Inventaris archief

Kapelaan Naus
Egchel 1913 - Bergen-Belsen 1945

Henk Thiesen

Voorwoord
Jacques Naus werd geboren in 1913 te Egchel. In 1926 verlaat hij de jongensschool in Helden en gaat
naar het Bisschoppelijk College Weert. Vervolgens gaat hij in 1932 voor priester studeren op Rolduc
(Kerkrade). Zijn laatste studie doorloopt hij vanaf 1934 tot 1938 aan het Groeminarie in Roermond. In
1938 wordt hij priester gewijd en draagt hij in Helden zijn eerste H. Mis op. Na zijn wijding wordt hij
benoemd tot leraar aan het Bisschoppelijk College Weert (1938-1939). In 1939 wordt hij benoemd tot
kapelaan in de St. Martinusparochie te Venlo. Vanaf ongeveer augustus 1943 tot 3 januari 1944 zit hij,
als verzetsman, op verschillende plaatsen ondergedoken in Limburg. Op 3 januari 1944 duikt hij onder
bij de familie Barten in de Roermondse Weerd. Op 21 juni 1944 is hij met zeven andere verzetsmensen
verraden in Weert. Vervolgens begint een lange lijdensweg die loopt via kamp Vught, OranienburgSachsenhausen en Bergen-Belsen. Daar komt hij op 15 april 1945 te overlijden.
Na de tweede wereldoorlog zijn de brieven, foto’s en andere zaken van kapelaan Naus naar zijn broers
Leo en Pierre Naus overgegaan. In december 2012 hebben de kinderen van beide genoemde personen
besloten om de spullen weer bij elkaar te brengen. Tevens is besloten ze over te dragen aan de H. Martinusparochie te Venlo. Henk Thiesen, amateurhistoricus uit Egchel heeft dat moment aangegrepen om
een historische publicatie samen te stellen, Kapelaan Naus, priester en verzetsstrijder.
Henk Thiesen
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Documenten nr. 1 t/m 39:
1.

Vrijstellingsbrief voor J. Naus voor de dienstplicht, 3 december 1932.

2.

Een extract uit het doopregister van de doop gehouden op 1 januari 1914 van Jacobus Joannes Naus.
Afgegeven door deken Jaspers van de parochie van de H. Lambertus Helden op 26 oktober 1934.
Met aan de achterzijde de vermelding dat de toediening van het H. Vormsel op 10 oktober 1922, 26
oktober 1934.

3.

Studie aantekeningen Jacques Naus, niet gedateerd.

4.

Handgeschreven aantekeningen van Jacques Naus voor het schrijven van een boek over de geschiedenis van Helden: een stel geschreven op schrijfpapier en een schoolschrift, niet gedateerd.
Met dankbriefje pater Verwoerd voor het lenen van het materiaal voor zijn publicatie Helden in
gemeenschap van vroeger eeuwen, 29 december 1957.

5.

Een extract uit het geboorteregister van de gemeente Helden afgegeven, 23 oktober 1934.

6.

Brief van missionaris Pierre Mewiss (Lazarist in de missie van China), 7 april 1938

7.

Brief van een pater Alberts missionaris in Fortaleza, 23 maart 1938.

8.

Brief vanuit Blitar van een vriend met de achternaam Michels, 30 januari 1938. Brief van een vriend
met de achternaam Michels, 14 maart 1938.

9.

Geschriften van Jacques Naus, Priester Glorie en de feestgids van de priesterwijding, 1938. Briefje
getypt door Jacques Naus met de titel ‘Gebed’ over het opdragen van de H. Mis. (Waarschijnlijk
1938)

