Scouts in het verzet

Frans Coehorst

Frans Gerard Marie Joseph Coehorst werd geboren op 22 september
1925 in Venlo. In oktober 1934 wordt op het St. Thomascollege een
verkennersgroep opgericht, de Belletable groep. De groep was een
collegegroep en alleen toegankelijk voor jongens van het St.
Thomascollege. Frans was hier samen met zijn vriend Fons Berger lid
van.
Na zijn eindexamen gymnasium ging hij aan de slag als koerier en
secretaris van provinciaal LO-leider Johannes Hendrikx. Dag in, dag
uit, heeft hij zich uitgesloofd voor zijn medeburgers. Reizen door het
hele land met gevaarlijke bagage heeft hij ondernomen.
Op 29 februari 1944 was Frans een van de dertig personen die door de Sipo werden
aangehouden, samen met zijn medescouts Fons Bergen en Harrie Meijer. Eerder die maand
was onderduiker J.H. Scheeres opgepakt, die een briefje van het Venlose duikhoofd bij zich
had en die, zo werd verondersteld, meer van de illegale organisatie moest weten. SDmedewerker Nitsch ( wist de arrestant vervolgens namen te ontfutselen. De Duitsers
poogden Coehorst na zijn arrestatie aan het praten te krijgen door hem vier dagen aan de
polsen op te hangen en hem al die tijd geen eten en drinken te geven. Een poging van het
verzet om hem begin april 1944 uit de Maastrichtse gevangenis te bevrijden ging niet door,
omdat Coehorst en andere gedetineerden juist een dag eerder naar Kamp Amersfoort waren
overgebracht. Uiteindelijk kwam hij in concentratiekamp Flossenbürg terecht waar hij in een
autofabriek moest werken. Door de martelingen in Maastricht en mogelijk ook latere
mishandelingen was zijn lichamelijke conditie zo aangetast, dat hij begin november 1944 in
een ziekenhuis in Zwickau totaal uitgeput bezweek. Coehorst is begraven in Zwickau zonder
aanwijsbaar graf.
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.
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