
Jac Raaijmakers, 30-11-2018 



Het begin: 

2015 





In dit boek komt de naam “Musters” voor 
 
Aangezien dit een veel voorkomende Brabantse naam is, werd 
de interesse gewekt van documentaire maker John van Dooren 
 
Die is gaan rondbellen en vond uit dat “Anselmus Musters”’ uit 
Ossendrecht kwam 
 
Via via werd ik  benaderd aangezien mijn moeder Musters heette. 
 
Het bleek om een broer van mijn moeder te gaan. 
 
Gefascineerd door het verhaal zijn we, (mijn broer met zijn vrouw,  
mijn zus en haar man en mijn vrouw en ik ) in oude papieren  
en foto’s gaan zoeken 



De familie 

Het gezin Musters bestond uit vader, moeder en 4 kinderen 

 

Drie jongens die allemaal priester geworden zijn 

 

Eén dochter, mijn moeder 

 

Mijn vader en moeder hadden 3 kinderen, 2 jongens en 1 meisje 

 

De drie priesters kwamen vroeger twee keer per jaar op visite 

bij ons, liefst tegelijk zodat ze elkaar zagen 

 

Ondanks dat we wisten dat Anselmus in de oorlog bij het verzet 

betrokken was geweest, werd hier nooit verder over gesproken 



Wie was Anselmus 

Kort CV: 

 

Werd geboren in Haltern, Duitsland op 10 december 1914 

 

Doorliep lagere school in Ossendrecht 

 

Ging naar het klein seminarie in Haastrecht in 1927 

 

Na behalen gymnasium naar groot seminarie in Gent, België in 1934 

 

Ging in 1937 naar Rome om theologie te studeren 

 

Werd op 25 mei 1940 tot priester gewijd in de kerk Sant'Ignazio di Loyola  

 

Promoveerde op 18 juni 1942 met vermelding “summa cum laude “ 

 

Vanaf 1942 was hij betrokken bij de Rome Escape Line 



Op 1 mei 1944 wordt hij gevangen genomen in Santa Maria Maggiore 

 

Op 3 juni 1944 wordt hij op transport naar Duitsland gezet 

 

Hij ontsnapte op 4 juni in Florence 

 

Van 1945 tot 1950 verbleef hij in het klooster in Gent als professor op het seminarie 

 

Hij verbleef om gezondheids redenen van 1950 tot 1957 in Zwitserland 

 

Van 1957 tot 1972 was hij studenten pastor in Duitsland 

 

Vanaf 1972 was hij pastoor in een dorp vlakbij Dortmund 

 
In 1984 is hij gestorven en begraven in Werl-Sönnern 

Vervolg CV 

 
 



De Monsignore en de Nazi 

Hoe een Vaticaanse priester 6000 mensen redde van de Gestapo 

Arne Molfenter 

Rüdiger Strempel 

Het verhaal uit het boek 

In het boek wordt o.a. beschreven hoe Anselmus Musters gevangen  

genomen wordt op Vaticaans grondgebied en gevangen gezet wordt  

in de Gestapo gevangenis aan de Via Tasso in Rome. 

 

Na wekenlange verhoren en folteringen wordt hij vlak voor het einde van  

de oorlog zonder iets te hebben losgelaten op transport gesteld  

naar Duitsland.  

 

Tijdens een stop in Florence weet hij te ontsnappen en te voet door  

vijandelijk gebied weer Rome te bereiken. 

 
Daar was ondertussen al een uitvaartdienst voor hem opgedragen. 

https://www.lannoo.be/nl/arne-molfenter
https://www.lannoo.be/nl/r%C3%BCdiger-strempel




 

In 1960 was al eerder een  

boek verschenen over  

The Rome Escape Line  

Ook in dit boek kwam de naam  

 

Anselmus Musters voor 



In 1967 verscheen van J. Gallagher 

het boek “The Scarlet Pimpernel of  

the Vatican ” 

 

In dit boek kwam zijn naam niet meer 

voor 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaseerd op dit boek verscheen 

in 1983 de film “The Scarlet and  

The Black “met in de hoofdrol 

Gregory Peck 



Onze Zoektocht 

Na het doorzoeken van alle informatie in een oude doos  

die bij mijn moeder stond, bleven toch vrij veel vragen over. 

 

Omdat hij na de oorlog vanuit Rome weer was terug gegaan naar 

Gent om les te geven etc. zijn we naar het klooster van de paters 

Augustijnen gegaan om te kijken wat we nog te weten konden komen. 

 

Volgens de prior waren er geen gegevens in het archief over Anselmus 

noch over zijn tijd ( 1945 – 1950 ) dat hij daar werkzaam was geweest 

 

Zonder informatie vertrokken we weer, wel met……… 





Volgende stappen: 

Omdat we in Gent niets wijzer werden werd besloten om 

naar een contact te zoeken in Rome 

 

Op een lezing van Stijn Fens, Vaticaan kenner, kregen 

we de naam van Johan Ickx, archivaris in het Vaticaan. 

 

Deze zocht een en ander uit maar moest ons mededelen 

dat alle informatie in het Geheim Vaticaans Archief vanaf 1939  

was geblokkeerd. Wel ontving hij ons in Rome 

 

Ook namen we contact op met de paters Augustijnen in Rome waar 

Anselmus had gestudeerd voor meer informatie 

 

De stichting die de nagedachtenis aan O’Flaherty in ere houdt werd 

eveneens benaderd. 



Dat allles leidde ertoe dat we in mei 2016 met de hele  
familie een bezoek hebben gebracht aan Rome. 
 
We hadden een afspraak met de paters Augustijnen en spraken 
o.a. met kardinaal Grech, een krasse negentiger die de 
naam Anselmus kon herinneren maar hem zelf niet had meegemaakt. 
 
