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Voorwoord

Er is weinig bekend over de grootste reddingorganisatie van de Tweede Wereldoorlog, die de Dutch-Paris ging
heten. Het was een netwerk dat ontstond nadat in 1942 Nederlandse helpers in Brussel, Parijs en langs de Frans-
Zwitserse  grens  contact  met  elkaar  legden.  Zo  ontstond  er  een  langgerekt,  illegaal  helpnetwerk  met  een
ontsnappingsroute naar Zwitserland en Spanje. 

Dit boekje geeft deze ‘gewone’ helden een naam en een gezicht, met name pastoor Jan Aan de Stegge. Het is tot
stand gekomen op initiatief van Henk Aan de Stegge en Anneke Koers. 
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Inleiding 

Er waren zo'n driehonderdveertig mannen en vrouwen betrokken bij de ontsnappingslijn van het netwerk Dutch-
Paris, opgezet door de Nederlander Jean Henri Weidner. Langs deze zorgvuldig geconstrueerde vluchtroute via
België en Frankrijk naar Zwitserland en Spanje ontsnapten tussen 1942 en 1945 ruim drieduizend mensen aan de
nazi's.  De overgrote meerderheid van de bevolking van bezet West-Europa koos voor eigen veiligheid,  voor
overleving. De mensen van Dutch-Paris namen het risico om de onderduikers te helpen, met gevaar voor eigen
leven. 

In  het  boek  ‘Gewone  Helden’  van  Megan  Koreman  wordt  het  verhaal  verteld  van  de  ‘Dutch  –  Paris
ontsnappingslijn’,  1942-1945.  Megan  Koreman  heeft  jarenlang  onderzoek  gedaan  in  diverse  internationale
archieven, waaronder het persoonlijk archief van de oprichter van de vluchtlijn, de Nederlander Jean Weidner.
Jean Weidner groeide als zoon van Nederlandse ouders op in de omgeving van het Zwitserse-Franse grensgebied
bij Collonges-sous-Salève, een plaats in het Franse departement Haute-Savoie. In  het boek zijn verschillende
hoofdstukken gewijd aan pastoor Aan de Stegge, die tot hij moest vluchten voor de Gestapo, zich heeft ingezet
voor Dutch-Paris om vluchtelingen te helpen. 

Koreman  vertelt  het  verhaal  van  de  wijze  waarop  deze  ongewapende  studenten,  huisvrouwen,  ambtenaren,
zakenlieden, bankiers en predikanten zich samen tegen het  naziregime stelden door de slachtoffers  ervan te
beschermen.  Maar  ook het  verhaal  van  de  prijs  die  deze  helden  in  de  martelkamers  van  de Gestapo en  de
concentratiekampen van de nazi’s voor dit verzet hebben moeten betalen.

Er waren verschillen, want de bezetter was in Nederland in vergelijking met België, veel strenger. Dit omdat
Nederland werd geregeerd door een burgerregering met veel fanatiekelingen uit de nazipartij. In België was een
militaire regering, geleid door iemand die niets eens lid was van de nazipartij. Het zorgde ervoor dat de Belgen
meer beschermd waren tegen de ergste excessen van het naziregime.

Ondanks de verschillen wordt het in 1942 moeilijker om te vluchten. Dit nadat de Duitsers in Frankrijk alsnog de
zuid oostelijke ‘vrije zone’ bezetten, het gebied waar tot dan toe het nazivriendelijke Vichy-regime de scepter
zwaait. Moeilijker, niet alleen omdat nu over een groter gebied moet worden gevlucht, maar ook omdat er steeds
meer tekorten zijn. Er worden meer restricties aan de bevolking opgelegd en de informatievoorziening werd
slechter. Luisteren naar de BBC wordt ten strengste verboden. Dit alles dwingt de redders om verder te kijken
dan alleen de eigen regio.

Duidelijk wordt dat de hobbels die genomen moeten worden voor de leider van het netwerk, de in Frankrijk
wonende Nederlander Jean Weidner en zijn helpers, steeds groter worden. Immers, steeds moeilijker wordt het
om vluchtelingen te loodsen over vier grenzen en twee bergketens en te komen aan vijf munteenheden en zes
verschillende identiteitspapieren en reisdocumenten.

Er is een anekdote over hoe men aan de naam Dutch-Paris kwam: Op een dag vroeg een geallieerde piloot in
Parijs aan Hermann Laatsman naar de naam van de organisatie die hem hielp. Omdat de organisatie geen naam
had, antwoordde Laatsman gewoon: "Dutch in Paris", zeer waarschijnlijk door de aanwezigheid van Nederlandse
helpers in Parijs. Teruggekomen in Engeland vertelde de piloot iedereen dat  hij was geholpen door "Dutch-
Paris", waarna die naam is blijven hangen.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Jean Weidner een zakenman in textiel, wonende in Parijs.
Met de daarop volgende bezetting van Frankrijk door Duitsland vluchtte hij met een aantal anderen van Parijs
naar Lyon in het onbezette deel van Frankrijk. Omdat hij zijn Parijse textielzaak in de steek had moeten laten,
begon hij in Lyon een nieuwe textielzaak.

4

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Weidner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezetting_(militair)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collonges-sous-Sal%C3%A8ve


Jean Weidner

In 1941 richtte Jean Weidner een ontsnappingsnetwerk op dat later bekend zou worden onder de naam “Dutch-
Paris”, waarvan de Lyonese textielzaak op Rue du Griffon 13 het hoofdkwartier zou worden. Hij werd bijgestaan
door Jacques  Rens, Edmond  Chait, Jef  Lejeune, Herman  Laatsman, Paul  Veerman, Benno  Nijkerk, Hans
Wisbrun en  pastoor Aan  de  Stegge.  Alhoewel  de  leiding  uit  een  aantal  Nederlanders  bestond,  was  de
meerderheid van het netwerk Frans. Dutch-Paris stond in nauw contact met andere netwerken van het Belgisch
en Frans verzet voor het verkrijgen van onder andere valse papieren, schuilplaatsen, voedsel en andere diensten.
De  vluchtelingen  waren  meestal  joodse  families  maar  ook Engelandvaarders en  geallieerde  piloten.  Rijke
Nederlanders bekostigden de vlucht vaak zelf, daarnaast sprongen de Nederlandse autoriteiten in ballingschap
bij. Langs de zorgvuldig geconstrueerde vluchtroute vanuit Nederland via België¨ en Frankrijk naar Zwitserland
en Spanje ontsnapten tussen 1942 en 1945 ruim drieduizend mensen aan de nazi's

Initieel  had  de  vluchtroute  Zwitserland  als  eindpunt,  aangezien  Jean  van  jongs  af  aan  in  de  bergen  had
geklommen, kende hij de route door het gebergte naar Zwitserland goed, en wist in de buurt van zijn ouderlijk
huis onderduikadressen te regelen. Om makkelijker aan passen te komen om het Zwitserse grensgebied in en uit
te gaan, zette hij aan het eind van 1942 een tweede textielwinkel op in Annecy. Later werd de vluchtroute via
Toulouse naar Spanje uitgebreid, waarbij gidsen vluchtelingen door het gebergte van de Pyreneeën loodsten.

Dutch-Paris was een van de belangrijkste  en meest  succesvolle  ondergrondse  netwerken  van het  verzet  om
vervolgden  voor  geloof  en  ras, geallieerde piloten,  en  personen  van  groot  Nederlands  belang  te  helpen
ontsnappen via Zwitserland en Spanje tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In  de  hoogtijdagen  maakten driehonderd  mensen deel  uit  van  dit  ondergrondse  netwerk,  waarvan  ongeveer
honderdvijftig mensen werden gearresteerd. veertig mensen werden gedood of stierven aan de gevolgen van de
gevangenschap.  De  ontsnappingsroute  heeft  in  belangrijke  mate  bijgedragen  aan  het  Frans  verzet,  en  is
verantwoordelijk voor de redding van meer dan 1.080 mensen, waaronder 800 Nederlandse Joden en meer dan
honderdtwaalf neergehaalde geallieerde piloten.

Ze  worden  ‘Engelandvaarders’  genoemd,  de  mensen  die  vanuit  bezet  Nederland  ontsnappen  naar
Engeland, met als doel tegen de Duitsers te gaan vechten. Bij het begin van de bezetting slagen een flink
aantal van hen erin per boot - soms heel gammele exemplaren - de Noordzee over te steken.

Later is het gebruikelijk illegaal door Frankrijk te trekken, de Pyreneeën over, en dan vanuit het neutrale
Spanje  of  Portugal  door  te  reizen.  De  tocht  over  de  Pyreneeën  is  zwaar,  zeker  in  de  winter.  Deze
trektocht over passen van rond de 2.500 meter wordt meestal gedaan in groepjes onder begeleiding van
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een lokale gids,  die  meestal  fors  betaald moet  worden.  De route kan nu nog steeds onder  begeleiding
worden gedaan en staat bekend als The Freedom Trail of Le Chémin de la Liberté.

