Levensverhaal van Dirk Hage
Hier op het adres Bilserbaan 22 woonde bij het begin van de Duitse bezetting de
douanier/ verzetsman Dirk Hage samen met zijn vrouw.
Dirk Izak -roepnaam Dirk- Hage verzetsman, is geboren op 17 februari 1909 te
Dreischor op het Zeeuwse eiland Schouwe Duivenland. De ouders van Dirk zijn
Cornelis Adriaan Hage en Adriana van den Berge. Hij is douanier (hulp-commies,
rijksambtenaar der Invoerrechten en Accijnzen) aan de grenspost CabergSmeermaas. Dirk wordt op 3 april 1943 om 06.20 uur in het Duitse concentratiekamp te Neuengamme aan de Hausdeich 60 te Hamburg vermoord; Dirk is dan
34 jaar.
De 27-jarige Dirk Hage huwt in Dreischor op 17 februari 1936 met de eveneens
27-jarige Johanna Trijntje Guequierre. Zij wordt geboren op 23 januari 1909 te
Dreischor.
Op 9 januari 1936 een maand voor zijn huwelijk gaat de hulpkommies Dirk Hage
wonen aan de Deemschstraat 8 te Roermond en daarna op 25 februari 1936 wonen ze dan samen op het adres Hendriklaan 46 te Roermond. Na aankomst in
Maastricht gaat Dirk Hage en zijn vrouw hier wonen aan de Bilserbaan 22.1
Kort na het begin van de Duitse bezetting is Dirk Hage een van de medeoprichters van de verzetsbeweging Dresen/Hage ofwel de ‘Oranje Koerier’ samen met
Pierre Dresen en Roelf Bartels. Hij werkt daar nauw samen met uit krijgsgevangenschap teruggekeerde militairen die kiezen voor het vak van douaniers. Van
deze groep maakt de Maastrichtse hoofdagent van gemeentepolitie Feije Alkema
ook deel uit.
Dirk Hage vormt samen met de medeoprichter de sergeant-majoor-instructeur
Pierre Dresen de spil van de verzetsgroep en ze onderhouden contacten met de
verzetsgroep “S” rond de sergeant Sjef Smit uit Heerlen. Andere contacten van
Dirk zijn de Roermondse politieman W. Jolle en J. Hulleman de laatste een verzetsman uit Arnhem. Een ander belangrijk contact is de in Geulle woonachtige
K.M.J.G. Droitcourt een uit Frankrijk afkomstige handelaar.
Via Droitcourt krijgt Dirk Hage zijn eerste geallieerde piloot, die later door de
Duitsers weer is gevangen genomen. Dirk Hage blijft niet bij de pakken neerzitten en gaat actief een vluchtroute organiseren voor geallieerde piloten.
Dirk neemt contact op met Ir. Van Schaik die het gangenstelsel van de St. Pietersberg goed kent en in kaart heeft gebracht. Door een smokkelgat kunnen
vanaf nu geallieerde piloten en Joden ongezien van Maastricht naar Klein-Ternaaien worden gebracht.
De grenspost Caberg-Smeermaas, het douanekantoor waar Dirk werkt wordt een
belangrijke doorvoerplaats, waar Franse en Belgische krijgsgevangen clandestien
de grens worden overgezet. Dirk krijgt door deze clandestiene oversteek belangrijke contacten met het Belgische verzet; de “Witte Brigade”.
Dirk Hage werkt ook mee aan het verzamelen van spionage materiaal over het
Duitse leger. De berichten worden op verschillende manieren naar Londen gesmokkeld:
• Door de eigen zender aan boord van de stoomboot “Maria” van de schipper Jan Duijnkerke. Het is niet zeker of deze zender heeft gefunctioneerd.

•
•
•

Door de in Rekem (B) wonende verzetsman Bert Spierings die de berichten doorgeeft aan de gemeentesecretaris van Lanaken (B).
Door het contact van Alphonse Dresen, de broer van Pierre Dresen die spioneert voor de verzetsgroep De Liederkerke in Eijsden. Deze groep heeft
contacten met de Belgische verzetsgroep Luc en Clarence.
Door het contact met de Roermondse politieman W. Jolle die op zijn beurt
de inlichtingen doorgeeft aan de Arnhemse verzetsman J. Hulleman. Vandaaruit gaan de inlichtingen richting Den Haag voor verzending naar Londen.

Dirk vraagt Bert Spierings om in België uit te kijken naar een stencilapparaat.
Het apparaat wordt uiteindelijk wordt daar gevonden bij een failliete rubberfabriek en gekocht op afbetaling. Het “oranje” papier en de inkt komen uit een Belgische drukkerij in Lanaken (B). De stencilmachine wordt beurtelings bij Dirk
Hage, Pierre Dresen, Roelf Bartels en Droitcourt ondergebracht. Op 10 mei 1941
wordt het eerste pamflet gestencild en uitgegeven in Maastricht. Op de verjaardag van Prins Bernhard 29 juni 1941 en van koningin Wilhelmina op 30 augustus
1941 wordt het tweede en derde pamflet gestencild en uitgegeven. Dirk is medeauteur van enkele artikelen in de pamfletten.
Dan krijgt Dirk Hage van W. Jolle een exemplaar van het illegale blad de “Oranje
Post” afkomstig uit Haelen in Midden-Limburg. Dirk is hiervan onder de indruk en
maakt zich sterk voor eenzelfde soort blad in Maastricht. Het eerste blad ziet op
1 november 1941 het levenslicht. Het tweede en laatste blad op 20 november
1941.
Vanaf 1 december 1941 wordt de verzetsgroep waar Dirk Hage deel van uit
maakt opgerold, door verraad. Het is de voormalige communist Andreas Engwirda, V-Mann voor de SD’er Nitsch die hierin een belangrijk aandeel heeft gehad, samen met de gemeenteveldwachter van Heer Jos Blokker. De aanstichter
tot het verraad is de Joodse zakenman Isidoor Brandon en zijn bijzit Corrie
Meijer.
Op 17 april 1942 wordt tegen Dirk Hage, Pierre Dresen en Bert Spierings de
doodstraf geëist. In afwachting van uitvoering van de straf worden ze samen met
acht andere Maastrichtse verzetsmannen door de SD in Schutzhaft geplaatst en
via Kamp Amersfoort naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Het zijn:
- Guido Droitcourt vermoord op 11 februari 1943,
- Hendrik Meulensteen vermoord op 2 februari 1943,
- Douwe Verhagen vermoord op 18 januari 1943,
- Egbert Wolfs op vermoord 4 december 1942,
- Jan Duijnkerke vermoord op 4 maart 1943 en
- Roelf Bartels vermoord op 14 december 1942.
- Tom Englen vermoord op 27 april 1945.
- Jan Schutrup heeft de oorlog overleefd.
Alleen de verzetsmannen Jan Schutrup en Bert Spierings overleven de verschrikkingen van de concentratiekampen.
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Overlijdensakte 246 van 5 april 1946 opgemaakt bij de Burgerlijke Stand van Maastricht

