
Berg & Terbiljt, 31-5.-1945. 

Den WelEd. Heer Lt. Kol* 
4I1ITAR COM%S RS v.d. Lande, 
v,  RCV. UMBL1\G  

+( M4itaii Gezag, 
/ 

No. -—  •0 *  . _e_•UIII •  

Doss:  
MAASTRI C H T. 

) 

Rechtstreeks richten wij, ondergetekenden, 
'n schrijven tot U, om hem, Dhr. J.J.H. Lamerichs, 
geb. 126-1886, wonende te Geulem, gem. Berg & 13erblijt 
No. 165, thans als politieke gevangene te Vught„ door 
Uwe welwillende medewerking, in vrijheid te krijgen. 

Redenen om ons schrijven tot U WelEd. Heer 
Lt. Kol. zijn as volgt. 

Wij ondergeteekenden z jn tijdens de Duit- 
sche overheerschlng van ons geliefd Nederland gevangen 
genomer, omdat wij weigerden stellingen voor de Duit- 
s 'ers te maken. Wij werden als partibanen beschouwd 
en ter dood veroorde1d. Niemand kon ons redden. Slechts 
4n haalde ons uit de handen der Sicherheita Polizel. 

Dat was Dh. J.J.E. Lamerich.Aan' hm alleen hebben 

rind door 1j paar grijns1achnde Duitschers ons uit 
kogel 'n einde aan ons leven maakte, kwam hijzelf, om- 
Wij Ons jonge leven te danken. Vijf minuten voordat de 

de cel halen, waarin wij zaten. 
WelEd. Heer Lt. Kol., deze man, Dhr. J.J.H. 

Lamerichs, die thans in Vught wacht om hulp, kan door 
ons als ware N*drianders niet langer meer daar vast- 
g'hauden worden. Ge,f t U hein, wat hl,1 aan ons gaf, nioo 
doa viijheld. 

'r Man.  in huis --  ._,  .._.. 
andere jonge iiuivaui van ons aorp uit de - 

Sieherhel ts Pol1zi haalde, jongens van de 
di'nst vrij maakte, jongens vrij kreeg, die 

• •'' ' •  .. .', 

hield, 
handen der 

Arbèido *" 
In Duit8.: 



land TftO$tfl gaan werken, is vo1i8 ons 'n eht war 
Ndr1ander. Ofschoon hij uiteriiji 1.S.'B.er waa, in 
Z rfl hart leef de s1chts 4n gedachte, ni. d Di4t 
schrs t dwarBbomen. Ht yoIl bewij8 ,htervan is 
hiei'bovn bewezen, dOOr  di hij voor iedèr  . 
vrr1ehtt . Hij wai in  ip n gvierde man, / oiji 
dat hij altijd wist tedden, als geen huLp meer was. 

 

We1Ed.Heri 1 . Kol,, reeds in t begin1  Li 

ner gevangennming h&bn wij naar de Commissie inr4' 
LIaaL 1cht geschreven. tot hten echter wac1.t en,  wij flo 
steeds teveref8eh op Dhr. J.J.H. Lamerich, aan wieri 
rjj oii; Ivn t danknhebbn. 

{et vo11 vertrouwen hopen wij   , dat U heni 
in vrijhid stelt,  1Ijk reeds zoov1en vrij zijn.  ' 

W11d. Hr Lt. ICol., in afwaçht1n teekenn 
wi. j .- 
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