Engelandvaarders 

Pastoor Aan de Stegge

Pastoor Jan (John) Aan de Stegge, ook wel heeroom genoemd, is de oom van Henk Aan de Stegge, de Keizer
van de Keizersweg en de broer van Willem Aan de Stegge, de accountant van de Rijsseneweg. Pastoor Aan de
Stegge woonde tijdens de oorlog in Toulouse (Frankrijk). In zijn pastorie aan de Rue du Faubourg Bonnefloy 50
heeft  hij  veel  Joden,  Engelandvaarders,  mensen  op  de  vlucht  voor  de  Arbeitseinsatz  en  later  geallieerde
vliegeniers. opgevangen en laten onderduiken.  

Op 4 november 1922 vertrekt hij naar Hulst in Zeeland. Pastoor Aan de Stegge heeft zijn vijftigjarig priesterfeest
gevierd in Enter en in Rekem (België), zijn laatste parochie.
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RK kerk Oud Rekem, België

Jan Aan de Stegge is geboren op 29 oktober 1906 te Enter en overleden op 3 juni 1987 te Maaseik als gevolg van
longkanker.  

Jan Aan de Stegge is de oudste zoon van Antonius Johannes Aan de Stegge (timmerman en landbouwer) uit
Reutum (gemeente Tubbergen) en Maria Ten Dam uit Enter. Zijn vader Antonius Johannes koopt het erve De
Keizer aan de Keizersdijk uit een publieke verkoop van Hendrik ten Cate te Almelo. Johannes Bernardus (Jan) is
hun eerste kind en is geboren op het erve De Keizer op 29 oktober 1906. 

Jan Aan de Stegge kreeg voor zijn werk in het verzet in Israël een medaille en een  oorkonde van het Instituut
Commémoratif des Martijrs et des Heros Yad Vashem op 1 juli 1974.  Er is een boom geplant met zijn naam aan
de l’ Allee des Justes (Laan der Rechtvaardigen) op de Mont du Souvenir te Jerusalem. Jan Aan de Stegge was in
1942, toen hij zich aansloot bij het verzet, zesendertig jaar. 

Over pastoor Jan aan de Stegge (1906-1987) is een boek geschreven. De titel is: Internationaal Geheime Dienst
1940 – 1945, belevenissen en ervaringen van een priester.  Dit boek is in 1948 geschreven door J. Naulaerts te
Mechelen  (België).  Het  beschrijft  anekdotes  van  pastoor  Jan  (John)  aan  de  Stegge  tijdens  de  Tweede
Wereldoorlog. De pastoor, die in het boek ook wel kapelaan of Monsieur l’ Abbé  wordt genoemd, zette zich met
name in om vluchtelingen vanuit Zuid Frankrijk naar Spanje te loodsen. Deze vluchtroute vormde onderdeel van
de “Dutch-Paris” ontsnappingslijn van Nederland via Frankrijk naar Spanje. De Dutch-Paris groep hielp joodse
vluchtelingen en neergeschoten piloten. Het doel was om ons een indruk te geven, hoe een geestelijke in het
buitenland een grote schakel vormt in de “geheime keten” vanaf het noorden van Nederland tot aan de grens van
Spanje
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De cover van het boek over Jan Aan de Stegge

Er zijn schokkende verhalen vertelt over arrestaties, martelingen, deportaties en kampervaringen in Buchenwald,
Dora  en  Bergen-Belsen.  Dit  was  geen  geruststellend  nieuws  voor  wie  nog  wachtte  op  de  terugkeer  van
gevangenen. Dutch-Paris is verraden door Franse politieagenten. Er zijn tenminste tweeëntachtig medewerkers
van Dutch-Paris in de oorlog gearresteerd. Tenminste negenenveertig mannen en vrouwen zijn vanwege hun
Dutch-Paris-werkzaamheden  naar  concentratiekampen  afgevoerd.  Tenminste  zevenentwintig  mannen  en
vrouwen die banden hadden met Dutch-Paris zijn door Duitse mishandelingen omgekomen. In totaal kwamen
tussen 28 april en 20 juli 1945 dertien Dutch-Parisleden vanuit de concentratiekampen terug naar Parijs. Het
duurde lang voordat er nieuws binnenkwam over wie er waren omgekomen in de concentratiekampen. Meestal
kwam zo’n bericht  van overlevenden.  Het  was vaak toch lastig om een vermiste persoon op te  sporen.  De
gevangenen werden dikwijls op transport gezet. Ze gingen op dodenmarsen van het ene naar het andere kamp.
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En er waren de bombardementen. Dit alles betekende dat gevangenen zomaar konden verdwijnen zonder dat hun
dood ergens werd geregistreerd. 

Weidner gebruikte zijn positie als hoofd van de Nederlandse veiligheidsdienst en zijn status als voormalig leider
van een officieel erkende verzetsorganisatie om mensen te straffen die zijn collega’s verraden hadden. Aan de
Franse aanklager die het onderzoek in de zuiveringsprocessen leidde, gaf hij informatie door over de Franse
politieagenten die collega’s hadden gearresteerd en aan de Duitsers overgedragen. Tijdens hun proces heeft hij
ook tegen hen getuigd. De agenten werden in oktober 1945 door de Cour de Justice veroordeeld, maar ze kregen
in 1951 gratie. Andere agenten werden wel veroordeeld en geëxecuteerd. De twee miliciens kregen van hun baas
de schuld van de ontsnapping van Weidner en Rens. De een is veroordeeld tot de dood wegens collaboratie. De
andere werd gedeporteerd naar een concentratiekamp. Daar herkenden gevangenen hem als Milicien. Ze hebben
een tribunaal ingesteld en hem opgehangen.

Dutch – Paris
Dutch-Paris begint in het voorjaar van 1942 onder leiding van Jean Weidner, zoon van een Nederlandse
dominee, die grotendeels in Frankrijk opgroeit. Weidner opereert vanuit Lyon en heeft vele medewerkers
in Frankrijk en België.  De meesten van hen zijn tweetalig zodat ze onopvallend door Frankrijk kunnen
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reizen, als begeleiders van joodse vluchtelingen, jonge Nederlandse mannen die de Duitse arbeidsplicht
willen ontlopen en - wat later in de oorlog - neergeschoten geallieerde piloten. Dutch-Paris zorgt  voor
valse papieren,  onderdak,  treinkaartjes  en nog veel  meer.  Alles wat er  nodig is  om mensen illegaal  te
laten reizen. 

In  de  Tweede  Wereldoorlog  bestaan  er  netwerken  die  mensen  helpen  ontsnappen  uit  het  bezette
Nederland. Sommige mensensmokkelaars zijn louter gericht op geld. Anderen, zoals de mensen van het
netwerk  Dutch-Paris,  dat  is  opgezet  door  de  Nederlander  Jean  Weidner,  doen  het  uit  idealistische
overtuiging. Maar steeds is er sprake van geheime ontmoetingen, speciale codes, valse papieren

Langs twee routes – via de Haute Savoie naar  Zwitserland en via de Pyreneeën naar  Spanje – brachten zij
minstens vijftienhonderd Joodse vluchtelingen, Engelandvaarders die uit bezet gebied vluchtten om zich aan te
sluiten  bij  de  geallieerde  strijdkrachten  in  Engeland,  en  geallieerde  piloten  in  veiligheid.  Nog  eens
vijftienhonderd onderduikers werden materieel geholpen door het netwerk, dat was opgericht door de in Brussel
geboren Nederlander Jean Weidner.  Er gingen ook documenten op en neer:  informatie van het  Nederlandse
verzet aan de regering in ballingschap in Londen, en instructies aan het verzet de andere kant op.

De basis van Dutch-Paris werd gelegd aan de Frans-Zwitserse grens toen Jean Weidner in 1942 voor het eerst
Joodse vluchtelingen over de grens hielp. Weidner had een textielbedrijfje in Lyon, wat hem bewegingsvrijheid
gaf. Als zakenman kon hij betrekkelijk gemakkelijk reizen door Vichy-Frankrijk, het deel van Frankrijk dat niet
direct door de Duitsers bezet was. Maar ook naar Parijs, dat wel bezet was, en België.  Weidner (geboren in
1912) kwam uit een gezin van zevendedagsadventisten en vond het zijn christelijke plicht om mensen in nood te
helpen.

Naarmate de jacht op Joden intensiveerde, groeide de ontsnappingslijn steeds verder in noordelijke richting, en
via  Toulouse  richting  Spanje.  Het  werd  een  aaneenschakeling  van  koeriers,  veilige  adressen  onderweg
en passeurs die vluchtelingen over de grens hielpen. Weidner slaagde er ook in om geldstromen los te krijgen
om de betrokkenen van eten en drinken te voorzien – ook op onderduikadressen onderweg.

