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Beste Vrienden en Vriendinnen van onze Vrienden-

kring, 

 

Het thema van dit voorwoord is verandering, zoals u 

zult merken. Voor u ligt het bulletin in een nieuw jasje. 

Dankzij een subsidie van het Comité 4 en 5 mei hebben 

we voortaan een omslag met een kleurenfoto, en een 

andere vormgeving. Maar dat is niet alles. 

 

Renzo de Muijnck versterkt voortaan de redactie van 

het bulletin en hij neemt een belangrijke taak over van 

Theo Broers. Samen met zijn vader Jan verzorgt hij de 

lay-out. Hij onderhoudt ook de contacten met drukkerij 

Verloop die vanaf dit nummer het vormgeven, drukken 

en het verzenden van het bulletin verzorgt. Wij hopen 

dat u net zo enthousiast over het vernieuwde bulletin 

bent als wij.  

Ook in het bestuur gaat er iets veranderen. Marco 

Bierman neemt afscheid als bestuurslid. Hij wordt di-

recteur van de Levi Lassengroep en hij kan zijn drukke 

werkzaamheden niet langer combineren met het pen-

ningmeesterschap. Namens het bestuur feliciteer ik 

hem vanaf deze plaats met zijn nieuwe baan en dank 

hem hartelijk voor al het werk dat hij voor de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme heeft verzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renzo de Muijnck is vanaf 20 april onze nieuwe pen-

ningmeester. Renzo heeft een eigen administratiekan-

toor en is tevens zelfstandig adviseur van de RegioBank 

in Oostkapelle. Wij zijn blij dat hij het bestuur komt 

versterken. 

 

Anders dan voorgaande jaren is het ons niet gelukt 

om dit jaar een herdenkingsreis te organiseren. Wij 

doen er alles aan om dat in 2013 wel te laten slagen. 

Jammer genoeg kunnen we niet in de meiperiode, 

zoals we graag zouden willen. Er is een ‘Gartenschau’ 

in Hamburg, en alle hotels zijn al volgeboekt van 28 

april tot 1 oktober 2013. Het is ons gelukt om een 

optie te nemen op het ons bekende Panoramahotel 

in Hamburg voor 17 tot en met 20 april 2013. We 

hopen dat u deze data vast in uw agenda wilt zetten 

en dat we dan met elkaar een bijzondere reis kunnen 

maken. 

 

Omdat we dit jaar niet samen herdenken, wens ik u 

vast een waardige 4 mei herdenking in uw eigen 

woonplaats. 

 

Martine Letterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 
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Zoals gebruikelijk werd ook in 2011 de jaarlijkse 

contactdag van de Vriendenkring gehouden in hotel 

Dennehoeve te Nunspeet. Na een verre reis uit het 

Zeeuwse arriveerden wij omstreeks tien uur in het 

hotel. Dit keer gingen ook mijn ouders mee naar de 

contactdag. Zoals ieder jaar waren mijn opa en oma 

ook aanwezig. Nadat we bij binnenkomst weer vele 

handen hadden geschud en met elkaar kennis hadden 

gemaakt, was er koffie met een heerlijke koek. 

Omstreeks half elf opende Afko met een hartelijk 

welkom de bijeenkomst. Helaas waren er problemen 

met de geluidsinstallatie, zodat Afko niet voor iedereen 

goed verstaanbaar was. Na eerst een aantal 

huishoudelijke mededelingen en een terugblik op het 

afgelopen jaar kwam voor Afko het moment om 

afscheid te nemen als voorzitter. Intussen waren de 

problemen met de geluidsinstallatie opgelost, zodat 

ook achter in de zaal alles goed te verstaan was.  

Martine Letterie nam nu het woord over van Afko en 

na een korte terugblik op een aantal belangrijke 

momenten uit het voorzitterschap van Afko – mede 

door zijn inzet zijn er twee boeken uitgeven, t.w. 