10. Benoemingsbrief J. Naus als professor aan het Bisschoppelijk College Weert, 23 juli 1938.
11. Drie brieven van Jacques Naus vanuit Bisschoppelijk College Weert aan zijn familie in Egchel. Een
brief gedateerd op 18 september 1938, de tweede op 6 december 1938 en de derde op 4 juni 1939.
12. Mededeling van het bisdom dat Jacques Naus benoemd is tot kapelaan te Venlo van, 11 augustus
1939.
13. Officiële benoemingsbrief afkomstig van bisschop Lemmens, waarin Jacobus Naus wordt benoemd
tot kapelaan Naus in de H. Martinusparochie te Venlo, 19 augustus 1939.
14. Vier brieven van het kantoor voor aflaten aan Jacques Naus, 29 oktober 1939.
15. Brieven van de bisschop(pen) aan de geestelijkheid en/of gelovigen over zaken die in de oorlog
spelen, 7 oktober 1940.
16. Pagina van een niet genoemd blad met een foto van de inzegening van de blokhut op “Ons Buiten”,
Niet gedateerd.
17. Brieven van de bisschop(pen) aan de geestelijkheid en/of gelovigen over zaken die in de oorlog
spelen, 13 januari 1941, 25 juli 1941, 8 september 1941 en 10 september 1941.
18. Brief over de echtheid van de medaille van Catharine Labouré afkomstig van de Lazaristen in Nijmegen, 16 maart 1941.
19. Lastgeving dat Jacques Naus om drie uur de spoorlijn moet bewaken, 19 september 1941.
20. Brief van Jacques Naus aan de bisschop met de vraag of hij Peter mag worden van een kind van zijn
broer te Helden, met goedkeuring, 6 oktober 1941.
21. Brief van professor Feron die gedoopt wil worden dient te leren van het katholiek geloof, 6 september 1940. Brief van Jacques Naus aan de bisschop om advies over het opleiden van iemand die
katholiek wil worden en het antwoord van een medewerker van de bisschop en de toestemming
tot dopen, 4 juli 1941.

22. Toestemming voor het houden van een bijeenkomst, 8 november 1941.
23. Goedkeuringsbrieven voor het oprichten van een vereniging voor R.K. jeugdwerk te Venlo, 27 augustus 1942.
24. Brieven van de bisschop(pen) aan de geestelijkheid en/of gelovigen over zaken die in de oorlog
spelen, 25 januari 1942, 1 maart 1942, 7 april 1942, 10 april 1942, april 1942 (hier staat met potlood
op geschreven: Kap Naus, niet uit handen geven), 20 juli 1942, juli 1942, 2 september 1942, 29 september 1942, 12 oktober 1942, 30 oktober 1942 en 11 december 1942.
25. Brieven van de bisschop(pen) aan de geestelijkheid en/of gelovigen over zaken die in de oorlog
spelen, 17 februari 1943, 12 april 1943, mei 1943, 12 mei 1943.
26. Ausweis van kapelaan Naus uitgegeven 14 oktober 1941. Met een bonnenboekje uit 1943.
27. Drie brieven uit zijn verzetsstrijdersperiode geschreven vanuit ‘ergens in Nederland’ een briefje
van 25 september naar zijn huishoudster Truuke Beurskens vanuit Noorbeek, op 29 september 1943
naar Dora Timmermans (zus van Lies Naus-Timmermans), een brief aan zijn broer Leo en diens
vrouw Lies van 9 november 1943. Deze brief heeft de aanhef ‘Het laatste jaar van de oorlog’.
28. Brief in Latijn waarin kapelaan Naus biechtjurisdictie wordt verleend door bisschop Lemmens, 30
november 1943.
29. Kwitantie van de St. Donatus verzekeringsmaatschappij voor ‘kapelaan J. Naus par. H. Martinus te
Venlo’, afgetekend door administrateur Heijligers, 1 januari 1945.
30. Brief van kapelaan Naus vanuit concentratiekamp Sachsenhausen naar zijn familie Naus-Heiligers
in Walbeck, 30 januari 1945.
31. Brief van Harry de Wit vanuit Rolduc aan Leo Naus met de mededeling dat kapelaan Naus in Oranienburg zou zitten, 22 april 1945.
32. Brief aan Pierre Naus van Jos Keijzer uit Zaandijk over hetzelfde onderwerp, 13 juni 1945. Brief aan
Pierre Naus van Jos Keijzer uit Zaandijk met ervaringen over enkele kampen en wat hij weet van
kapelaan Naus, 25 augustus 1945.
33. Twee brieven van Walerian Adamski over zijn ervaringen met de ‘Nederlandsche Geestelijken in
het kamp’, zonder datum. Op een brief staat aan de achterzijde: afzender L. Ramakers onderwijzer
Swalmen. Deze zend de brief naar secretaris van Odijk van het bisdom Roermond.
34. Brief aan Louis (onze opa) Naus van R. Hegge, kapelaan te ’s Heerenberg geschreven in Kloosterbuuren, 30 september 1945. Hij beschrijft wat hij heeft meegemaakt en wat Jacques heeft meegemaakt. Ook over de laatste dagen van zijn leven en zijn overlijden. Bij de brief een gelegaliseerde
verklaring van overlijden.
35. Begeleidend briefje van Major Windham-Wright bij de postume Britse oorkonde, 27 juni 1946. En
een krantenartikel ‘Kapelaan Naus geëerd’, 10 juni 1946. (zie ook ingelijste foto’s)
36. Brief van Koningin Wilhelmina aan Pierre Naus met medeleven en dank, 7 februari 1947.
37. Brief van Nationaal Steunfonds met schuldbekentenissen en folder, 28 december 1945.