Weidner schreef na de bevrijding: ‘Wij hebben de eer van Nederland hoog gehouden waar mogelijk door te doen
wat wij konden doen voor ons land en zijn bondgenoten’. De mannen en vrouwen van Dutch-Paris hebben zich
met hart en ziel ingezet voor de goede zaak. Ze hebben geallieerde vliegeniers terug gebracht naar hun bases en
Engelandvaarders naar Spanje helpen ontkomen. Ze hebben zich verzet tegen het racisme en de haat van de
nazi’s door mensen te redden die vermoord zouden worden door de nazi’s. Het verhaal van Dutch-Paris vertelt
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belangrijke  aspecten  van  het  gewone  leven  in  de  oorlog,  van  de  Jodenvervolging  en  van  het  verzet.  De
medewerkers van Dutch-Paris waren zelf gewone burgers die onder Duitse bezetting leefden. Hun ervaringen
van de dagelijkse moeilijkheden waren die van de hele bevolking. Er was schaarste, te weinig eten, te weinig
brandstof  en  te  weinig  kleding.  Brieven  werden  gecensureerd  en  telefoongesprekken  werden  afgeluisterd.
Iedereen moest steeds maar weer papieren laten zien, op straathoeken, in het openbaar vervoer en aan de grens.
Men zat in overvolle treinen en was bang voor bombardementen. 

Een van de bekendste successen van Dutch-Paris was de hulp aan de ontsnapping van Bram van der Stok, die
deel  uitmaakte  van  de  slechts  drie  geallieerde  piloten  die  een  geslaagde  'home run'  wisten  te  maken  naar
Engeland na de ontsnapping uit Stalag Luft III.  De twee anderen Noorse krijgsgevangenen, Per Bergsland en
Jens Muller, wisten vanuit Denemarken naar het neutrale Zweden te roeien. Alle overige ontsnapten werden
gevangengenomen, van wie er later vijftig als represaille werden doodgeschoten.

Kaart met ontsnappingsroutes

Het netwerk spreidde zich vanuit Nederland uit over België, Frankrijk, Spanje en Zwitserland, en bestond uit een
reeks  aan  elkaar  geknoopte  zelfstandig opererende  ontsnappingsroutes.  Het  complete  netwerk  was  vanaf  de
zomer van 1943 op volle sterkte. De ontsnappingsroutes hadden een estafette-karakter, zodat zowel op heen- als
terugweg gecoördineerd smokkelwaar mee kon worden genomen. Doordat de ontsnappingsroutes zelfstandig
opereerden,  boden  ze  het  hoofd  tegen  de  steeds  veranderende  reisomstandigheden  en  onderduikadressen.
Koeriers waren bekend op het traject, en hoefden verhoudingsgewijs maar een kleine reis te maken.

11

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stalag_Luft_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_van_der_Stok


De  reis  naar  Zwitserland  verliep  van  Nederland  naar Brussel, Parijs, Lyon naar Annecy om  van  daaruit  de
Zwitserse grens over te steken via het Alpengebergte. Naar Spanje verliep de reis van Nederland naar Brussel,
Parijs naar Toulouse om via de Pyreneeën naar Andorra te komen, om vandaar de Spaanse grens over te steken.
Daarnaast waren er nog een aantal varianten, zo was er een traject dat Lyon en Toulouse met elkaar verbond, en
een traject van Lyon via Avignon naar Perpignan.

Voor de Nederlandse regering in ballingschap in Londen was het van groot belang te weten wat er in Nederland
leefde. Omgekeerd was men in Nederland benieuwd wat de plannen van de regering waren. De door het verzet
verzamelde informatie verkregen uit spionageactiviteiten werden op microfoto's vastgelegd en daarna verstopt in
allerhande  voorwerpen  (potloden,  schoenen,  etc.),  zodat  ze  bij  een  eventuele  controle  niet  ontdekt  zouden
worden.  De  lijnen  die  gebruikt  werden  als  ontsnappingsroute  voor  personen  waren  vergelijkbaar  aan  de
berichtenlijnen,  zij  het  dat  de  smokkel  van  documenten  voornamelijk  via  Zwitserland  naar  Engeland  liep.
Zodoende  maakte  Dutch-Paris  deel  uit  van  de  zogenaamde Zwitserse  Weg -  A.  In  Zwitserland  werden  de
documenten  via Willem  Visser  't  Hooft die  in  Genève  werkzaam  was  bij  de Wereldraad  van  Kerken in
oprichting naar de inlichtingendienst van de Nederlandse regering in Londen gestuurd.

Het was in Toulouse en omgeving een publiek geheim, dat die blonde Hollander zich totaal gaf, om de nood van
zijn naasten te lenigen. De bel aan de pastorie stond de hele dag niet stil. Zijn maaltijden werden dan ook elke
dag  meermaals  onderbroken  door  de  komst  van  hen,  die  in  moeilijkheden  waren  gekomen  door  nieuwe
maatregelen. Hij zon op middelen om hen te helpen en meende die gevonden te hebben in het aanknopen van
relaties met Duitsers. Hij kwam in contact met de “Herren Direktoren” van de organisatie Todt in Toulouse. Eén
er van was  Krols, een röntgenoloog, die belast was met het lichamelijk onderzoek van de uit te zenden personen.
Andere namen, die nog genoemd moeten worden, zijn die van Meier, Hauptdirektor, Müller, een rechtsgeleerde
en Brandenhove, die afkomstig was uit Münster. Van deze Duitsers valt iets goeds te vertellen, in het bijzonder
van Krols. Het lukte Aan de Stegge met hen op vertrouwde voet te komen. In de spreekkamer van Krols voelde
hij  zich  thuis  als  in  zijn  eigen  zitkamer.  Hij  kreeg  het  vertrouwen  van  deze  man  en  hierdoor  werden  er
gelegenheden geschapen om honderden Fransen te helpen.

De pastorie van Aan de Stegge, Toulouse

Voor  het  joodse  gezin  Kaufmann  is  de  jodenster  de  druppel.  Onderduiken  willen  ze  niet.  Vader
Kaufmann betaalt duizenden guldens - die hij moet lenen omdat hij niet meer bij zijn eigen spaargeld kan
komen  -  aan  een  organisatie  die  hem,  zijn  vrouw,  zoon  en  dochter  zal  helpen  te  ontkomen  naar
Zwitserland. 

Dochter Mily reist met haar moeder in de zomer naar Frankrijk, met valse papieren. Het duurt ruim een
half jaar voor ze Zwitserland bereiken, in die periode ontsnappen ze ternauwernood aan arrestatie door
de Duitsers. De mensen die haar en de andere familieleden moeten helpen, blijken oplichters te zijn. Haar
vader overleeft de oorlog niet. Mily en haar moeder worden alsnog geholpen door Dutch-Paris, een van
de idealistische netwerken die in de oorlog ontstaan.
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Werken in het verzet

In die tijd werd Aan de Stegge ziek, hij kreeg een angina. Dit feit zou op zichzelf het vermelden niet waard zijn,
als het niet tijdens deze ziekte was geweest, dat hij op een middag een zeer geheimzinnig bezoek kreeg. Hij lag
boven te bed, was koortsig en voelde zich zeer vermoeid. Zijn collega kwam hem zeggen dat er beneden twee
heren waren, die hem voor een zeer dringende zaak wensten te spreken. Ziek als hij zich voelde, gaf hij hem de
boodschap mee terug: “Zeg hun morgen terug te komen; ik ben niet in staat ze te ontvangen. “Na een paar
minuten echter, kwam zijn confrater weer terug: “De heren blijven aandringen, ze willen je tot elke prijs spreken;
morgen  kunnen  ze  niet  terugkomen,  daar  ze  vanavond  weer  moeten  afreizen  naar  Parijs!”  —  “Zijn  het
Hollanders of Fransen?” vroeg nu l’ Abbé. “Neen”, antwoordde hij, “geen Hollanders, want hij, die het woord
voerde, heeft absoluut geen Hollands accent. Dat is zeker een Fransman; van den andere kan ik niets vertellen,
daar hij nog geen mond heeft opengedaan!” — “Laat ze maar boven komen”, was de uiteindelijke beslissing van
de zieke. Het waren Jean Weidner en Jaques Rens.

Door het verzet werden contacten gelegd met de Nederlanders die in Toulouse woonden. Jan Aan de Stegge
stond bekend als hartelijk en doortastend. Al in 1930 had hij in het bisdom Toulouse de zorg op zich genomen
voor de Nederlandse en Belgische emigranten. Tijdens de oorlog bood hij hulp aan een ieder die er om vroeg.
Hij probeerde zelfs bij de Duitse autoriteiten een goed woordje te doen voor bepaalde gevangenen, zoals de
Nederlandse consuls Testers en Kolkman. Helaas kreeg hij die niet vrij. Twee verzetsmensen, Weidner en Rens,
gingen dus op een vrijdagavond bij hem langs in de pastorie. Ze stelden zich voor als landgenoten en wisselden
wat beleefdheden uit over het weer. Vervolgens vertelden ze dat ze op zoek waren naar steunpunten op de route
naar Spanje. Aan de Stegge vreesde met Gestapo-agenten van doen te hebben en vroeg zijn bezoek of ze soms
dachten dat hij niets beters te doen had in een parochie met twaalfduizend zielen. Om zijn woorden meer kracht
bij  te zetten voegde hij  eraan toe dat  een Duitser  die uit  een vliegtuig viel  van hem even veel  hulp mocht
verwachten als een Amerikaan of een Engelsman, zolang hij maar niet op meer uit was dan geestelijke bijstand.