Nederlanders in Neuengamme en De Ramp in de 

Lübecker Bocht – werd Martine Letterie officieel tot 

voorzitter van de Vriendenkring benoemd. Haar eerste 

officiële handeling was het benoemen van Afko tot 

erevoorzitter van de Vriendenkring, wat door 

 

 

voorzitter van de Vriendenkring benoemd. 

officiële handeling was het benoemen van Afko tot 

erevoorzitter van de Vriendenkring, wat door de 

aanwezigen met een hartelijk applaus werd 

ondersteund. 

Het volgende punt op de agenda was dat de heer Peter 

Celis zou gaan vertellen over zijn boek: Blenkingsop. 

Helaas was de schrijver zelf afwezig, vanwege een 

missie in Libië. De heer Vital Craeninckx zou nu over 

het boek vertellen. In het kort vertelde hij de 

geschiedenis van de Canadese piloot Blenkinsop. 

Blenkinsop was met zijn vliegtuig neergeschoten. 

Maandenlang was deze piloot verborgen gehouden 

door het verzet in Meensel-Kiezegem, zelf werkte hij 

ook aktief meer in het verzet. Tijdens een grote razzia 

in deze plaats is ook hij opgepakt en kwam hij in 

verschillende concentratiekampen in Duitsland terecht. 

Uiteindelijk is hij in concentratiekamp Bergen-Belsen 

overleden. Het is een boek waarin de angsten van de 

piloot goed zijn beschreven. Ik zat wel even vol 

spanning van het verhaal. Het is een mooi en zeer 

interessant boek! 

Na de koffiepauze vertelde Jan van der Liet het 

slotverhaal over zijn ervaringen van het kampleven. 

Zijn verhaal zat weer vol met emotionele ervaringen. 

Het moet vreselijk voor hem zijn geweest om dit mee 

te maken. Ook zaten in zijn verhaal mooie en blijde 

berichten. De bevrijding moet ongelooflijk voor hem 

zijn geweest. Maar het ging niet zo gemakkelijk. 

Gelukkig werd de heer Van der Liet goed opgevangen 

door de Russen en knapte hij langzaam op. De 

onderdrukkingen hadden voor hem niet veel langer 

moeten duren. Onder de leiding van de heer Wil van 

der Elzen werden door de aanwezigen aan de heer Van 

der Liet vragen gesteld. 

Hierna was de lunch, een Nunspeter koffietafel.  

 

Na de lunch gingen we weer verder met het volgend 

agendapunt. Op het programma stond een toespraak 

van de heer Harry Ruijs, directeur van herinnerings-

centrum Kamp Amersfoort. Hij vertelde dat onlangs 

een reconstructie gereed is gekomen van een 

Wisseling van voorzitter  

 
VERSLAG CONTACTDAG D.D. 29 OKTOBER 2011 
door Ard-Jan de Muijnck 

 



 

 

 

Neuengamme Bulletin maart 2012 

loopgraaf en geschutsopstelling uit de Tweede 

Wereldoorlog. Door onderzoek en publicatie probeert 

men Kamp Amersfoort als herinneringscentrum 

actueel te houden. Het herinneringscentrum Kamp 

Amersfoort heeft ook speciale programma’s voor 

scholen. Ook worden er speciale rondleidingen voor 

scholen georganiseerd. Er is ook een leskoffer 

beschikbaar die in de klas gebruikt kan worden. 

Belangrijk is dat het kamp Neuengamme en de Tweede  

Wereldoorlog NOOIT VERGETEN MOGEN WORDEN!!! 

Hierna kreeg de heer Detlef Garbe, directeur van de 

Gedenkstätte Neuengamme, het woord. Helaas kan ik 

geen Duits en was het voor mij moeilijk hem te 

begrijpen. Gelukkig werkte hij met plaatjes, zodat ik 

zag dat hij vertelde hoe het concentratiekamp 

Neuengamme in de loop der jaren is opgebouwd tot 

Gedenkstätte Neuengamme. 