We vonden een foto van hem als student op de universiteit. 





































Uiteraard hebben we ook diverse andere bezienswaardigheden 

bezocht zoals de kerk waarin hij werd gevangen genomen. 
 





 

Ook de gevangenis waar hij gevangen werd gehouden, 

ondervraagd en gefolterd hebben we bezocht en het archief 

nagekeken op informatie 









a sostegno della compagna mondiale contro la tortura promossa da Amnesty 
International 

ter ondersteuning van de wereldwijde campagne tegen foltering, 
georganiseerd door Amnesty International 



 

We mochten nog even neuzen in de bibliotheek van het 

Pauselijke Instituut van Santa Maria dell Anima. Ook dit leverde 

weinig informatie over Anselmus op. 





 

Hoewel we veel indrukken hebben opgedaan zijn we qua informatie 

niet veel verder gekomen. 

 

Op dus naar de volgende acties: 

 

Aanschrijven en bezoeken van de verschillend nationale archieven 



Den Haag 

Londen 



Herbert Kappler[30] joeg in Rome op collaborateurs, geheim agenten 
en organisaties die aan ontsnapte krijgsgevangen hulp boden. Hij 
gebruikte hiervoor een netwerk van V-männer. Ook in het “neutrale” 
Vaticaan. Zo kwam hij op het spoor van een escapeline waar enkele 
priesters binnen het Vaticaan bij betrokken waren. Kappler wist een van 
deze medewerkers van de ondergrondse op te pakken in de kerk van 
Santa Maria Maggoire, namelijk de Nederlandse Augustijnse priester 
pater Moesters (Anselmus Musters), en deze op te sluiten in de 
cellenbarakken van de SD op de Via Tasso, nr 145. Kappler bemoeide 
zich persoonlijk met de ondervraging van Musters. Hij wilde weten waar 
de leider van de vluchtorganisatie verborgen was. Musters werkte voor 
de Ierse mgr Hugh O Flaherty, die betrokken was in het helpen 
onderduiken van Britse Prisoners of War (POW). Kappler was op jacht 
naar hem en gebruikte alle middelen om een bekentenis te ontfutselen. 
Musters werd onder druk gezet en zwaar mishandeld. Zijn handen 
waren op zijn rug vastgebonden en hij werd herhaaldelijk met een 
rubberen slang geslagen door een van de ondervragers Wolff. Musters 
hield zijn mond. Hij weigerde enige informatie prijs te geven over de 
locatie van O ‘Flaherty, de duikadressen en organisatie. Vervolgens 
werd Helene Louise, mede omdat ze Nederlands was, gevraagd om hem 
enkele vragen stellen. De Nederlandse priester werd ook in haar bijzijn 
mishandeld.[31]. 

https://www.linkedin.com/post/
https://www.linkedin.com/post/


Totaal overzicht van contacten ( 1-1-18) 

Landen   organisaties Aantal contacten (mail/tel.) 

 

* Italië   26                    183 

* Zwitserland  15         74  

* België     5         23 

* Verenigd Koninkrijk   4         24 

* Duitsland    5         18 

* Ierland      2           8 

* Nederland    6         15 

 
  Totaal:   63        345  



Het belangrijkste archief is echter tot op heden nog steeds gesloten 



Ondanks dat het bij ons niet in details bekend was,  

is gebleken dat zijn daden toch niet onopgemerkt zijn gebleven 

THE KNIGHT CROSS OF THE CROWN   

               ORDER OF ITALY 

MEMBER OF THE MOST EXCELLENT 

ORDER OF THE  BRITISH EMPIRE (MBE) 



Onze zoektocht gaat nog steeds door. 

 

Door een grotere aandacht hopen we steeds meer informatie 

te krijgen 

 

Er waren reeds diverse publicaties in de pers, een tv interview 

op Zuid-West TV en binnenkort een documentaire op Omroep 

Brabant. 

 







In 2019 zijn nog de volgende activiteiten gepland: 

 

Herdenking  75 jaar Rome Escape Line in Rome 

Maart 2019 met audientie Paus 

 

Herdenking 75 jaar Rome Escape Line in geboorteplaats 

van Hugh O’Flaherty in Killarney Ierland. 

Juni 2019 

 

Bij beide gelegenheden zullen we aanwezig zijn 
 



Killarney, Ierland 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGkcPawtfeAhVDCuwKHXi4A4gQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hughoflaherty.com/&psig=AOvVaw1Jua5VSR4Yr1gUQ2AgR-C6&ust=1542409880779221
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHvOTtwtfeAhXM3KQKHUmIASkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tripadvisor.ie/LocationPhotoDirectLink-g186612-d7174670-i155086334-Monsignor_Hugh_O_Flaherty_Memorial-Killarney_County_Kerry.html&psig=AOvVaw1Jua5VSR4Yr1gUQ2AgR-C6&ust=1542409880779221


Geboorteplaats O’Flaherty:   Cahersiveen 



Bedevaart: 
 

Via internet vonden we in de bibliotheek van de Augustijnen 

in Leuven een boekje uit 1947. 

 

Het bleek een reisgids te zijn voor een bedevaart naar o.a. 

Cascia, Rome en Genazzano 

 

In 2018 hebben mijn vrouw en ik deze reis gevolgd, niet met 

de trein zoals beschreven maar met auto en caravan. 

 

Conclusie: in de katholieke kerken is sinds 1947 niet veel  

veranderd, hooguit dat het aantal kerkgangers is afgenomen 

en het aantal bezoekers fors is toegenomen 

 

















Bedankt voor uw aandacht 

Meer informatie: https://anselmus-musters.jouwweb.nl/ 