Het was even stil en toen bood Weidner aan om een boodschap naar keuze van de pastoor te laten voorlezen op
de radio van de BBC. Daarmee zou die weten dat hij de twee mannen kon vertrouwen. Aan de Stegge bleef
voorzichtig en antwoordde dat dit volstrekt onnodig was aangezien hij ze toch niet kon helpen. Bovendien had
hij geen idee waar hij naar de BBC zou kunnen luisteren. Luisteren naar de BBC was een misdrijf. De pastoor
werd geadviseerd de daaropvolgende dinsdag goed te luisteren of het zinnetje ‘het bloemenvaasje staat op tafel’
op  de  radio  zou  worden  uitgesproken.  Aan  de  Stegge  zei  dat  dit  er  niet  toe  deed.  Hij  had  geen  zin  om
gearresteerd te worden vanwege zo’n flauwe mop. Dit was het uiterst voorzichtige type waar de groep behoefte
aan had, bedacht Weidner zich.

De pastoor bleef twijfelen over zijn bezoekers totdat hij die dinsdag het zinnetje inderdaad op de radio hoorde.
De volgende ochtend verscheen een man bij de pastorie met  een visitekaartje van Weidner.  Aan de Stegge
leidde hem rond door Toulouse en vond een betrouwbaar gezin waar hij kon onderduiken. De pastoor bleef
allerlei mensen in Toulouse helpen, maar zijn huis fungeerde ondertussen ook als belangrijkste safe house voor
Dutch-Paris. Aan de Stegge verdeelde ook de uitkeringen uit Zwitserland onder de armlastige gezinnen, vooral
Nederlanders in de gevangenis. Weidner hield geheim dat hij de pastoor in hun groep had opgenomen. Alleen de
leiding wist ervan. In mei van dat jaar zou blijken hoe verstandig dat was. Door verraad is bijna het gehele verzet
opgepakt door de Duitsers. Door marteling kwamen ze achter de belangrijkste verzetsmensen.
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Jan Aan de Stegge maakte een afspraak met de consul inzake een visum voor Frankrijk. Spoedig werd hij bij de
consul toegelaten en benutte zijn aangeleerde Franse levendigheid om deze te overtuigen, dat zijn terugkeer naar
Frankrijk dringend noodzakelijk was. Na veel redeneren beloofde de consul toen het zo begeerde visum. Daar
voor een en ander nog wat voorbereidingen nodig waren, vond het vertrek plaats op 28 februari. De reis naar
Toulouse verliep ongestoord, ondanks het feit dat de oorlog tussen Polen en Duitsland reeds was uitgebroken. In
Toulouse aangekomen, hervatte pastoor Aan de Stegge zijn parochiewerk, dat hij wegens verlof in Holland had
onderbroken. De gedachten aan zijn vaderland, waar hij zijn vader enige dagen geleden verloren had en een lieve
moeder  met  veel  broers  en  twee  zusters  achterliet,  deden  hem nog  vaak  denken  aan  Enter.  De  nerveuze
stemming van de oorlog hing ook boven en in Toulouse.

Tot aan de morgen waren er nieuwe stromen vluchtelingen aangekomen. Deze hadden hun toevlucht gezocht in
wachtkamers, in schuren en hokken, terwijl anderen gewoon op de trottoirs in de slaap vergetelheid zochten voor
hun ellende. Die dag ging even snel voorbij als de voorgaande; ondanks de vele vrijwilligers kwam men handen
te kort. De vluchtelingen werd een woonverblijf aangewezen in Toulouse zelf en in de omliggende dorpen, tot op
een afstand van 15 á 20 kilometer. Maar zelfs dit was nog niet voldoende. De overigen moesten verder worden
vervoerd  naar  Pau,  Perpignan,  Narbonne,  Marseille,  enz.  Zo  ging  dit  dagen  door;  waren  er  vluchtelingen
ondergebracht, dan stond er de volgende dag weer een nieuwe stroom klaar, die om hulp vroeg. Na drie weken
werken om aan de chaotische uittocht naar Toulouse het hoofd te bieden, was de toestand zó geworden, dat alle
omliggende  dorpen  en steden  overbevolkt  waren  en Toulouse zelf  van  een stad van  350 duizend inwoners
gegroeid was tot één van meer dan een miljoen. Aan de Stegge had al zijn dekens weggegeven, terwijl iedere
morgen verschillende mensen van zijn kamer gebruik maakten om hun toilet te maken, omdat daar, waar zij
gebivakkeerd waren, hiervoor geen gelegenheid was.
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La Gare d’Austerlits, Parijs, 1942

Aan de Stegge was dirigent van een koor en repeteerde elke woensdagavond met zijn zangers. Op zo’n avond
was  hij  juist  met  de  zangrepetitie  begonnen,  toen  hij  door  een  jongen  geroepen  werd.  Er  was  een  bus
aangekomen,  die doorzeefd  was met kogels.  Die kogelgaten  hadden op de knaap  zo’n indruk gemaakt,  dat
Monsieur  l’  Abbé met  moeite  er  nog uit  kreeg,  dat  het  een Hollandse autobus was.  Zonder  zich verder  te
bedenken, lastte hij de repetitie af, leende een fiets en fietste naar de aangeduide plaats. Het stortregende. Bij de
touringcar  aangekomen,  vernam hij  al  spoedig,  dat  de mensen,  ondanks de regen,  waren uitgestapt  om hun
verstijfde ledematen wat te strekken. Ze kwamen uit Breda. Zelfs waren er kinderen bij. Met één oogopslag zag
hij dat er massa’s kogels door de autobus waren heengegaan, maar er waren geen zwaar gewonden. Daar de
pastoor van de Sint-Jozefparochie in de buurt woonde, stelde Aan de Stegge zich met hem in verbinding en met
hun tweeën brachten zij ook deze mensen onder met de mededeling, waar zij zich de volgenden dag moesten
melden.

Op 12 februari  waren in Toulouse en omstreken een groep van achtentwintig vluchtelingen. Daar zaten tien
mannen bij  die  ontsnapt  waren  tijdens  de  overval  op  de  Col  du  Portet  d  ‘Aspet.  Een  paar  van  hen  zaten
ondergedoken in Cazères, een aantal anderen in Toulouse. Nog eens twee vliegeniers zaten bij een contact van
Aan de Stegge in Toulouse ondergedoken. En die ochtend vroeg waren twee verzetsmensen met een groep van
zestien vluchtelingen uit Parijs aangekomen. De twee piloten die via Aan de Stegge ondergedoken zaten, zes van
de Engelandvaarders die vijf dagen tevoren uit Parijs waren gearriveerd en de tien mannen die bij de overval op
de Col du Portet d ‘Aspet ontkomen waren werden bij elkaar gehaald. De groep werd op de trein gezet op weg
naar de berghut in Lannemazan, waar de verzetsmensen uit Toulouse hun vluchtelingen overdroegen aan de
groep van Bazerque. Die groep zou de vluchtelingen naar Spanje brengen via het hoogst gelegen, moeilijkst
begaanbare en veiligste bergpad. Vandaar wilden de vluchtelingen oversteken naar Engeland om zich bij de
geallieerden aan te sluiten.
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Engelandvaarders 

Joden kregen van Aan de Stegge valse papieren, opdat, wanneer het nodig mocht zijn, zij makkelijker weer naar
een ander land konden worden verder vervoerd. Een en ander ging vrij soepel, omdat inmiddels op instigatie van
de  Hollandse  regering  in  Londen,  via  de  Nederlandse  ambassade  van  Parijs  in  Toulouse  het  Nederlandse
hulpcomité voor vluchtelingen werd opgericht. Daar Toulouse, zoals reeds gezegd, nog niet bezet was, behoefde
dat comité nog niet ondergronds te werken.  Voor dit doel werd  “Chateau la Fourguette” gehuurd en in dit
kasteel werd alles geregeld voor de vluchtelingen.

Op 9 februari 1944 werd bij toeval een jonge vrouwelijke koerier opgepakt door Franse politie-inspecteurs van
de Brigade d' lnterpellation en uitgeleverd aan de Gestapo. Tegen alle regels in droeg ze een kladblok bij zich
met namen en adressen van leden van Dutch-Paris. Ze werd op brute wijze ondervraagd, waarbij een bewaker
haar  hoofd  onder  koud water  hield  totdat  ze bijna  verdronk.  Onder  marteling onthulde  ze vele namen van
belangrijke  leden van het  ondergronds  netwerk.  Als gevolg daarvan  werden  zeker honderdvijftig  leden van
Dutch-Paris gearresteerd. De meesten werden gevangengehouden in de gevangenis van Fresnes (Val-de-Marne),
waarna  ze  naar  verschillende concentratiekampen werden  getransporteerd.  Veertig  leden  hebben  de
gevangenschap  niet  overleefd,  of  stierven  later  aan  de gevolgen  van gevangenschap.  Jean Weidner en  veel
andere topleden wisten te ontkomen, doordat ze altijd onderweg waren en uit voorzichtigheid zelden lang op één
plaats  verbleven.  Echter Herman  Laatsman werd  gearresteerd  en  gemarteld  alvorens  hij  naar  een
concentratiekamp werd overgebracht. Na deze grote klap voor het netwerk wist men het werk op kleine schaal
voort te zetten tot het einde van de oorlog.