38. Artikelen uit de dagbladen: Limburg rouwt, Nieuwe Venlosche Courant, 25 mei 1945. De lijdensweg
van kapelaan Naus, Nieuwe Venlosche Courant, 7 december 1945. Ter nagedachtenis Jac. Naus
vader Bisschop legt eerste steen van Heldens zesde kerk, Dagblad voor Noord-Limburg, 12 januari
1948. Kerk en Oorlogsmonument, Dagblad voor Noord-Limburg, 12 januari 1948. Kapelaan Naus
maakte bevrijding mee, maar mocht haar niet beleven, Maas en Roerbode, 30 maart 1951. Zijn zes
maanden in de Roermondse Weerd, Maas en Roerbode, 30 maart 1951. Geheim-agent en spion der
SD in Limburg, Dagblad voor Noord-Limburg, zaterdag 16 juni 1945. Limburg in het ondergronds
verzet in de jaren 1940-’45. Maas en Roerbode, 22 maart 1951. Limburg in het ondergronds verzet
in de jaren 1940-’45, Maas en Roerbode, 27 maart 1951. Het verraad in Weert, uit de serie Het verzet
in het Zuiden VI, Gazet van Limburg, 3 mei 1955. Mijnheer Jacobus een verhaal over kapelaan Naus,
Midden-Limburg 29 november 1959. Overlijdensprentje Jacobus Johannes Naus.
39. De Sleutel met een artikel over het boek van kapelaan Naus, 12 jaargang 40 – december 2013.
40. Inventaris van het archief van kapelaan Naus, Henk Thiesen, 12 december 2013.
41. De agenda’s Jacques Naus beginnende op 31 december 1937 tot en met 8 januari 1943. Uitgewerkt
door Henk Thiesen, 1995.

Foto’s 1 t/m 5:
1.

De kinderen van Pierre en Leo Naus hebben alle losse foto’s van kapelaan Naus bij elkaar gebracht.
In zijn toegevoegd aan de fotoalbum van kapelaan Naus. Hierin zitten o.a. foto’s van: Zijn jeugd
en andere leden van de familie Naus uit Egchel en Roermond, zijn studietijd aan het Bisschoppelijk College Weert, Rolduc in Kerkrade, Grootseminarie Roermond, van de Studentenvereniging
‘Tarciscius Helden’, zijn tijd als kapelaan in Venlo, misdienaars uitstapjes, op bivak met de Jonge
Wacht en inzegening van een blokhut op ‘Ons Buiten’. Foto’s genomen in zijn onderduikerstijd:
Twee portretfoto van kapelaan Naus met bril en samen met kapelaan van Enckevort. Een groepsfoto van de top van het verzet. Een set foto’s van de in de oorlog overledenen Venlonaren, Harry
Meijer, Frans Coehorst en Fons Berger. De meeste foto’s staan afgebeeld in Kapelaan Naus, priester
en verzetsstrijder.

2.

Envelop met drie foto’s uit Best van de kapelaan Nausstraat (recent)

3.

Twee wijdingsfoto’s van Jacques Naus, vergroting 1938 een met en een zonder lijst.

4.

Een ingelijste foto van de Jonge Wacht Blerick met kapelaan Naus, 1940.

5.

Een ingelijste oorkonde van het Britse Leger, 27 juni 1946.

Boeken 1 t/m 11:
1.

Brieven uit Abessinie. Hij die schreef ben ik. Dillibis de Zondaar. Het boek is vertaald door C. de
Wit Lazarist. In de binnenzijde staat de naam van ‘Jacques Naus’ geschreven. Verder bevinden zich
in dit boek twee krantenartikelen over Abessinie uit De Tijd, 9 december 1935 en een artikel van
december 1935.

2.

De Heilige pastoor van Ars. Henie Ghéon. Uit het Fransch vertaald door Tanulo, 15 november 1936.
In de binnenzijde staat de naam van ‘Jacques Naus’ geschreven.

3.

Don Bosco en zijn tijd. Hugo Wast, 1935. In de binnenzijde staat: ‘Cadeau van de Studentenclub ‘St.
Tarcisius’ Helden, Pasen 1938’. Daarboven staat zijn naam ‘Jacques Naus’ geschreven.

