
Maria Joanna Roskam, ‘dood maar nooit vergeten’ 

Door Aart van Bockel 

Het begint voor mij in oktober 2018 als ik een portretfoto uit maart 1944 (A4 formaat!) van een 

jonge vrouw in ons familiearchief aantref. Ik ken de foto van vroeger. Hij is van een vriendin van mijn 

moeder die in de Tweede Wereldoorlog is overleden. Haar naam herinner ik mij niet meer. Ik 

besluit het verhaal achter de foto te onderzoeken. 

 

De foto 

Mijn moeder (Maria Femmigje Blok) sprak eigenlijk nooit over haar 

jeugdvriendin. Tijdens herdenkingsdagen, zoals 4 mei dodenherdenking, 

werd er ook niet over haar gesproken, voor zover ik weet. Toch is de 

foto van deze jeugdvriendin vanaf 1944 tot Fems overlijden in 2003 in 

haar bezit geweest en al die jaren binnen Nederland en België 

meeverhuisd.  

 

Inmiddels zijn de familiedocumenten en -fotos in ons familiearchief 

opgenomen. Er bleken, naast de A4 foto, meerdere documenten over 

deze vriendin te zijn bewaard waaronder twee bidprentjes en een getypt 

velletje (een ‘ter nagedachtenis tekst’) geschreven door Ruud Luykx. Op 

het papier staat Ruuds toenmalig woonadres: Dreef 17A te Etten.  

 

Het meisje van de portretfoto is Maria Joanna Roskam (roepnaam Ria), geboren op 28 juni 1927 te 

Hoek van Holland. Op 17-jarige leeftijd is zij ‘door een noodlottig ongeval’ op vrijdag 1 september 

1944 te Breda overleden. Ze was de jongste dochter van Albert Roskam, NS-machinist (Groningen 

26.11.1896 - Roosendaal 25.5.1963) en Maria Anna Tabben, zonder beroep (‘s-Gravenzande 

24.6.1898 - Bakel-Milheeze 7.7.1967) en zus van Jacoba Roskam (Rotterdam 6.8.1924) en Johannes 

Fredericus Roskam (Rotterdam 21.1.1926). Het gezin was op 1 oktober 1937 verhuisd van de 

Scheepvaartstraat 54b te Rotterdam naar de Boomgaardstraat 10 te Roosendaal. 

 

Ria blijkt een van de vele dodelijke oorlogsslachtoffers te zijn van een luchtaanval op een B.B.A.-bus 

te Etten op diezelfde vrijdag 1 september 1944. Op weg van haar woonplaats Roosendaal naar haar 

werk op het distributiekantoor te Etten sloeg het noodlot toe. Wat is er eigenlijk gebeurd? Een 

zoektocht in archieven via internet en navraag bij mijn tante Dinie Brouwer-Blok en ooggetuigen van 

het voorval leverde meer details op van deze tragische gebeurtenis en de relatie met mijn toen 16-

jarige moeder.  

 

Vrijdag 1 september 1944 

Vroeg in de ochtend van vrijdag 1 september 1944 stapt de 

toen 17-jarige Ria te Roosendaal in bus 12 van de B.B.A. Zij is 

klerk bij het distributiekantoor Etten (kring 502). De bus rijdt 

op deze droge en zonnige dag zijn vaste route van NS-station 

Roosendaal via Sint Willebrord, Sprundel en Etten-Leur naar 

NS-station Breda. Onderweg stappen steeds passagiers in.  

 

Meerdere passagiers uit Rucphen en Sint Willebrord blijken 

later in het voorste deel van de bus te hebben gezeten. Wat 

niemand in de bus weet is dat Amerikaanse vliegtuigen van 

het 8e USAAF die dag met in totaal 138 P-47 Thunderbolts in de lucht actief zijn met het uitvoeren 

van een z.g.n. sweep. Deze gewapende verkenners vliegen voor het geallieerde  front uit (dat op dat 

moment net ten noorden van Antwerpen ligt) met als doel het vernietigen van vijandelijke objecten 

en oorlogsmaterieel (zoals treinen, tanks, schepen en voertuigen).  

Een bijzonderheid: rond 1 september 1944 is een compagnie artillerie van de Wehrmacht op de Lage 

Donk te Etten actief. Omwonenden hebben destijds PAK (44) 75 mm Panzer Abwehr Kanone gezien, 

nabij de Hoge Akker (‘achter Dillekes’). 



