
Een van de onder duikers in Eemnes 

Uit het jaarverslag van de werkgroep Tweede Wereldoor
log, opgenomen in het voorgaande kwartaalblad van de 
H.K.E. kan worden opgemaakt dat er belangstelling be
staat om een onderzoek naar onderduikers in Eemnes te 
verrichten. 
Inmiddels is al van een aantal gevallen iets meer be
kend. Eén van de onderduikers in Eemnes was Karl Weber 
OMI, een Duitse geestelijke, die de laatste maanden 
van de oorlog bij de familie Melman heeft doorgebracht. 
Karl Weber werd op 7 januari 1898 geboren als zoon 
van Karl en Anna Weber. De familie Weber woonde in 
Dreis-Tiefenbach, een plaatsje gelegen in Kreis Siegen 
in Westfalen. 
Het gezin was streng Rooms-Katholiek. Na het doorlopen 
van de school werd Karl technisch tekenaar en vond werk 
in een blikfabriek. Zijn baas achtte de hoog-opgescho-
ten maar zwakke jongeman hoog en wist hem tot aan het 
einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 voor het be
drijf te behouden. 
Door zijn geloofsovertuiging en levenshouding werd hij 
door zijn collega's in het begin gewantrouwd, maar al
lengs won hij het vertrouwen en het respect van hen. 
Eind 1923 trad hij toe tot de proeftijd voor Broeder 
in het klooster te Hünfeld. 
Op 16 juli 1925 legde hij zijn eerste gelofte af als 
oblaat van de onbevlekte Maagd Maria. Hij bleef in het 
Bonifatiusklooster in Hünfeld. Hoewel zwak van gezond
heid, werkte hij tien jaar lang op de boerderij in de 
varkensstal. 
Ondertussen legde hij op 16 juli 1931 de gelofte van 
eeuwige trouw af. 
In 1935 werd hij naar St. Karl in Holland overgeplaatst. 
Hij had daar eerst de zorg over de grote eetzaal, maar 
toen dat te zwaar voor hem werd, stelde men hem te werk 
in de wasserij. Daar beleefde hij de rustigste en 
mooiste jaren van zijn leven in de kloosterorde. 
In mei 1940 kwam de bezetting van het klooster door de 
SS,gevolgd door andere militaire eenheden. De kloos
terlingen werden eenvoudigweg weggestuurd, maar vonden 
in verschillende kloosters in de buurt van Valkenburg 
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liefdevolle opvang. Desonc anks was het voor de zacht-
geaarde Broeder Karl heel erg zwaar. In 1944 mochten 
de Paters en Broeders weer terugkeren naar St. Karl, 
maar nu werd Broeder Karl als 'Landesschütze' opge-
roepen en na een gebrekkig e opleiding naar Noord-Hol
land gestuurd. HJ j kwam terecht in Laren en zi i die 
in Eemnes de oor] og bewust hebben meegemaakt, zullen 
zich hem kunnen h erinneren als de Duitse soldaat die 
regelmatig op de Laarderwe g, Wakkerendijk en Meentweg 
te zien was op zi jn fiets met een heel groot tandrad. 
Hij verafschuwde het hele oorlogsgebeuren dat hij niet 
kon verenigen met zijn gel oofsovertuiging. Dat was ook 
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zijn meerderen niet ontgaan en eind 1944 werd hem oog
luikend toegestaan onder te duiken. 
Hij vond onderdak in Eemnes bij de familie Melman die 
naast de familie Van Wijk op Wakkerendijk 26 woonden. 
De kapelaan in die tijd, W.C. Boelens, bracht hem re
gelmatig de Heilige Communie. Als het even kon woonde 
hij de zondagse godsdienstviering bij in de R.K. Kerk 
aan de Wakkerendijk. 

Na de bevrijding kreeg hij een vrijgeleidebrief om 
weer naar zijn klooster terug te keren. 
In 1954 werd het de Duitse Paters en Broeders toege
staan weer naar hun Vaderland terug te gaan. Na zijn 
terugkeer in Duitsland vond hij een nieuw werkterrein 
in het kantoor van de provinciale procureur in Hünfeld. 
Zij gezondheid verslechterde echter snel en begin zes
tiger jaren werd hij getroffen door een beroerte. Hij 
herstelde weer, maar een tweede, zwaardere aanval op 
19 juni 1963 overleefde hij niet. Hij overleed een dag 
later. Hij ligt begraven op het klooster kerkhof te 
Hünfeld. 

Bovenstaand artikel kon geschreven worden dankzij in
formatie uit: 'Br. Karl Weber OMI 1898-1963' door P. 
Rudolf Hain OMI 'Bruder Karl Weber OMI' uit Der Wein
berg, aflevering 9,biz. 281. 

Met dank aan H. Steenbergen O.M.I., overste Oblaten van 
Maria te Valkenburg. 
Door zijn bemiddeling kon dit artikel worden geschreven 
en voorzien worden van een foto van Br. Karl Weber OMI. 

Jaap van der Woude. 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en Projek
ten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnter
esseerd is om mee te doen en die kan helpen aan mate
riaal kan kontakt opnemen met de desbetreffende per
sonen. 
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