Hierna volgde een koffiepauze, waarin we wat bi kon-

den komen van alle informatie die je deze dag krijgt.j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens stond op de agenda een video/dvd-

presentatie over Neuengamme, door de 3 studenten 

van de Hanzehogeschool uit Groningen:  

Jacqueline Westerouen van Meeteren, Lisa Trip en Jo-

chum Meerlo. Laatst genoemde kon helaas niet aanwe-

zig zijn. De drie studenten hebben een DVD presentatie 

gemaakt over het concentratiekamp Neuengamme en 

dit was zeer interessant. Ik hoorde het verhaal van mijn 

opa dat ik nog nooit eerder gehoord had. Ook de verha-

len van de heer Eggink en Alosery waren zeer interes-

sant. Ik schrok hoe heftig het er soms aan toe ging. Om vier 

uur was de dag afgelopen. 

Met een slotwoord en het overhandigen van bloemen 

aan de oud-gevangenen sloot Martine de dag af en 

gingen we nog napraten met elkaar. 

Deze dag was weer zeer interessant en leerzaam. De 

mensen – jongeren en ouderen – die deze jaarlijkse 

contactdag nog nooit hebben bezocht, kan ik zeker aan-

raden de komende contactdag te bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhandigen bloemen aan oud gevangenen 
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Inleiding 

Vorig jaar ben ik met Rie Suk meegegaan met de Neu-

engamme-reis. Ik heb Rie beloofd mijn persoonlijke 

ervaringen op te schrijven. Ook heb ik Rie geïnterviewd 

over haar ervaringen als oorlogskind. Haar beide ouders 

zijn van het bed gelicht in 1941; haar moeder heeft de 

oorlog gelukkig overleefd, maar haar vader niet. In dit 

artikel zal ik vertellen hoe ik de reis naar Neuengamme 

heb beleefd en wat Rie mij heeft verteld over haar her-

inneringen aan de oorlogstijd (zie kader). 

 

Reis naar Neuengamme 2011 

 “Ga je dit jaar met mij mee naar Neuengamme?”, vroeg 

Rie mij begin 2011. Rie is de vrouw van Ko Suk, de 

vriend van mijn vader, Ariaan. Mijn vader en Ko waren 

voor de oorlog al schoolvrienden. In de oorlog moesten 

zij onderduiken want jongemannen van hun leeftijd 

werden naar Duitsland gestuurd om te werken. Ik ken 

tante Rie en oom Ko − zoals ik ze als kind noemde – al 

vanaf mijn geboorte. Vooral de laatste jaren hebben Rie 

en ik veel contact. Zij is mij heel dierbaar,  ik hoefde 

daarom niet lang na te denken en besloot met haar mee 

te gaan.  

 

Maar wat kon ik verwachten van de reis en wat wist ik 

eigenlijk van Neuengamme? Ik ben van 1954 en opge-

voed met de verhalen over de oorlog van mijn vader. 

Die verhalen maakten diepe indruk op mij. Hij vertelde 

mij over mijn tante, zijn zuster die in de oorlog met Sa-

lomon Vos – of oom Puck, zoals ik hem ken − trouwde. 

Puck overleefde de oorlog en het werkkamp ’t Zand,1 

maar meer dan honderd van zijn familieleden − onder 

wie zijn moeder en broer - zijn in de vernietigingskam-

pen vermoord.  

 

 
                                                                 

 
1
 Puck heeft mij zijn verhaal over ’t Zand uitgebreid verteld. Mijn 

aantekeningen wil ik nog een keer uitwerken 

 

Ik kende de gruwelverhalen over de vernietigingskam-

pen, maar over de werkkampen wist ik veel minder. En  

ik kwam er achter dat ik daarin niet alleen stond. De 

werkkampen – zo hoorde ik van Rie en de Vrienden-

kring Neuengamme − zijn veel minder bekend bij het 

grotere publiek. Neuengamme en de buitenkampen − 

waar tienduizenden onder wie veel Nederlanders zijn 

omgekomen − gelden daarbij als minst bekend. 

