Scouts in naoorlogs Indië

Hub Weerts

Hubertus Stephanus (Hub) Weerts is geboren op 17 januari 1923 te Heerlen. Hij is de zoon
van Franciscus Weerts en Maria Theresia Groven. De familie Weerts woonde aan de
Weltertuynstraat. Zijn vader werkte als boswachter in het Aambos. Hub was automonteur bij
de firma Canton Reiss te Heerlen.
Hub is voor de oorlog verkenner van de katholieke Sint
Martinusgroep in Welten en later voortrekker bij de Martinusstam.
Deze stam is op 12 januari 1935 opgericht.
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 of Harry Simons.
Een aantal stamleden vormden een vriendenkring: Hub
Weerts, Jo Knubben, Leo Vinken, Joep Luja. Vaak
ontmoetten zij elkaar in de ouderlijke woning van Hub
Weerts om kaart te spelen, soms tot laat in de avond.
Tijdens het kaarten werden allerlei nieuwtjes uitgewisseld.
Natuurlijk werd er ook over de oorlog gesproken. Ze
hadden alle vier de leeftijd om tewerkgesteld te worden in
Duitsland maar dit wilden ze niet. Ze hadden enkele
keren geweigerd om vrijwillig in Duitsland te gaan werken. Hub werd noodgedwongen
mijnwerker om Arbeitseinsatz te voorkomen.
Joep Luja en Leo Vinken werden op 20 augustus 1944 door Duitsers opgepakt nadat ze door
dorpsgenoten verraden zijn. Beiden overleefden de oorlog niet. Jo wist op tijd te ontsnappen
en dook onder.
Na de oorlog wilde Hub geen mijnwerker meer zijn. Hem werd geadviseerd om vrijwillig
dienst te nemen. Hub werd OVW-er, oorlogsvrijwilliger, bij het 2de Bataljon, 14de Regiment
Infanterie; het ‘Bataljon Zeeland’. Zijn broer Johan werd dienstplichtig soldaat bij het 3de
Bataljon, 14de Regiment Infanterie. Hub verbleef enige tijd in Engeland. Vanuit Engeland
ontving zijn zus Truus een album als geschenk voor haar plechtige communie; voor haar nog
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steeds een kostbaar kleinood. Ook medestamlid Arie Hofland en Harrie Simons gingen naar
Nederlands Indië.
Hub sneuvelde op 20 januari 1947, enkele dagen na zijn 24ste
verjaardag, in kampong Pitameh bij Padang, Sumatra. Tijdens het
omsingelen van een woning werd hij in zijn rug geschoten. Een kogel had
zijn hart doorboord. Hub werd met militaire eer in Indië begraven. Hij ligt
begraven op het Ereveld Cimahi, niet ver van Bandung, West-Java. Zijn
broer Johan overleefde de politionele acties in Indië. Ook medescout
Harrie sneuvelde in Nederlands Indië.
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
Geschiedenis Scouting in Heerlen (free.fr)
Jozef Luja: Dwangarbeider uit Welten - Heerlen Vertelt
Het verdriet van Welten - Heerlen Vertelt
2017-1.pdf (landvanherle.nl)
Hubertus Stephanus Weerts (oorlogsgravenstichting.nl)
Scouting in Welten – 75 jaar, 2011
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