Tijdens een zenuwslopende wandeling door Toulouse ging Weidner naar pastoor Aan de Stegge op de pastorie.
Het viel de pastoor op dat Weidner er ongeschonden maar wel gespannen uitzag en dat hij aldoor achterom keek.
Weidner was gearresteerd door Bruno, een milicien met wie hij bevriend was geraakt. Weidner legde aan de
pastoor uit dat hij de baas van de Milice zover had gekregen dat die hem een half uur had laten gaan en dat zijn
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collega-verzetsman, Jacques Rens, ervoor zou boeten als hij niet terugging. Hij was samen met drie anderen, na
te hebben gegeten in een restaurant,  recht in de armen van zes Franse politieagenten in burger  gelopen. De
politieagenten waren werkzaam bij de paramilitaire collobarateurs van de Milice.

De Milice Française, vaak afgekort tot Milice, was een paramilitaire eenheid die op 30 januari 1943 door Vichy-
Frankrijk werd opgericht om de Duitsers te helpen in hun strijd tegen het Franse verzet.

Weidner gaf de pastoor een brief voor zijn vrouw, zijn laatste, zo dacht hij. Hij ging er namelijk van uit dat hij
aan de Gestapo zou worden uitgeleverd. De pastoor gaf hem het laatste nieuws over Dutch-Paris. Eenmaal terug
in de gevangenis kon Weidner zijn medegevangenen het  laatste nieuws vertellen,  namelijk dat  de ontsnapte
verzetsman veilig in Zwitserland was aangekomen. Weidner en Rens probeerden Bruno om te kopen om hen vrij
te laten. De milicien ging niet op die voorstellen in. Wel wilde hij de twee Nederlanders van de derde naar de
tweede verdieping verhuizen en gaf  ze een koevoet.  Ze  maakten zo de omstandigheden gunstiger  voor een
ontsnapping,  zolang hij daar zelf maar niet  rechtstreeks bij betrokken was. Rens en Weidner besloten in de
gevangenis te blijven tot het einde van de spertijd, zes uur de volgende ochtend. Dan liepen ze immers minder
kans om gearresteerd te worden alleen al vanwege het feit dat ze over straat liepen. Ze werkten de hele nacht
voorzichtig aan het openen van hun celdeur met het breekijzer. Om vijf uur deden ze de deur open en liepen met
hun  schoenen  in  de  hand  op  hun  tenen  langs  een  bewaker  die  voor  hun  deur  zat  te  slapen  met  zijn
machinegeweer  op  zijn  schoot.  Een  tweede  bewaker  zat  aan  het  einde  van  de  gang  te  slapen.  De  twee
verzetsmensen glipten een kantoor binnen dat ramen had aan de straatkant. Toen de spertijd eindigde en de cipier
buiten  het  verste  punt  van  zijn  ronde  had  bereikt,  sprongen  Weidner  en  Rens  uit  het  raam  van  de  eerste
verdieping en renden de hoek om. Tot het laatste moment was Weidner bang voor een hinderlaag. Maar de
miliciens lieten het alarm niet afgaan.

Eenmaal om de hoek stopten Weidner en Rens met rennen om niet op te vallen. Ze liepen in een rustig tempo
naar de pastorie van Aan de Stegge. De pastoor haalde ze vlug binnen en maakte op stoelen een bed voor de
twee. Vervolgens nam hij een van de eerste trams om geld en valse papieren voor hen te regelen binnen de
verzetsorganisatie. Toen hij om acht uur terugkwam van de mis waren zijn logees  wakker. Ze wilden zo snel
mogelijk weg uit Toulouse. Daarvoor hadden ze echter eerst nieuwe valse papieren nodig, met nieuwe pasfoto’s.
Het kostte een paar dagen om de benodigde documenten te vervalsen en de ontsnapping van Rens en Weidner uit
Toulouse voor te bereiden. De Duitsers speurden in de Pyreneeën naar hen. Dus besloten de mannen om de stad
in noordelijke richting te verlaten en naar Zwitserland te reizen in plaats van naar Spanje. De politie en de Milici
hadden overal in de stad wegversperringen opgericht om Rens en Weidner te vinden. Na een dag vol spanning
kwamen Weidner en Rens uiteindelijk veilig aan in Geneve. In de documentaire ‘Weg naar de vrijheid’ uit 1967
van Dik Verkijk verklaart Weidner dat hij naar Spanje is gevlucht. Hij liep met een gids door de Pyreneeën naar
Andorra.
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Op de dag waarop Weidner en Rens ontsnapten uit de Milici-gevangenis waren er in de pastorie van Aan de
Stegge twee Nederlandse Engelandvaarders.  Het waren een agent van het Nederlands Bureau Inlichtingen in
Londen en een bekend persoon uit het Nederlandse katholieke verzet. De twee mannen waren tussen Lyon en
Toulouse de weg kwijt geraakt, maar hadden Dutch-Paris via hun katholieke contacten weer teruggevonden. Er
werd door het verzet betaald voor hun overtocht naar Spanje. Ze gingen te voet met hun begeleider en drie
vliegeniers,  twee  Amerikanen  en  de  Nederlandse  RAF piloot  Bram  van  der  Stok.  De  laatste  was  uit  het
krijgsgevangenkamp bij Sagan ontsnapt. Hij was een van de deelnemers aan de ‘Great Escape’. Hij was op eigen
houtje  aan  de terugtocht  begonnen maar maakte in  Brussel  contact  met  Dutch-Paris.  De mannen staken de
Pyreneeën over in een enorm vluchtelingenkonvooi dat door  Dutch-Paris was georganiseerd.

Toen Aan de Stegge op zekeren morgen de koortrap opging, werd hij aangesproken door een Duits officier, die
hem vroeg of hij ook eens het orgel mocht bespelen. Dit werd hem niet geweigerd en door Aan de Stegge werd
op die manier met de Duitse officier kennis gemaakt. De man liep af en toe eens binnen in de pastorie en ze
werden  vrienden,  een  vriendschap  die  eens  vele  vruchten  zou  afwerpen.  Deze  Duitser,  zelf  vader  van  drie
kinderen, bleek een degelijk mens te zijn. Het toeval wilde, dat op een maandagmorgen zeven nationaliteiten in
de pastorie vertegenwoordigd waren: een Deen, een Roemeen, een Belg, een Duitser, een Pool, een Hollander en
een Tsjech. Het waren Joden die kwamen voor rantsoenkaarten en onderdak. Vooral het laatste was in Toulouse
erg moeilijk geworden. Gelukkig verstonden allen Duits, zodat in deze kamer Duits de voertaal was. Terwijl zij
druk zaten te praten met Aan de Stegge werd er gebeld. Direct vroeg een van de Joden angstig: “Wie belt er?”
Hij keek uit het  raam en zei: “Een Duits officier”.  De angst  stond op hun verbleekt gezicht te lezen. Jullie
behoeven niets te vrezen; de deur gaat open en de Duitser stapt binnen: “Treten Sie ein, Herr Offizier; hier sind
vereinte  Nationen”.  De  Duitser  schiet  in  een  lach:  “Was  ist  hier  dann  los?”  — “Hier  sind  Rumäne,  Pole,
Tsjechen, Holländer, was Sie nur wünschen.” — “Ach, lieber Gott, was müssen die Leute?” — “Ja, essen”, was
het antwoord van Aan de Stegge. “Wo her die kommen must du nicht fragen”. Ich frage essen für die Leute”. De
Duitser draaide zich om en ging weg. De Joden werden erg bang en dachten dat hij hulp ging halen om hen te
arresteren. De geestelijke lachte hun angst weg: “zo’n goed katholiek hangt zijn evenmens niet op.” Na twintig
minuten kwam hij terug met drie kilo brood. “Wilt U eraan denken, dat mijn mensen morgen en overmorgen ook
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nog moeten eten?” Dat werd begrepen en drie weken lang bracht hij elke morgen op dezelfde tijd drie kilo
brood, totdat ze allen waren ondergebracht.

