Scouts in naoorlogs Indië

Harrie Simons

Henricus (Harrie) Hubertus Gerardus Simons is geboren op 20 februari 1927 te
Heerlen. Hij was de zoon van Jan Stephanus Simons (1900-1961) en Anna
Maria Sophie Prieckaerts (1902). Zijn ouders trouwden in 1926 in Heerlen.
Harrie woonde samen met zijn ouders, broers en zussen aan de Mergelsweg.
Hij nam actief deel aan het verenigingsleven en was erg geliefd. Evenals vader
Simons was Harrie metselaar van beroep.
Harrie is voor de oorlog verkenner van de katholieke
Sint Martinusgroep in Welten. Hij staat op de
groepsfoto.
In april 1941 wordt Scouting door de bezetter
verboden. Om jongeren toch iets te bieden in de
oorlog organiseert Kapelaan Petit wekelijks
bijeenkomsten bij hem thuis of in een keet achter de kapelanij. Om te voorkomen dat de link
met scouting gelegd wordt krijgt de club een naam en een speldje. Tijdens de bijeenkomsten
wordt gepraat, gelezen en gekaart. Er worden ook fietstochten en andere activiteiten
georganiseerd. Dit natuurlijk zonder uniform of andere uitingen van Scouting. Soms worden
ook opkomsten bij leden thuis georganiseerd. Ook de stamleden kunnen niet meer
samenkomen in hun stamhut. De stamavonden vinden daarom op andere locaties plaats
zoals onder het toneel in het gemeenschapshuis of bij leden thuis zoals in de bakkerij van
Joep Luja, bij Arie Hofland (die later naar Indië gaat) of Harrie Simons.
Twee stamleden van de groep, Joep Luja en Leo Vinken, werden opgepakt omdat ze
weigerden in Duitsland te gaan werken. Beiden overleefden de oorlog niet. Jo Knubben wist
op tijd te ontsnappen en dook onder.
Harry Simons werd net na de oorlog, als vele andere Limburgers, soldaat bij het 5e Bataljon,
6e Regiment Infanterie (5-6 R.I), opgericht te Maastricht. Het Regiment had als bijnaam De
Zwarte Panters. Zij vertrokken op 31 januari 1948 vanuit Maastricht naar havenstad
Amsterdam waarna ze niet zonder gevaar per boot vertrokken naar Nederlands-Indië.
Vanuit Indië schreef Harrie tal van brieven aan zijn ouders, vrienden en kennissen. Het
Weltens thuisfront lag hem na aan het hart.5 Uit zijn brieven spreekt een diep heimwee naar
huis en haard. Margriet, zijn jongste zus, heeft deze brieven altijd heel zorgvuldig bewaard.
In ‘de Oost’ ontmoette Harrie strijdmakkers uit Welten-Benzenrade. Met hen besprak hij
nieuwtjes uit zijn geboortestreek of speelde hij een partijtje voetbal: “Voorwaarts Weltania!”
Tijdens onverwachte en hevige gevechtsacties op 16 juni 1949 te Djatisrono, Midden-Java,
sloeg het noodlot toe: Harrie sneuvelde op 22-jarige leeftijd. Een of meerdere kogels zouden
zijn hoofd doorboord hebben. Door zijn moedig optreden wist hij het leven van enkele
kameraden te redden. Met militaire eer werd hij in Indië begraven. Hij ligt op het Ereveld
Candi in de havenstad Semarang, duizenden kilometers van huis.
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Eerder waren medescouts en dorpsgenoten Hub Weerts en Arie
Hofland ook naar Nederlands Indië vertrokken. Hub sneuvelde daar.
De namen van Joep, Leo, Harrie en Hub zijn in
2014 op een plaquette op de St Martinuskerk
Welten geplaatst.
De groep is enkele jaren verdwenen en daarna
teruggekomen met de naam St. Maarten. In
1985 zijn ze gefuseerd met de protestantse
Padvindstersgroep Tesselschade tot Scouting Welten. Hun gebouw "De
Groene Long" ligt naast Hoeve de Aar.
Meer informatie
Overlijden Jan Stephanus Simons op 11 september 1961 te
Heerlen » Open Archieven
Geschiedenis Scouting in Heerlen (free.fr)
Jozef Luja: Dwangarbeider uit Welten - Heerlen Vertelt
Het verdriet van Welten - Heerlen Vertelt
2017-1.pdf (landvanherle.nl)
Henricus Hubertus Gerardus Simons
(oorlogsgravenstichting.nl)
Harry Simons en andere Indiëgangers uit Welten-Benzenrade - Heerlen Vertelt
Scouting in Welten – 75 jaar, 2011
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