4.

Kroniek eener parochie. De kraai op den kruisbalk. Jacques Schreurs M.S.C. In de binnenzijde staat
de naam ‘Naus’ geschreven.

5.

Edward-Joannes-Maria Poppe 1890-1924. Od. Jacobs, pr. Norbertijner Abdij Averbode-België. In de
binnenzijde staat de naam van ‘Jacques Naus’ geschreven.

6.

Geschiedenis van Limburg. Door H.A. Beaujean, leraar M.O. e.a. 1940. Met aan de binnenzijde een
stempel met de tekst: ‘J. Naus-Kapelaan-Venlo’. Dit is de enige aangetroffen afbeelding van deze
stempel.

7.

Leerboek der Christelijke Leer door: H. van Riet en J.J. Lucassen. Met aan de binnenzijde een handtekening in potlood van ‘Pater Christofoor’.

8.

Boek met de titel Zonnekinderen en zonnedagen, een Congreganisten-kalender door Oscar Huf S.J.,
1931. In de binnenzijde staat met potlood de naam Jacques Naus geschreven.

9.

Boekje, Het Nieuwe Testament, 1931. In de binnenzijde staat waarschijnlijk met potlood de naam
Jacques Naus geschreven en is doorgehaald. Daar boven is geschreven staat met balpen L. Naus.

10. Boekje, Breviarium Romanum, Autumnalis, 1936. In de binnenzijde staat met potlood de naam
Naus geschreven. Met leren hoesje.
11. Boekje, Breviarium Romanum, Aestiva, 1936. Met kartonnen hoesje.
12. Boekje, Breviarium Romanum, Verna, 1936.
13. Boekje, Breviarium Romanum, Hiemalis, 1936. Met kartonnen hoesje.
14. Vier dunne boekjes met een gele kaft. Allen dragen de titel ‘Lectiones pro Festis Universalis Ecclesiae Commemoratis Ad Matutinum Legendae Juxta Rubricas’ met verviolgens de volgende namen
op de kaft; Pars Autumnalis, Pars Verna, Pars Hiemalis en Pars Aestiva. (in de laatste een prentje
‘Apostolische H. Communie’.
15. Dun boekje met groene kaft met de titel ‘Folia Praeliminaria’.
16. Dun boekje met rode kaft met de titel ‘Folia Separata’., 1936 Met losse inlage ‘Die 9 Octobris S. Joannis Leonardi’.
17. Dun boekje met groene kaft met de titel ‘Psalmi Horaum Pro Festis’, 1936.
18. Boekje met de titel Onze Bloedgetuigen door Dr. A. Hanssen. Met daarin ook een verhaal over kapelaan Naus, 1946
19. Boekje met de stamboom van de familie Naus 1781-1965, door G. Naus, Roermond, mei 1970.
20. Biografie Kapelaan Naus, priester en verzetsstrijder, Henk Thiesen, 28 december 2013.
21. N.B. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de boeken van kapelaan Naus opgeruimd. De boeken 1 t/m 7 zijn uit deze verzameling bewaard gebleven. Aan deze lijst zijn ook nog enkele andere
boeken die kapelaan Naus in bezit heeft toegevoegd.

Voorwerpen
1.

Kelk van Jacques Naus met pateen en lepeltje in reiskoffertje. De kelk werd vervaardigd bij Esser in
Weert door J.F. Baksteen FFC in 1942. Hij is 19 cm hoog en heeft boven een breedte van 12,5 cm en
de voet is 13 cm. De hostieschaal boven op de kelk is 15,8 cm en draagt als inscriptie een kruis. De
aanschaf van deze kelk werd door hem vermeld in een brief van 9 november 1943

2.

De gewijde altaarsteen met reliek. Deze altaarsteen is 17 cm breed x 13 cm hoog. In het rechthoekig
vlak zit een reliek van een heilige.

3.

Stola gebruikt bij het sacrament voor de zieken.

4.

Het oliepotje heeft een doorsnede en hoogte van 2,8 cm. Op de zijkant en deksel staan de letters
O.J. (Oliejum) gegraveerd.

5.

Priesterhoed. In deze priesterhoed staat in de binnenzijde het bisschopswapen en de initialen J.N..
Maten: (hoog 9 cm., binnenmaten 16 x 19,5 cm, rand 6 cm, buitenmaten 28 x 31 cm.)