Pastoor Jan Aan de Stegge, 1967
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Op zekere  dag zat  Aan de Stegge bij  Krols  in  de spreekkamer.  Hij  had hem juist  weer  een beroerd  geval
voorgelegd. Iemand die naar Duitsland moest. Nog voordat Krols een woord over die kwestie had gezegd, werd
er op de deur geklopt. Er kwam een drieenveertig jarige Fransman binnen. Deze man was wegens een ongeluk,
— zijn vinger was misvormd ervan overgebleven — met ziekteverlof uit Duitsland teruggekomen. Hij kwam nu
met het verzoek of dit verlof verlengd kon worden. De arbeider groette Krols en de pastoor en omdat het hem
bekend was, dat Krols zeer slecht Frans verstond, zei hij meer tot de geestelijke dan tot Krols: “Vindt u het niet
verschrikkelijk, Eerwaarde, dat ik als vader van zes kinderen in het buitenland moet gaan werken?” Ondertussen
onderzocht  Krols de vinger,  die  nog in verband zat,  maar  in zoverre  genezen  was,  dat  van verlenging  van
“Urlaub” geen sprake kon zijn. Bij het horen van de uitslag viel l’ Abbé direct in het Duits bij en, zich tot Krols
wendend, zei hij: “Es ist ein armer Mann; er hat sechs Kinder, er kann doch auch hier arbeiten. Es ist doch
überhaupt nicht nötig dass er nach Deutschland zurück geht.” Krols onderzocht nog een keer de vinger, vroeg
dan zijn verlofpapieren en schreef erop: “Unfähig! … Afgekeurd” De man bedankte ontroerd en ging weg. Aan
de Stegge kende zelfs zijn naam niet, maar dat was overbodig. Waar hij helpen kon, deed hij het.

Pastoor  Aan de Stegge en vluchtelingen 

Het kwam zelfs zo ver, dat hij zijn visitekaartje maar hoefde mee te geven, wat een voldoende recommandatie
was, om de betrokken persoon in Frankrijk te houden. Hij had vanzelf een open oog voor de moeilijkheden,
waarvoor Krols kon komen te staan en bracht daarom zoveel mogelijk afwisseling in de gevallen, die hij naar
hem doorzond: naast een voorgewende reden, was het weer iemand die ziekelijk was; een ander was de enige
zoon van een weduwe; weer anderen ried hij aan om röntgenfoto’s te laten maken bij een met hem bevriende
specialist, die het wel zó wist te draaien, dat er altijd een afwijking op de foto stond. Voor alle gevallen gaf Krols
zijn handtekening en de mensen bleven in Frankrijk.
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bagagelabel

Ondanks de privileges voor anderen bleef Monsieur l’ Abbé er zelf van verstoken. Dit ondervond hij, toen in
1941 zijn moeder stierf. Zijn vader was haar in 1940 al voorgegaan. Een geestelijke is even goed mens in zijn
gevoelens als wij. Toen hij dan ook in 1941 hoorde, dat zijn moeder stervende was, trokken de bloedbanden hem
naar Holland om zijn geliefde moeder in haar laatste uren nog te kunnen bijstaan. Meerdere malen achtereen
klopte  hij  bij  verschillende  instanties  aan,  doch  overal  en  steeds  zonder  resultaat,  totdat  het  voor  hem
onverwachte bericht — een telegram via Zwitserland — het droevig bericht van haar overlijden bracht. Dit was
een ontzettende klap voor Aan de Stegge, wie de kans ontnomen werd zelf aan zijn moeder de laatste eer te
bewijzen. Hij kende in deze gemoedstoestand nog slechts één verlangen, namelijk zo spoedig mogelijk op haar
graf neer te knielen. Zevenmaal was het hem geweigerd na even zovele aanvragen, waarvan de antwoorden soms
maanden op zich lieten wachten. Men trad hem op het priesterhart door hem met deze drastische maatregelen af
te houden van de rustplaats van zijn moeder, waar hij van alles ter wereld het meest hield. Toen hij het verlof
voor  de  achtste  maal  aanvroeg,  zwoer  hij  bij  zichzelf,  dat  dit  de  allerlaatste  keer  was.  Hij  verzocht  twee
maanden, in de hoop twee weken te krijgen. Voor deze aanvraag moest hij naar Marseille, daar dit in Toulouse
niet kon. Buiten alle verwachting kreeg hij nu — het was inmiddels 1943 geworden — het gevraagde verlof en
zelfs voor den duur van twee maanden. 

De reis naar  Holland was voorspoedig.  Bij  zijn ouderlijk huis aan de Keizersdijk te Enter  aangekomen —
alhoewel anderhalf jaar na die verschrikkelijke gebeurtenis — voelde hij die ontzettende leegte door het contact
met zijn broers en zusjes, nu zonder een dierbare moeder in hun midden. Elke dag las hij een H. Mis voor haar
zielerust en bezocht bijna dagelijks haar graf. De dagen en weken vlogen voorbij en de twee maanden waren om,
voordat hij er erg in had. De terugreis was minder aangenaam. Op de Hollands-Belgische grens werden hem
door de Duitse douane brevier en andere boeken, die hij bij zich had, afgenomen. Zijn verzoek, om ze te mogen
behouden, werd in den wind geslagen; ja, hij werd zelfs met 24 uur arrest bedreigd. Toch gaf hij de moed niet
op. Hij was op alle mogelijkheden bedacht geweest, alvorens hij de reis begon, dank zij de inlichtingen, die hij
van pastoor B. over diens reis vernomen had. Daarom had hij een, weliswaar ongestempeld,  papier bij zich
waarop geschreven stond: “Herr Kaplan ist uns gut bekannt,  er hat sich im Sinne der deutsch-französischen
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Beziehungen eifrig betätigt.” De ondertekening luidde: “Heinrich”, maar de “rich” was zó geschreven, dat er ook
“Heinz” kon staan, dus bijna onleesbaar, zoals alle handtekeningen. Toen alle reizigers gepasseerd waren, ging
hij, steunend op zijn grenzeloze brutaliteit, weer naar de douanebeamte en liet zijn papier zien. De Duitser trapte
er in en gaf hem de boeken terug met de woorden: “Zie nu de Belgisch-Franse grens ermee over te komen.” In
Brussel moesten de passagiers van trein verwisselen. Aan de Stegge kwam in een tweede klas coupé terecht en
tegenover hem zat een Duitser in burger.  Hij kwam met hem in gesprek, maar was op zijn hoede, want hij
beschouwde hem als een lid van de Gestapo.

Op de Belgisch-Franse grens moesten allen weer uitstappen, behalve de Rijksduitser. Gezien de narigheid, die
hij aan de Hollands-Belgische grens ondervonden had, vroeg hij aan de Duitser of hij zolang zijn boeken in de
coupé mocht laten liggen, omdat hij er al eerder problemen mee gehad had en toch maar gewone boeken waren.
Op zijn “Jawohl” verliet hij de trein, die door de Duitse douane doorzocht werd, terwijl een andere de papieren
van  de  reizigers  in  het  douane-bureau  stempelde  en  de  tassen  streng  fouilleerde.  Dit  alles  verliep  zonder
problemen en in zijn coupé teruggekomen, vond hij zijn boeken, die dank zij de aanwezigheid van de Duitser,
waren blijven liggen. Na het passeren van de grens, leverde de reis geen moeilijkheden meer op. Hij bleef niet in
Parijs maar reisde rechtstreeks door naar Toulouse. Wel moest er een omweg gemaakt worden in Parijs, omdat
“la gare Quai d’Orsay”, het gewone station van vertrek, was uitgevallen en men nu van “la gare d’ Austerlitz”
moest afreizen. Bij zijn aankomst in Toulouse vernam hij al spoedig, dat hij als pastoor benoemd was in een
andere parochie van de stad.

Vluchten voor de Gestapo

Ook Toulouse, zwaar bezet door de Duitsers, kreeg drie keer een heftig bombardement te verduren. In het zuiden
van Frankrijk liepen nog enkele treinen, namelijk op Bordeaux, Marseille, Cahors en Lourdes; maar dat was dan
ook praktisch het enige verkeer. Hoe meer de Duitsers in het nauw kwamen, des te heftiger werd hun wraaklust
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op  de  weerloze  Franse  bevolking  die  ze,  evenals  de  Engelsen,  als  hun  erfvijand  beschouwden.  Met  hun
wraakgierigheid en vergeldingsmaatregelen groeide ook de hulp en het dienstbetoon van Aan de Stegge.

Omdat Aan de Stegge was gewaarschuwd dat hij werd gezocht door de Gestapo, vluchtte hij naar Perpignan en
Moolitz-les-Bains. Daar dacht hij dat hij veilig zou zijn, op een afstand van ruim tweehonderd kilometer van
Toulouse. Woensdags van de volgende week vertrok hij pas naar Moolitz-les-Bains, nadat hij vernomen had dat
ook de lijn Perpignan-Toulouse was opgeheven. Het zag er voor hem niet al te best uit, want terugkeer naar
Toulouse scheen nu voorlopig onmogelijk. In dat afgelegen plekje, dat wel een “klein Zwitserland” leek, bracht
hij  een paar mooie dagen door. In het hotel, waar hij logeerde, vernam hij al gauw, dat hij daar niet de enige
was, die de Gestapo ontliep. Het waren daar allen goede mensen. Voor de zondag had hij hun het uur van zijn H.
Mis aangekondigd. En, hoewel er bij waren, die volgens hun eigen woorden in geen jaren meer een voet in de
kerk gezet hadden, waren ze toch allen bij zijn H. Mis aanwezig. Hij won aller harten en sympathie.