 

Over Neuengamme wist ik dus weinig maar ik had wel 

gehoord dat de vader van Rie communist was, in het 

verzet zat en samen met haar moeder opgepakt was 

door de Duitsers. Beiden hadden zich ook ingezet voor 

politieke vluchtelingen die naar Nederland kwamen en 

die vaak tijdelijk onderdak kregen in hun woning. De 

moeder van Rie – die ik als kind heb gekend − over-

leefde de oorlog. Zij heeft na de oorlog een nieuwe 

partner gevonden en hij was onze melkboer. Ik herin-

ner me nog de losse melk die hij langs de deuren ver-

kocht. Ries vader was naar Neuengamme getranspor-

teerd en is niet teruggekomen.  

 

Zoals zoveel nabestaanden weet Rie weinig over het lot 

van haar vader.  

Hij is via Schoorl naar kamp Amersfoort gebracht en 

later via de gevangenis in Hannover naar Neuengamme 

vervoerd. De rest van zijn verhaal is onbekend. Er is 

geen graf, het enige tastbare is de tekst op de rode 

kruiskaart en de erelijst van de gevallenen (zie het ka-

der). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA JE DIT JAAR MET MIJ MEE NAAR NEUENGAMME? 
Door Loes Ronner 

 

Tekst op de Rode Kruiskaart: 

Name Kogenhop Simon Dutch (en een groot blauw X) 

Born 30, 4, 07 

Deceased 7, 2, 43 

Grave Location Hamburg – Neuengamme 

Yes (N.B. hier lijkt Yes te staan, maar is dit slecht 

leesbaar) Z.P.I.4. 
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Ik zag er eerlijk gezegd wel een beetje tegen op om naar 

Neuengamme te gaan. Behalve Westerbork (waar ik een 

paar jaar geleden doorheen kwam tijdens een wande-

ling) had ik niet eerder een kamp bezocht. Ik ben wel op 

een aantal andere herinnerings- en herdenkingsplekken 

aan de oorlog geweest zoals Margraten2, Normandië, 

het onderduikershol in Drenthe en de dodenherdenking 

op de Dam. De Tweede Wereldoorlog is altijd dicht bij 

geweest. Ik ben er mee opgevoed; door alle verhalen 

van mijn vader had ik als kind soms het gevoel dat ik de 

oorlog zelf had meegemaakt. 3 

Een voorproefje van de reis naar Neuengamme kreeg ik 

toen ik samen met Rie naar de presentatie van het boek 

over de ramp in de Lübecker Bocht ging en wij ook het 

Kamp Amersfoort bezochten (voor mij de eerste keer). 

Ik bekeek daar in een vitrine een boekrol met 333 na-

men van omgebrachte Joodse burgers. Slechts een deel 

van de namen was zichtbaar. Ik schrok toen ik de na-

men Vos, Nijkerk en Hammelburg las: namen die voor-

komen in de familie van mijn oom Puck. 

 

Enige tijd na het bezoek aan Amersfoort was de reis 

naar Neuengamme. De reis heeft een diepe indruk op 

mij gemaakt. Niet alleen de plekken die wij hebben 

bezocht, troffen mij, maar vooral ook de gesprekken 

met de reisgenoten, de goede onderlinge verstand-

                                                                 

 
2
 Als kind vond ik dat heel eng, ik wilde niet mee met mijn ouders en 

bleef buiten het hek op hen wachten.  
3
 Ik merkte later dat het nogal wat uitmaakte of  je ouders tijdens de 

oorlog in een stad woonden of op het platteland. Voor mijn schoon-
ouders die uit Heiloo en Limmen kwamen, was de oorlog veel verder 
weg dan voor mijn eigen ouders die uit Amsterdam en Utrecht kwa-
men en die razzia’s hadden meegemaakt en honger hadden gehad 
(mijn moeder).  

 

houding en de prettige sfeer. De Vriendenkring Neu-

engamme bleek een heel bijzonder gezelschap te zijn. 

Wat mij opviel was de gemêleerdheid van de groep. De 

vrienden komen uit alle delen van het land en zijn zeer 

divers van achtergrond, opleiding, religie en politieke 

overtuiging.  

