Scouts in het verzet

Fons Berger

Alfons (Fons) Reinoud Berger werd geboren op 1 mei 1925 in Venlo.
Hij was een vogelaar. Zijn vader was burgemeester van Venlo.
In oktober 1934 wordt op het St. Thomascollege een verkennersgroep
opgericht, de Belletablegroep. De groep was een collegegroep en
alleen toegankelijk voor jongens van het St. Thomascollege. Fons
was hier samen met zijn vriend Frans Coehorst lid van.
Fons meldde zich als zeventienjarige aan bij de Landelijke
Organisatie tot hulp aan Onderduikers. Het LO-district Venlo krijgt
begin 1944 een nieuwe duikraad waarvan hij deel uitmaakt. Fons geeft als koerier berichten
door, brengt Joodse kinderen naar onderduikadressen en helpt bij het transport van
neergehaalde geallieerde piloten en ontsnapte krijgsgevangen. Hij werkt in het ondergronds
verzet nauw samen met kapelaan Jac. Naus (1913-1945).
Op 8 februari 1944 wordt onderduiker J.H. Scheeres opgepakt met
een briefje van het Venlose duikhoofd bij zich. Hij moet dus meer van
de organisatie weten en Sicherheitsdienst (SD)-medewerker Nitsch
weet hem namen te ontfutselen. Vervolgens pakt de Sicherheitspolizei
(Sipo) op 29 februari 1944 in Venlo dertig personen op onder wie Fons
Berger en zijn medescouts Frans Coehorst en Harrie Meijer. Fons
logeert bij pastoor Omloo en hij wordt met de pastoor gearresteerd in
de pastorie. Fons verblijft zes weken in het Huis van Bewaring in
Maastricht voordat hij naar Kamp Amersfoort gaat. Fons wordt hierna
tewerkgesteld in de moerassen van Husum-Schwesing (buitenkamp
van Neuengamme). Op 22 januari 1945 sterft hij als gevolg van
uitputting in concentratiekamp Neuengamme.
Op 30 oktober 1945 werd een plaquette onthuld
in de Jozefkapel Broekuizen-Horst. Pater drs.
M. Nieuwhof, rector van het SintThomascollege, hield hierbij een toespraak:
“Berger, Alfons. Ik kan je alleen maar zien als
een op en top verkenner: zeker, zelfbewust, je
wist wat je wilde. Je was geen prater. In onze
debatingclub zei je nooit veel woorden: je
declameerde nooit. Je liep niet te koop met wat
er in je omging. (…) Voor je helemaal man was
kreeg je het werk van een man: van een échte
man. En je dorst het aan. Ze konden je ervoor gebruiken, want je kon zwijgen, want je brak
nooit je gegeven woord. (…) Als jongen deed je het werk van een man voor je vaderland.
(…)”

Scouts in de oorlog

1

Vijf leden van de Belletable groep zijn in de oorlog omgekomen. De verzetsstrijders Harrie
Meijer, Frans Coehorst en Fons Berger, piloot bij de Royal Air Force Polly Hellegers en
tweede luitenant bij het Korps Mariniers Koert Nijssen.
Na 21 jaar de landverkenner te hebben uitgehangen, besloot men in 1955 om van de
Bellatablegroep een zeeverkennersgroep van te maken. In 1962 gingen de zeeverkenners
van Belletable op kamp met de zeeverkenners van Stella Maris. Op 1 januari 1968 volgt, na
al een aantal jaren onder hetzelfde bestuur te zijn gevallen, een gehele fusie tussen de
Belletable en Stella Maris. De groep heet vanaf dan Belletable-Stella Maris.
Meer informatie
Alfons Reinoud Berger | Digitaal Monument Neuengamme (vriendenkringneuengamme.nl)
Alfons Reimond Berger (oorlogsgravenstichting.nl)
Kerkgebouwen in Limburg (kerkgebouwen-in-limburg.nl)
Doorgeven aan betreffende ⋆ Nederlands Film Festival 2020
Venlose verkenners van land en zee - De Limburger
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