Toen hij (pastoor Aan de Stegge) hun vertelde, dat hij weer naar Toulouse moest zien terug te komen, drongen
allen er op aan om te blijven, want met een pastoor in hun midden voelden zij zich veilig. Hij bleef nog één dag
langer dan oorspronkelijk het plan was en ging toen, na een hartelijk afscheid, terug naar Perpignan. Nu werd het
voor hem een zaak een gelegenheid te vinden om naar Toulouse terug te keren. Toen hij ’s avonds in Perpignan
aankwam, ging hij naar het hotel “Le Loge”, om te dineren. Juist toen hij binnentrad, verlieten drie Nederlandse
vrienden het hotel. Er werd even gepraat en als vanzelf deelde hij hun zijn bezorgdheid mee, om in Toulouse te
komen, daar de treinen niet meer liepen en de spoorlijnen op verschillende plaatsen door de ondergrondse waren
opgeblazen. Toen werd er door één der drie het volgende voorstel gedaan: “Wij gaan morgen toch terug naar
Holland; onze weg ligt eigenlijk over Narbonne-Lyon. Daar u in verlegenheid is, kunnen we ook over Toulouse
rijden, als u ons tenminste nog aan wat benzine kunt helpen, als is ’t dan ook zwart.”

De Basilique  Saint-Sernin  de  Toulouse is  een pelgrimskerk die  gewijd  is  aan  de  Heilige Saturninus  van
Toulouse.  Het  is  één  van  de  vijf  grote  pelgrimskerken  die  op  de pelgrimstocht naar Santiago  de
Compostella staan.

Dit voorstel greep hij met beide handen aan en beloofde zijn best te zullen doen, om dit dure en zeldzame artikel
te vinden. Ze  hadden nog een andere  auto gekocht,  die  ook mee moest  naar  Holland,  doch, om benzine te
besparen, zou die op sleeptouw worden genomen.  Er werd afgesproken, dat ze de volgende dag om twee uur
zouden vertrekken. Zij gaven de garage op, waar de auto’s stonden, als punt van vertrek. Het gelukte hun daar ter
plaatse nog wat benzine zwart te kopen en op het vastgestelde uur was de Aan de Stegge present. Zij laadden nog
een en ander in en toen werd er gestart in de richting Narbonne-Carcassonne-Toulouse.
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Het was een dag uit duizenden. De zon scheen aan een wolkenloze hemel, waardoor als vanzelf het gesprek
kwam over het weer en het prachtige landschap, waarvan de wijnoogst  overvloedig beloofde te worden. Zij
moesten door verschillende Duitse versperringen,  waar steeds twee of meer schildwachten stonden. Bij elke
barricade  werden  de  papieren  getoond  en  na  controle  konden  ze  geregeld  ongehinderd  verder  rijden.  Het
eigenaardigste was, dat op de ene auto een Nederlandse nummerplaat zat en op de andere, die pas gekocht was,
een Franse. lntussen was het viertal in Toulouse aangekomen. Aan de Stegge wees hun een hotel met garage en
ging zelf naar huis.

De Gestapo roerde zich meer dan ooit. Hun aantal was zelfs vergroot en ze waren nog intensiever bewapend. De
huiszoekingen waren aan de orde van de dag en ze deden hun best, om alle onderduikers en vluchtelingen op te
sporen. Het was niet  meer veilig in Toulouse voor Aan de Stegge.  Hij  besloot te vertrekken en zich bij  de
Maquis aan te sluiten. Die mensen die strijden voor hun vaderland en staan nog veel meer dan een ander bloot
aan gevaren. Hun hebben ook geestelijke hulp nodig, aldus pastoor Aan de Stegge. ‘Krijg ik geen kans om met
hen in contact  te komen, dan zie ik me genoodzaakt naar  Holland te gaan, ofschoon het nog een moeilijke
opgave blijft, om aan papieren en toestemming te komen,’ was zijn gedachte. Hij ging hij naar het hotel waar de
drie Nederlanders verbleven en vertelde hun dat hij besloten had om met hen mee naar Holland te gaan. Hij
vroeg hun of ze met hem naar de Kommandantur wilden stappen voor de papieren en de toestemming. Dit
voorstel werd aangenomen en met hun vieren togen ze naar de Duitse autoriteiten. Daar werden ze afgescheept
met de woorden, dat de Kommandantur in Toulouse daartoe geen bevoegdheid bezat, doch dat ze zich in Parijs
bij de Haupt Kommandantur moesten vervoegen. Er werd afgesproken om de volgende morgen bijtijds af te
reizen. Hij bracht nergens een officieel afscheidsbezoek, om alle geruchten de kop in te drukken. ’s Avonds ging
hij vroeg naar bed. De volgende morgen las hij reeds om half zeven de H. Mis.

Het was drukkend warm en de weg achter Souillac was ontzettend klimmend, zelfs bijna steil, terwijl tal van
haarspeldbochten zich door dit rotsachtig gebergte wrongen. Ze hadden ongeveer vijf kilometer gereden, toen de
Eerwaarde de chauffeur, die al zijn aandacht bij de weg moest houden, opmerkzaam maakte: “Zeg, ginds op die
hoogte zie ik iemand lopen. Dààr, vóór ons, nog één, en nog één. 

“Daar zijn “Maquisards”. Nauwelijks had hij die woorden gesproken en de bestuurder, die Frits heette, vaart
verminderd, of zij werden staande gehouden. Zij schreeuwden en tierden en stormden van alle kanten omlaag, al
maar schreeuwend: “Heraus! Heraus! …” De auto’s stopten; het viertal sprong uit de wagens en stond als aan
den grond genageld. Aan de Stegge was gerust; hij was aan het juiste adres en zag de militaire operatie van de
Maquis, die hun krijgsplan met een zekere naïveteit uitvoerden.  “Ha! Gestapo! Jullie papieren!” Hoe groot was
hun teleurstelling, toen zij het Nederlands paspoort en het  Franse identiteitsbewijs van de geestelijke zagen.
“Wat bent u?” vroeg er hem één. “Ik ben pastoor en Hollander van geboorte, sinds jaren als kapelaan werkzaam
in Toulouse, achtervolgd en gezocht door de Gestapo.” — “ U staat maar wat te zwetsen,” was het oneerbiedige
antwoord, “en de drie anderen dan?” Ja, die hadden het harder te verduren. De Maquisards zetten hen zelfs de
hand-mitrailleur op de borst.

Twee  Maquisards  begeleidden  de  Hollanders,  terwijl  de  anderen  huns  weegs  gingen,  waarschijnlijk  om
patrouille te lopen en andere voorbijgangers aan te houden. Elke voetganger of fietser was verdacht en werd
meegenomen. Ze hadden al een heel eind gemarcheerd toen Aan de Stegge aan één der heren vroeg, of het nog
ver was. “Ja, nog een vijftal kilometer”, was het weinig bemoedigende antwoord. “Hebben jullie geen wagen?”,
polste hij verder. Deze vraag werd goed opgenomen en één van de Maquisards ging naar het kamp om een auto
te halen. De andere bleef als bewaker bij het viertal. Met dezen was Monsieur l’ Abbé al spoedig in gesprek
gewikkeld en ze verstonden elkaar goed, vooral toen hij namen uit Brive noemde, waar de meesten van deze
groep Maquisards vandaan kwamen. 

De tocht ging over bijna onbegaanbare wegen door dichte bossen. Na een half uur kwamen ze op een groot erf
van een flinke boerderij, waar de boer met zijn gezin in een kleine uitbouw met keuken zijn intrek had moeten
nemen  Alle  andere  vertrekken,  benevens  de  grote  schuur,  waren  opgeëist  en  in  beslag  genomen  door  de
Maquisards. Voordat Monsieur l’ Abbé aan tafel ging zitten, kwam er één van de Maquisards, die Jacques heette,
naar hem toe en zei zachtjes: “Het is een geluk, Eerwaarde, dat U hier komt; ik heb al over U horen spreken. U
bent hier welkom”. De andere drie, die min of meer ongerust waren, aten weinig. Wel stelde de geestelijke hen
gerust dat ze niets te vrezen hadden, maar de sfeer er voor ontbrak.

Enige dagen later werden zeventien F.T.P.-ers (Front des travailleurs populaires) bij de Maquisards gevoegd.
Men moet weten, dat er twee soorten Maquisards waren. De ene groep heette l’A.S. (Armée Secrète), die voor
het merendeel uit beroepsmilitairen en studenten van de militaire academie bestond, waarbij zich ook jongeren
van de andere faculteiten gevoegd hadden. De F.T.P.-ers waren merendeels  arbeiders  en boerenjongens,  die
politiek voornamelijk communistisch getint waren.
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Eindelijk vrij

Op 12 juli vertrok Jan Aan de Stegge naar Parijs, waar het al even warm was als in het zuiden van Frankrijk.
Vrienden haalden hem af per auto, omdat de metro’s nog maar enkele uren per dag reden. Al gauw zat hij in hun
werkkamer. De tafel was opgestapeld met dossiers, die nog allemaal moesten worden doorgewerkt en verzonden.
Politieke  gevangenen van allerlei  aard  werden  voorgeleid  en ondervraagd.  Jan vond het  heerlijk  te  kunnen
constateren, hoe mensen, die jaren lang door de Gestapo en politie waren gezocht,  achtervolgd of gevangen
gezet, thans hier werkten, niet om hun wraak te koelen, maar op een nobele en menswaardige wijze diegenen
behandelden, die gisteren nog hun vijanden waren.

