de 
Abwehr. 
Hij sprak vloeiend Frans, Duits Engels en 
Italiaans en was in het begin van de Duitse 
bezetting in juni 1940 tolk/vertaler voor de 
Duitse contraspionage de Abwehr.  
Al zijn V-Männer kwamen uit de NSNAP-Leiden 
(NSNAP was de Nederlandse variant van de 
NSDAP), zo ook Gé Stellbrink. Na de Duitse 
bezetting werd hij op 9 november 1950 tot 
levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 
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 Naast de spionage en het over de grens brengen van piloten en krijgsgevangen, zal de 
hulpverlening aan Joden ook een reden voor de arrestatie van Hélène zijn geweest.14  

Voor de verhoren werden de verzetslieden waaronder Hélène overgebracht van de 
Polizeigefängnis naar de Wilhelminasingel 71 (in de oorlog Wijckersingel genoemd),  de 
hoofdzetel van de SD, waar de SD-er Nitsch iedereen aan een ‘verscherpt verhoor’ 
blootstelde. In sommige gevallen betekende dit dat de verzetsmensen werden gemarteld 
en zwaar mishandeld. Nitsch beschikte dank zij de verraders over volledige 
onderzoeksdossiers met dagrapporten, het spionagemateriaal en wist dat aan te vullen 
met zijn wrede verhoormethoden.15 

Gevangenschap en deportatie 
De gevangenen werden op 30 november 1942 naar het grootseminarie van Haaren 
vervoerd. Dit gebouw was een ‘Polizeigefängnis’ waar de SD de verhoren voortzette.16  
Op 15 april 1943 werden Hélène en gravin De Liedekerke naar de Scheveningse 
strafgevangenis (het zogenoemde Oranjehotel) overgeplaatst. Hier heerste een vreselijk 
regime met zes à zeven vrouwen in de cel met maar één bed.  
Op 9 juli 1943 vond de overplaatsing naar de gevangenis in Utrecht aan het Wolvenplein 
plaats. Daar ontvingen zij een betere behandeling.17 Gravin Elisabeth de Liedekerke werd 
hier op 21 oktober 1943 vrijgelaten nadat zij te horen had gekregen dat haar man op 9 
oktober 1943 was gefusilleerd. Hélène bleef vast zitten en zij werd op 2 november 1943 
samen met een andere verzetsstrijdster uit Eijsden, Leida Smeets, naar het 
vrouwenkamp Ravensbrück gedeporteerd. Dit concentratiekamp lag 80 km ten noorden 
van Berlijn. De gevangenen werden hier gedwongen zware arbeid te verrichten.18 Hélène 
heeft het hier tweeënhalf volgehouden.  In dit kamp is door haar Nederlandse 
medegevangene Aat Breur onder extreem moeilijke omstandigheden, het volgende 
portret van Hélène getekend.19  

 
14  Van Rens, p. 274. 
15 De Jongh, p. 131-132. 
16 De Jongh, p. 138-140.  
17 Van Lieshout, p. 288. 
18 Van Lieshout, p. 305. 
19 De achternicht van tante Hélène, Catherine Francotte, schreef mij (FG) in een E-mail: J’ai 
retrouvé ailleurs une trace de son passage au camp de Ravensbrück, dans le livre de 
Dunya  BREUR  sur sa maman, Aat BREUR-HIBMA,  qui a connu Tante Hélène pendant 
son passage au camp. … Dunya BREUR (1942-2009), sa fille, a publié un livre où est 
racontée l’expérience concentrationnaire de sa maman, et où sont publiés ses dessins. 
BREUR Dunya, Een verborgen herinnering Tekeningen van Aat BreurI-Ibma uit het 
vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück en de gevangenis in Utrecht 1942-1945, 
Tiebosch Uitgeversmaatschappij BV,1983, p. 108-109. Zij vervolgt: C’est là que j’ai pu 
retrouver un portrait de ma tante Hélène Schoenmaeckers qui fut détenue avec elle à 
Ravensbrück pour des faits de résistance, mais qui n’eut pas, elle, la possibilité de 
survivre…. Aat BREUR-HIBMA (1913-2002) est une artiste néerlandaise qui entra dans la 
résistance dès le début de la 2° guerre mondiale. Elle-même est déportée à Ravensbrück 
où elle échappe à la mort et, quand elle le peut,  elle dessine clandestinement….  Ses 
dessins qui ont été miraculeusement sauvés sont pris en charge par le Rijksmuseum 
d’Amsterdam.  
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Op 2 maart 1945, met de bevrijding in zicht, werd zij met tweeduizend andere vrouwen 
gedeporteerd naar het zeer beruchte concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk.20  
Op de nadering van het Russische Rode Leger werd door de SS, enkele weken later - 
eind maart 1945 -  besloten het concentratiekamp Ravensbrück helemaal te sluiten.  
 
Het lukte de Zweedse Graaf Bernadotte, vicepresident van het Zweedse Rode Kruis, om 
7500 vrouwelijke gevangenen waaronder tweehonderd Nederlanders over te brengen 
naar Denemarken en Zweden. Hélène heeft helaas de bevrijding vanuit Zweden met de 
Witte Busjes in April 1945 niet mee mogen maken.21 

 
20 Van Lieshout, p. 306. 
21 Persson, pp. 261-262. 
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 Op 22 april 1945 werden in Mauthausen vrouwen onder wie Hélène en Leida Smeets, de 
laatste wist te overleven, uitgewisseld tegen Duitse krijgsgevangenen. In vrachtwagens 
van het Zwitserse Rode Kruis kwamen zij in Sankt Gallen aan op 24 april 1945. Hélène 
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werd met maag- en darmstoornissen op 29 april in het ziekenhuis (Kantonspital) 
opgenomen en kreeg daar in juni pleuritis bij.22 Daar is zij op 11 juli 1945 acht dagen na 
haar 51ste verjaardag overleden. Zij heeft nog brieven geschreven en ontvangen van haar 
zus Adèle en de bevrijding gelukkig meegemaakt.23 
 
Familie Schoenmaeckers 

Haar zus Adèle Schoenmaeckers werd geboren op 26 september 1882 te Amby. Ook zij 
was actief in het verzet, maar zij overleefde de oorlog. Zij overleed op 18 december 1969 
in Amby; zij werd 87 jaar. 
 