 

Beschieting 

Ter hoogte van de Hoge Donk te Etten (destijds nabij het huis van de familie Rokx, nu tegenover het 

bedrijf Isoverbel) wordt de bruine BBA-bus door een Amerikaanse piloot voor een vijandelijk 

voertuig aangezien. De Thunderbolt-piloot beschiet de bus waarbij met name het voorste deel de 

volle laag krijgt. Chauffeur Albert P.M. van de Casteel (1916), die die dag invalt voor een collega, 

raakt ernstig gewond.  De bus komt tot stilstand tegen een boom. In totaal 13 inzittenden, onder 

wie ook een tweede B.B.A.-chauffeur (Cornelus H. Otte, 1904), overleven de luchtaanval niet en 

overlijden ter plaatse. Daarnaast zijn er meerdere licht- en zwaargewonden te betreuren. Na de 

beschieting vliegen er (volgens getuigen in de buurt waaronder de destijds 12-jarige Piet van den 

Nieuwenhuijzen) nogmaals vliegtuigen over de plaats van het voorval. Mogelijk om het resultaat van 

de luchtaanval vast te stellen. 

 

Overlijdensgegevens 

Maria Roskam en B.B.A.-chauffeur Albert van de Casteel zijn zwaargewond en worden naar een 

ziekenhuis in Breda vervoerd. Ria 

overlijdt nog dezelfde ochtend om 

10.30 uur, nog wel voorzien van het 

Heilig Oliesel. Zij wordt op dinsdag 

5 september 1944 (dolle dinsdag!) 

vanuit de St. Jan (kerk Roosendaal 

centrum) begraven op het R.K 

kerkhof aan de Bredaseweg te  

Roosendaal (3e klasse, vak 

16/grafnr. 52766). Haar graf is daar 

nog steeds zichtbaar.  

 

Ria Roskam wordt in het 

overlijdensregister, akte 390, te 

Roosendaal opgenomen. De 

gegevens in Roosendaal zijn 

gekopieerd van de overlijdensakte 

die was opgemaakt te Breda.   

 

In totaal 13 passagiers, waaronder ook de Roosendaalse Cornelia Dimphina van Oers (1902, 41 jaar 

oud, zonder beroep, overlijdensregister akte 116) worden in Etten-Leur als overledenen aangegeven. 

De namen van de passagiers uit Rucphen en Sint Willebrord die tijdens dit incident op 1 september 

1944 zijn overleden, staan vermeld op een gedenkplaat op het kerkhof van Sint Willebrord. Albert 

van de Casteel overlijdt op zaterdag 2 september 1944.  

 

Verfilming 

Tijdens mijn speurwerk op internet stoot ik op 

een tv-documentaire over dit tragische voorval 

met de titel ‘De mysterieuze dood van Tante 

Johanna’ in de serie ‘Oorlogsgeheimen’ (nu nog 

te zien op YouTube).  

Omroep MAX blijkt de beschieting van de bus 

in maart 2012 te hebben verfilmd op basis van 

gegevens uit het regionaal archief West-Brabant 

te Oudenbosch, informatie van het NIOD te 

Amsterdam en ooggetuigenverslagen van overlevende inzittenden (waaronder Piet Albers) en 

omwonenden (Toon Rokx en Jan Oomen) die tijdens en direct na het voorval ter plaatse waren. Een 

van overlevende inzittenden en enkele ooggetuigen verklaarden later dat twee passagiers de aanval 

zagen aankomen.    

https://www.youtube.com/watch?v=gFy_C8VaP4Q


Distributiekring Etten (kring 502) 

Ria en haar jeugdvriendin Fem Blok kenden elkaar vanuit hun woonplaats Roosendaal. Fem woonde 

op het adres Van Gilsestraat 18. Beiden werkten op het distributiekantoor te Etten. Beiden fietsten 

vaak samen van Roosendaal naar Etten. Tijdens het verzamelen van informatie over Ria vertelde 

Dinie Brouwer-Blok (de zus van Fem) dat Fem betrokken was bij illegale activiteiten van een 

verzetsgroep uit Roosendaal (waarin hun vader Jan Blok actief was). Door Fem ontvreemde 

distributiebonnen uit Etten werden benut voor hulp aan onderduikers in Roosendaal.  