Op de nationale feestdag, de eerste dag na de bevrijding, was de stad in rep en roer. Op de grote, brede en lange
boulevards was het kermis. Op 14 juli begonnen om negen uur de machtige militaire defilés over de mooiste
lanen van Frankrijks’ hoofdstad. Hele regimenten soldaten waren geoefend voor dien dag, die in vijf jaren niet
gevierd was. Uit alle delen van het land waren de mensen daar samengestroomd en wie in de vroege morgen
geen plaatsje op de doortocht had bemachtigd, kon van nabij dit prachtige schouwspel niet zien. Het was een
imposant  militair  vertoon  van  wapens,  kanonnen  en  muziek,  terwijl  vliegmachines  boven  de  stad  de
feestgevoelens nog meer deden trillen.

Daags daarna ging de tocht eerst naar Brussel en van daar naar Leuven, vervolgens richting Eindhoven naar het
vaderland. Hun harten gingen sneller kloppen naarmate ze de Nederlandse grens naderden. Holland, dat ze sinds
jaren niet meer hadden teruggezien. Al begroetten ze ook met vreugde de eerste Hollandse huizen, toch werd de
stemming gedrukt, door het zien van zoveel verwoesting; dit bereikte een climax, toen ze in de steden Arnhem
en Nijmegen aankwamen. Het waren desolate steden, vernield en uitgebrand; slechts hier en daar zag men een
menselijk wezen in deze eens zo mooie plaatsen, die in rouw en ellende gedompeld waren. Langs de wegen
stonden vele mensen, die elk middel te baat namen om een paar kilometer verder te komen. Hun wagen werd
letterlijk vol gepakt. Ze reden via Utrecht naar Amsterdam en ze hoorden overal de mensen hun vreugde uiten,
nu eindelijk de bevrijding voor de Hollanders een voldongen feit was. Wel was er veel geleden, weliswaar waren
duizenden mensen alles kwijt of dakloos, maar de stemming was hier geheel anders dan die in Frankrijk. 

Tegen ongeveer twaalf  uur stond de Aan de Stegge onverwachts — hij  had geen gelegenheid gehad om te
schrijven — bij zijn familie voor de deur, die wel grote, doch gelukkige ogen opzette bij dit heugelijk weerzien.
Tot zijn grote vreugde vernam hij direct,  dat al zijn broers en zusters goed door de oorlog waren gekomen,
uitgezonderd zijn jongste zus. Die was ten gevolge van zwakheid een gemakkelijke prooi voor de tubercel-bacil
geworden en nu in een sanatorium verpleegd wordt. Doch allen waren nog in leven en de volgenden morgen
steeg een vurig dankgebed onder het Heilig Misoffer vanaf het altaar ten hemel, om den Schepper te bedanken,
die hen allen op zichtbare wijze en vooral hem zelf op zo’n wonderbare wijze beschermd had. 

Toen hij zijn familieleden had bezocht, nam hij het contact weer op met zijn vrienden. Het eerst kwam zijn
boezemvriend J. Naulaerts uit Mechelen aan de beurt.  Beiden hadden ze elkaar  veel  te vertellen. Ze bleven
doorpraten tot ’s nachts half drie. Dit herhaalde zich meerdere malen. Hij bleef tien dagen bij zijn gastheer die
hem zo na aan het hart lag. Op aandringen van Naulaerts stelde hij zijn ervaringen, belevenissen, avonturen en
geheime diensten op schrift, onder voorwaarde, dat zijn vriend hem daarbij de behulpzame hand zou bieden. Zo
is dit werk tot stand gekomen. Beiden hadden het druk met werk, zodat dit een pennenvrucht is geworden van
vele nachtelijke uren.
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Onderscheiden door Yad Vashem

In 1974 ontving Jan aan de Stegge een medaille van het Israëlische instituut Yad Vashem voor zijn hulp aan 
joodse vluchtelingen tijdens de oorlog; zie het bijbehorende getuigschrift hieronder. Tevens is er in Jeruzalem 
aan de Laan der Rechtvaardigen een boom geplant voor hem.
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Getuigschrift van Yad Vashem

Het getuigschrift verklaart dat de Commissie van Rechtvaardigen van het Yad Vashem instituut voor herdenking
van  martelaren  en  helden,  bij  haar  oprichting  op  2  januari  1974  heeft  besloten  om,  op  basis  van
getuigenverklaringen, pastoor John aan de Stegge te eren. De pastoor heeft op gevaar van eigen leven joden heeft
gered  in  de periode van Jodenvervolging.  Men heeft  besloten hem een Medaille  der  Rechtvaardigen  toe te
kennen en toestemming te geven voor het planten van een boom met zijn naam aan de Laan der Rechtvaardigen
op de Berg van de Herinnering in Jeruzalem. Uitgevoerd  te Jeruzalem, Israël, op 1 juli 1974.
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Jan aan de Stegge tijdens zijn bezoek aan Yad Vashem, 1977
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De ceremonie ter ere van pastoor Jan Aan de Stegge die geëerd wordt in de Hall of Remembrance te Jerusalem
door Yad Vashem, 13 oktober 1977
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De ceremonie van het planten van de boom, Jerusalem, 13 oktober 1977
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Laatste woord

Pastoor  Jan Aan de Stegge zette  zich in  om vluchtelingen  en geallieerd  personeel  vanuit  de omgeving  van
Toulouse  naar  Spanje  te  loodsen.  Hij  was  daarnaast  de  spil  in  het  organiseren  van  schuilplaatsen  en
voedselvoorziening in de omgeving van Toulouse. Weidner en Rens benaderden pastoor Aan de Stegge op basis
van hun gemeenschappelijke nationale loyaliteit. De Nederlandse boeren bij wie het verzet op de zwarte markt
eten kocht voor de vliegeniers, waren katholiek. Een van die boerenechtparen maakten kennis met het verzet
tijdens een koffietafel na de maandelijkse mis in Parijs. In Dutch-Paris werkte iedereen gebroederlijk samen. Die
oecumene  in  het  ledenbestand  doet  vermoeden  dat  het  inhuren  van  geloofsgenoten  niet  op  basis  van
godsdienstige verbondenheid plaatsvond, maar vooral  vanwege vriendschapsbanden, die dan toevallig in een
religieuze omgeving waren ontstaan.

In 1967 verschijnt er in Amerika een nogal geromantiseerd verhaal over het netwerk Dutch-Paris en naar
aanleiding daarvan  maakt journalist  Dick Verkijk voor de VPRO de documentaire  Meer dan 1080. Hij
laat Jean Weidner, pastoor Jan Aan de Stegge en meer van zijn medewerkers aan het woord - op plekken
waar hun belevenissen zich hebben afgespeeld.

Die mensen, ook pastoor Aan de Stegge, vonden het vanzelfsprekend om mensen te helpen. En ze waren in staat
om hulp te bieden. Maar ze hadden vooral de fysieke en morele moed om zich te verzetten. Na de bevrijding
maakte Jean Weidner de inschatting dat  Dutch-Paris ongeveer honderdelf  tot vijftienhonderd mensen vanuit
bezet gebied naar Zwitserland of Spanje heeft begeleid. Daarnaast ondersteunde Dutch-Paris nog eens tussen de
vijftienhonderd en drieduizend mensen die ondergedoken waren in België en Frankrijk. De meeste van deze
mensen zijn anoniem gebleven of ze gebruikten schuilnamen. Kennis van de werkelijke naam was ook niet
nodig, met uitzondering van geallieerde vliegeniers en tot op zekere hoogte ook de Engelandvaarders. Het was
niet veilig om de werkelijke namen te gebruiken of lijsten aan te leggen. De verzetsmensen waren fatsoenlijke
mensen die zich langs controleposten bluften. Ze fietsten door oorlogsgebied, klommen op de bergen. En al die
tijd stond voor de verzetsmensen van Dutch-Paris onwrikbaar vast dat elk mens het recht heeft om te leven. Zij
weigerden met de stroom mee te gaan of te buigen voor de heersende ideologie van die tijd waarin de ene mens
meer waard was dan de andere. Alleen maar mensen… en zo was het.
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Anneke Koers

Enter, 24 augustus 2017

33


	Onderscheiden door Yad Vashem
	In 1974 ontving Jan aan de Stegge een medaille van het Israëlische instituut Yad Vashem voor zijn hulp aan joodse vluchtelingen tijdens de oorlog; zie het bijbehorende getuigschrift hieronder. Tevens is er in Jeruzalem aan de Laan der Rechtvaardigen een boom geplant voor hem.

