
 
 De Brabantse groep Max 

 
Tot de Brabantse groep ‘Max’ behoorden onder andere  Piet van Es uit Bergen op 
Zoom, Paul Verhagen uit Dinteloord, Adri Groffen en André Kuyle uit Hoogerheide 
en uit Steenbergen Piet Stoffelen en Wim van Ginneken. Een aantal van de jongens 
kende elkaar omdat zij op dezelfde school, de MTS in Dordrecht, zaten.  De 
Steenbergse jongens Wim van Ginneken en Piet Stoffelen vormden samen met Johan 
Verhagen een eigen groepje.  
 
De vader van Piet Stoffelen werkte als adjunct-commies bij de gemeente Steenbergen. 
Piet had van de heren Sloven en Roelands, beiden eveneens werkzaam bij de gemeente 
Steenbergen, plattegronden gekregen van Steenbergen en omgeving. Met zijn 
vrienden Wim van Ginneken en Johan Verhagen fietste hij langs militaire objecten .Op 
de verkregen plattegronden legden zij vast waar zich bunkers en andere Duitse 
militaire objecten in West-Brabant bevonden Zij maakten er schetsen en zelfs foto’s 
van. Ook probeerden zij de plaatselijke troepensterkte in te schatten, registreerden 
troepenbewegingen en schreven de autonummers van passerende eenheden op. 
 
De jongens kwamen regelmatig in de lunchroom van Van Tiggelen in de Kleine 
Kerkstraat bij elkaar om afspraken te maken en informatie uit te wisselen. Daar werden 
de tekeningen en foto’s uitgewisseld die naar Piet van Es in Bergen op Zoom gebracht 
moesten worden. Piet fungeerde als de leider van deze West-Brabantse afdeling van 
‘groep Max’. Echter, de regelmatige samenkomsten begonnen op te vallen. De jongens 
fluisterden soms te hard, reikten elkaar stapeltjes papier aan  en werden mogelijk ook 
iets te loslippig.  
 

Werd de groep verraden door twee jonge meisjes 
 
Kapster Betje ging vaak samen met haar vriendin Corrie naar de lunchroom. Het was 
er altijd gezellig en er waren altijd wel leuke jongens. Hun beider vaders waren lid van 
de NSB en de moeder van Betje was lid van de N.S.V.O., de Nationaal Socialistische 
Vrouwen Organisatie. De meisjes zelf waren lid van de Jeugdstorm. Corrie was er in 
1942 op 15-jarige leeftijd al lid van geworden. Later gaf ze als reden op: “Ik stond 
anders altijd alleen en nu had ik vrienden en vriendinnen.” Betje was 14 jaar toen ze 
lid werd van de Jeugdstorm. Al haar vriendinnen waren ook lid. Maar na een jaar had 
ze weer bedankt. Blijkens het proces verbaal dat agent van Uden op 18 mei 1945 naar 
aanleiding van de aanhouding van beide meisjes opstelde, verklaarde Betje dat ze bij 
de Jeugdstorm was weggegaan omdat “Het daar altijd zo’n rotzooi was en ze allemaal 
de baas wilden zijn.”  
 
De meisjes keken begin januari 1944 naar drie jongens die een beetje geheimzinnig 
deden. Ze kenden de jongens en ze vermoedden wel wat er zoal gaande was. Ze 
hadden bij mevrouw Johanna gehoord dat er in Steenbergen jongens actief waren in 
het verzet. Mevrouw Johanna was de werkster bij burgemeester Van de Graaff en 
actief binnen de NSB-beweging van Steenbergen. De meisjes hadden de drie jongens 
zien fluisteren en iets gehoord over papieren die Wim van Ginneken kwam halen. 



Betje vond het vreemd dat de jongens direct zwegen en elkaar een knipoog gaven toen 
ze vroeg wat ze aan het doen waren. Mevrouw Johanna zou na de oorlog onder ede 
verklaren dat zij niets tegen Van de Graaff over dit voorval aan hem had verteld. Er 
zouden andere NSB’ers verantwoordelijk voor geweest zijn.  Dit was in tegenspraak 
met een eerdere verklaring van Van de Graaff. Naar zijn mening was het zijn 
werkvrouw geweest, die hem verteld had wat er voorgevallen was in de lunchroom.  
 
Ongeveer drie weken na het voorval in de lunchroom waren Jan R. en zijn vrouw, 
beiden actief binnen de NSB, op bezoek bij Betjes ouders. Betje vertelde daar over het 
voorval in de lunchroom. Enige dagen later moesten Betje en Corrie bij burgemeester 
Van de Graaff komen. Hij vroeg hen te vertellen wat ze gezien hadden. Betje verteld 
hem over de jongens, dat ze fluisterden en elkaar papieren doorgaven. Ook vertelde 
ze dat ze naar elkaar hadden geknipoogd toen zij ze vroeg wat voor papieren dat 
waren. 
 