 

  

 

 

Fem werkte bij het distributiekantoor Etten vanaf 17 februari 1944 en beëindigde haar dienstverband 

op 31 augustus 1944 (de dag voor de fatale beschieting!). Dit staat beschreven in een door de heer 

C.H. Franken (leider van de distributiekring Etten) afgegeven getuigschrift van dezelfde datum.  

 

Zou Fem ook in de bus hebben gezeten als haar dienstverband de voorgaande dag niet was 

beëindigd? Of zou Ria samen met Fem met de fiets naar het werk in Etten zijn gegaan als Fems 

dienstverband de voorgaande dag niet was beëindigd? We zullen het niet weten! 

 

  



Familieleden 

Het schrijven over een overledene vereist grote zorgvuldigheid. Vandaar 

dat maanden gezocht is naar nog levende familieleden van Maria Joanna 

Roskam. Dat bleek niet eenvoudig. Op haar bidprentje werd gesproken 

over ‘gij mijn broer en zuster’.  

 

Op het bidprentje van haar vader wordt  melding gemaakt van ‘mijn zoon 

in Australië, die ik niet meer mocht terugzien’ en ‘kleinkinderen’. Een 

zoektocht op internet naar in Australië levende Roskams leverde geen 

concrete contactinformatie op. De zoektocht naar de zus Jacoba Roskam 

(roepnaam Coba) is dankzij de heer Nol Vercouteren uit Roosendaal wel 

een puzzelstukje verder gekomen. Zij zou zijn getrouwd met de Tilburger 

Louis de Kort, destijds sergeant van de AAT. Ook de zoektocht naar Coba 

en familieleden leverde echter tot nu toe geen resultaat op. 

 

 

 

Vragen: 

- Wie heeft de familie Albert en Riet Roskam in Roosendaal gekend en heeft 

(contactinformatie van de familie (naam/adres/woonplaats/e mail/telefoonnummer)?  

- Wie kent Maria Joanna Roskam van de lagere of middelbare school in Roosendaal?  

- Moeder Riet Roskam-Tabben is op 7 juli 1967 te Bakel-Milheeze overleden en op 11 juli 

1967 te Roosendaal begraven. Woont er familie in Bakel-Milheeze?  

- Maria’s broer is na de oorlog naar Australie geëmigreerd. Wie weet wanneer? Mogelijk leeft 

hij nog en wonen hij/directe familie in Melbourne of omgeving? Wie heeft meer informatie 

over Ria’s broer ? 

 

De zoektocht naar meer informatie over Joanna Maria Roskam leverde een link op naar het 

plaatselijk verzet. Ruud Luykx (Zevenbergsehoek 3.4.1925 - Dongen 28.10.1998), drager van het 

verzetsherdenkingskruis en in 1944 woonachtig in het ouderlijk woonhuis aan de Dreef 17A te Etten 

schreef op 1.9.1944 de getypte tekst ‘ter nagedachtenis’ aan Maria Joanna Roskam. Ruud was 

werkzaam op het gemeentehuis van Etten-Leur en collega van Ria Roskam. Hij wist door zijn functie 

wanneer distributiebonnen en persoonsbewijzen binnenkwamen. Hij was tevens lid van de 

ondergrondse afdeling Etten-Leur (die onder commando stond van de ondergrondse Breda) en 

vormde samen met Cees Dekkers en Jan van der Sanden het verzet in Etten-Leur.  

 

Op de avond van 20 januari 1944 was hij betrokken bij de overval van het verzet op het 

gemeentehuis van Etten-Leur. De opdracht voor de uitvoerende verzetsmensen was de vernietiging 

(door brandstichting met benzine en fosfor) van grote aantallen persoonskaarten van het 

bevolkingsregister en het stelen van persoonsbewijs-zegeltjes. Na het gedwongen openen van de 

kluis werd de aanwezige conciërge bedwelmd en de opdracht uitgevoerd. in 1987 werden enkele 

deels verbrande persoonskaarten ingeleverd bij het streekarchief. Hierover is door het BHIC 

gepubliceerd. 

 

Vragen: 

- Er zijn vier groepsfoto’s van medewerkers van het gemeentehuis Etten-Leur gevonden. Jan 

van der Sanden, Ruud Luykx, Joanna Maria Roskam en Maria Femmigje Blok zijn daarop 

inmiddels herkend. De foto’s zijn vermoedelijk in het voorjaar van 1944 gemaakt. Wie kent 

de overige personen op de foto? Zie het verhaal op de BHIC site. 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/wie-kent-de-gezichten-van-distributiekring-etten-in-1944

