Scouts in het verzet

Frans Munnicks

Franciscus (Frans) Matthias Munnicks is geboren op 25 september 1917 te Maasniel.
Voor de oorlog was hij Hopman bij de Jonge Wacht afdeling van de Kapel in ’t Zand bij
Roermond. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De
Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvindersraad of onderdeel van de
Katholieke Verkenners. Pater Bleys is als aalmoezenier betrokken bij deze jeugdorganisatie
en is pater in het klooster van de Kapel in 't Zand.
Bleys was zeer actief op vele fronten tijdens de oorlog in het verzet en betrok vele jonge
mensen hierbij. Hij was een van de oprichters van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers) in zijn woonplaats Roermond (in Limburg Limburgse
Onderduikorganisatie genoemd). Frans werd door Bleys gevraagd om binnen de L.O.Roermond actief als duikhoofd in de Kapel in ’t Zand actief te worden. Hij was actief in het
verzet, hielp mee met het zoeken van onderkomens voor onderduikers en met het in
veiligheid brengen van geallieerde piloten die neergestort waren.
Na de oorlog, op 30 augustus 1945, verzamelt een groep oud-Jonge Wachters zich bij het
graf van Pater Bleijs. Pater Bleijs is 15 dagen eerder overleden, en bij zijn graf wordt
besloten om, nu de oorlog voor, bij is, weer te starten met bijeenkomsten. Men besluit dit te
doen onder de vlag van de Katholieke Verkenners. Ter ere van hun verzetsheld zal de
nieuwe groep zijn naam krijgen, en zo wordt uiteindelijk op 15 februari 1946 de Pater
Bleijsgroep opgericht. De groep gaat uiteindelijk uit drie troepen bestaan. Frans Munnicks
wordt hopman van groep 1, Harry van de Beek van groep 2 en Sjra Naus van groep 3. Harry
blijft niet lang in functie want in de Kapelgids van 1 jun i 1946 staat vermeld dat tijdens een
bijeenkomst in mei Jan Lamboo, Sjra Naus en Frans Munnicks door commissaris J. Laan als
hopman van de Pater Bleysgroep I, II en III worden geïnstalleerd. Naast de Welpen en
Verkenners wordt er ook nog een Stam opgericht. Deze Lodewijkstam – vernoemd naar de
verzetsnaam van Bleijs – komt in 1954 in het nieuws nadat ze het Verkennersrecord voor de
langste touwbrug verbreken.
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