Van de Graaff wist genoeg. Hij had nu eindelijk het bewijs van wat hij al lang 
vermoedde. Op 24 januari 1944 gaf hij agent van Uden opdracht om huiszoeking te 
doen bij de familie Stoffelen. Van Uden vond daar kaarten van Steenbergen, van 
Willemstad en van Stavenisse. Onder het bed van Piet vond hij ook enkele illegale 
bladen, zoals Trouw en Wervelwind. Van Uden nam de kaarten mee en zei tegen de 
moeder van Piet dat ze die blaadjes maar snel moest verbranden. 
 
Agent Van Uden overhandigde de kaarten aan Van de Graaff en deze gaf opdracht 
Piet Stoffelen op te sluiten.  Ook moest Van Uden direct Wim van Ginneken, die bij 
garage van de Kar werkte, arresteren.  Beide jongens werden door Van de Graaff 
verhoord en geconfronteerd met wat hij van Betje en Corrie gehoord had. Wim van 
Ginneken gaf toe dat hij weleens tekeningen van een bunker had gemaakt en auto’s 
had geteld. Hij deed dat, naar zijn zeggen, omdat zijn vader in een Jappenkamp 
gevangen zat. Het lijkt dat Van de Graaff medelijden met hem had en liet Wim van 
Ginneken terug naar zijn werk gaan. Wim dacht dat het voorbij was en was gewoon 
teruggegaan naar de garage van Van de Kar. Hij had geen plannen gemaakt om te 
vluchten en onder te duiken. Dat was toch wat naïef zou later blijken. Nog diezelfde 
avond werd hij opnieuw opgepakt.  
 
Inmiddels had Van de Graaff de Duitse legerleiding in Steenbergen op de hoogte 
gebracht en deze had op zijn beurt de SD geïnformeerd. De chauffeur van de SD in 
Breda, Jan Visser, had de opdracht gekregen om de jongens uit Steenbergen op te 
halen.  Ook SD’er Willy  Stöwsand  was met hem mee naar Steenbergen gekomen. 
Deze  Stöwsand  was  SS-Hauptsturmführer en leider der Sipo te Breda vanaf 25-11-
1940 tot 18-09-1944 in het kasteel van Breda.   
 
De jongens werden naar Breda gebracht om daar stevig door  Stöwsand  verhoord te 
worden. Zij bekenden dat zij voor de Geheime Dienst Nederland spioneerden. Onder 
dwang hebben ze meer namen genoemd. Meerdere leden van de groep, o.a. Van Essen 
en Groffen, werden opgepakt en voor verhoor naar Breda gebracht. 
 



Groep Max opgepakt 
 
Op 28 en 29 januari 1944 werden de overige  leden van groep MAX West-Brabant 
opgepakt. Zij werden op 13 juli 1944 allen tot de doodstraf veroordeeld.  
De meesten werden direct naar het kamp Lüttringhausen gebracht. Veel illegale 
werkers zijn terechtgekomen in tuchthuizen en strafgevangenissen in het westen van 
Duitsland, zoals Hameln, Lüttringhausen, Rheinbach en Siegburg, Kleef en Anrath.   
 
Wim van Ginneken die alles bekend had hoopte gratie te krijgen, maar dat gebeurde 
niet. Hij werd naar de strafgevangenis Anrath  gebracht. Anrath ligt ongeveer 30 km 
van Venlo, dus net over de grens met Duitsland. De meeste gevangenen in Anrath 
moesten hard werken in een staalfabriek. De Strafgevangenis Anrath werd op 15 april 
1945 door de Amerikanen bevrijd. Wim keerde volledig ondervoed huiswaarts. 
Daarnaast had hij een ernstige oogontsteking opgelopen. Hij had het wel overleefd.   
 
Ook Johan Verhagen zou tot het eind van de oorlog gevangen blijven, maar hij zou  de 
vele ontberingen wel overleven.  
 
Maar met Piet Stoffelen zou het slechter aflopen. Hij werd vanuit Breda overgedragen 
aan de SD in Den Haag. Hij werd eerst naar de strafgevangenis Lüttringhausen en later 
naar het kamp Hameln gebracht. In Hameln verbleven ongeveer 200 Nederlandse 
illegale werkers. De meeste moesten in de nabijgelegen steengroeve werken. Ook 
Pieter Quist heeft in kamp Hameln  gevangen gezeten voor hij naar het werkkamp 
Lahde gezonden werd. 
 
Na de bevrijding van Hameln kwam Piet Stoffelen op 19 juli 1945 ziek en ernstig 
verzwakt thuis. Een maand later, op 26 augustus, overleed hij op twintigjarige leeftijd 
aan de ontberingen die hij in het kamp doorstaan had.  
 
 