Haar broer Paul, zijn volledige naam was Maria Ghislain Cecil Fernand Paul 
Schoenmaeckers, roepnaam Paul, terwijl zijn verzetsnaam Jean was. Hij werd geboren 
op 21 september 1886 in zijn ouderlijke woning aan de Bergerstraat te Ambij en 
vermoord in bij Obernitz op 21 april 1945. Zie ook de verklaring op de volgende bladzijde 
van zijn medegevangene. 
Ook Paul woonde aan de Bergerstraat 2-4 tot aan zijn huwelijk. Hij trouwde op 1 juli 
1911 te Stevoort een deelgemeente van Hasselt met Hélène (Yvonette) Palmers, ze 
kregen drie zoons en 2 dochters, Gérard, officier in het Belgisch leger in Afrika tijdens de 
oorlog, Jean en Michel, beiden in het verzet, en Anne-Marie en Thérèse,  gehuwd met 
Belgische officieren, Paul Mondron en Pierre Trazenster, beiden van 1940 tot 1945 
gevangen in Duitsland.  Een neef van Paul, Paul-Marie, zoon van André, die in Lanaken 
woonde, wist te ontsnappen. Hij zette de pilotenlijn voort en bouwde hem verder uit.  
 
 
 

 
22 Van Rens, p. 274 stelt dat zij doodziek was toen zij in Mauthausen werd bevrijd en aan 
de daar opgelopen tuberculose is overleden. 
23 Van Lieshout, p. 307. 
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Paul woonde in Rekem (B). Hij ving hier de krijgsgevangenen en geallieerde piloten op, 
die door Hélène met haar zuster over de grens werden gesmokkeld, en sluisde hen 
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vervolgens door richting Brussel. Hierbij hielpen Paul’s zoons Paul en Michel.24 Ook heeft 
Paul geholpen de Paroolredacteur Warendorf de grens over te brengen en hem op de 
tram van Lanaken naar Hasselt gezet op weg naar Londen.25 
Ten gevolge van infiltratie van de Duitse verrader Van Oothegem werden Paul en zijn 
jongste zoon Michel door de Duitsers opgepakt op 23 november 1943. Zij overleefden de 
oorlog niet. Een andere zoon van Paul wist te ontsnappen. Hij zette de pilotenlijn voort 
en bouwde hem verder uit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Schoenmaeckers – de neef van Hélène en de zoon 
van Paul, werd geboren op 8 december 1919 te Rekem (B) 
en werd op 15 september 1944 vermoord in het Nacht und 
Nebel concentratiekamp Sonnenburg; hij werd 24 jaar.  
Het doel van deze speciale kampen was de verzetslieden 
administratief te laten verdwijnen; van de gevangen werd 
niets genoteerd en de familie werd niet ingelicht. 

Tienduizenden verzetsstrijders zijn hier vermoord. Michel, de jongste zoon van Paul 
Schoenmaeckers, verzorgde met name de onderduikers in de bossen rond Lanaken en 
Rekem. 
 
 

 
24 Cammaert, pp. 328-329 en pp. 349-350. 
25 Cammaert, p. 1046. 
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Eerbetoon na haar overlijden 
 
Hélène ligt begraven in het familiegraf op het kerkhof naast de St. Walburgakerk aan de 
Ambyerstraat-Noord te Amby.  

 

 

Zij wordt ook gememoreerd onder de gevallenen van Amby:  

 

De grootmoeder van Hélène en Paul, baronesse de Rosen, weduwe van Alexander 
Schoenmaeckers, had sterk bijgedragen tot het financieren van de huidige kerk. 

Daardoor kreeg de familie een grote familiegraf onder de kerk zelf, en een kapel die 
via een hek rechtstreeks op het altaar uitzag, waar de familie de mis en plechtigheden 
bijwoonde. Bij de kerk in Ambij is een kapel naar haar vernoemd:  



 

18 
 

 

 

 

 

  



 

19 
 

 

 

De madonna in de kapel 
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De graven van Hélène en Adèle Schoenmaeckers 
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Hélène werkte als verpleegster in het woonwagenkamp in Amby. Het bidprentje van hen 
voor haar stelt: 

‘[…] Wij, haar woonwagenbewoners, 
van wie zij zooveel hield en voor wie 
zij onnoemelijk veel heeft gedaan, 
zullen haar, onze “goede juffrouw” 
nooit vergeten. Zij blijft voor ons het 
lichtend voorbeeld van diep geloof, 
warme godsdienstzin en echte 
naastenliefde.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voormalige gemeente Amby is 
een straat naar haar genoemd:  
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Familiewapen familie De Valensart Schoenmaeckers 
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Postuum onderscheiden door de Britten en Fransen:  
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Hélène met haar moeder: 
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Extra Familie foto’s uit Jean-Marie de Coune: SCHOENMAECKERS, Embourg, avril 2001: 
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