Ik verwachtte eerlijk gezegd alleen maar grijze hoofden 

te zien, maar tot mijn verrassing waren er mensen van 

alle leeftijden. Ondanks de grote verschillen is vooral 

het gemeenschappelijke duidelijk voelbaar, de gedeel-

de oorlogservaringen en de herinneringen aan familie 

en vrienden die de gruwelen van Neuengamme en de 

andere kampen moesten meemaken. 

Wat mij ook trof waren de oorlogsgraven die opvallend 

schoon en goed onderhouden zijn dankzij de goede 

zorgen van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. 

Rie lopend naar het monument 

De steenfabriek 

Tekst op de erelijst van de gevallen: 

Kogenhop 

Simon 

Amsterdam 30 IV 1907 

Schilder 

Neuengamme 7 II 1943 

Groep: Verzet 

Pagina 567 
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Pas in Neuengamme zelf begreep ik de betekenis van 

“Vernichtung durch Arbeit”. Dit werd heel tastbaar 

toen ik met Rie op de appelplaats stond en de steenfa-

briek bezocht. Samen liepen we naar het monument 

van de gevallen man. Rie zei tegen mij: “Dit beeld doet 

mij altijd aan mijn vader denken − een strijdbare man − 

een hand is open als teken van verzet”.  

 

Daarna bezochten we de ruimte waar de lijsten met 

omgekomen 

gevangenen 

hangen. Tussen 

alle namen von-

den we de naam 

van Ries vader, 

Simon Kogen-

hop, gestorven 

op 7 februari 

1943. Hij is 35 

geworden. 

Waar ik erg van 

schrok (ook later 

tijdens de con-

tactdag in 2011) waren de verhalen van de oud-

gevangenen. Ik had het (romantische) beeld dat de ge-

vangenen elkaar onderling hielpen, dat er saamhorig-

heid was, maar dat was vaak totaal niet het geval. Het 

was ieder voor zich. Juist de medegevangenen waren 

vaak bijzonder wreed om hun eigen hachje te redden. 

De reis naar Neuengamme heeft mij veel geleerd vooral 

ook over de oorlogsachtergrond van Ries vader. Simon 

Kogenhop – de knappe, ernstige man die ik alleen van 

een foto kende – is voor mij gaan leven. En ik kan me nu  

veel beter verplaatsen in het twaalfjarige meisje dat de 

oorlog zonder vader en moeder moest doorbrengen 

 

Het verhaal van Rie 

Rie kwam uit een CPN-gezin met twee kinderen. Haar 

vader Simon Kogenkop 

was huisschilder en haar 

moeder (Anna Catharina 

Horn) naaister. Ze hadden 

het erg krap. De ouders 

van Rie – die in het verzet 

zaten − zijn in de nacht 

van 25 juni 1941 samen 

met 600 andere commu-

nisten en verzetsmensen 

opgepakt. Ze mochten 

geen afscheid nemen van 

hun kinderen. De sleutel 

van de woning moesten zij afgeven aan de politiere-

chercheur. De SD’er die bij de straatdeur stond te 

wachten, gaf hem aan de benedenburen. 

Rie (12) en haar broer (13) hebben niets gemerkt. 

Vroeg in de ochtend werden zij door een buurvrouw 

(van de sigarenwinkel) opgevangen die hun het ver-

haal vertelde. De kinderen werden uit elkaar gehaald. 

Rie ging naar oom Joop en tante Leen (de moeilijkste 

zuster van haar moeder) en sliep daar vier jaar lang op 

een canapé in de tussenkamer.  

Haar broer ging naar een andere oom en tante (van 

vaderszijde) en heeft daarna op diverse andere plek-

ken bij familie gebivakkeerd (onder meer bij zijn opa 

en oma). De oom en tante bij wie Rie in huis was, kre-

gen van de overheid drie gulden per week voor de 

“verpleging” van Maartje (Rie) (toekenning 9 augustus 

1941). 

Simon Kogenhop had een vooruitziende blik. In de 

periode voor de nacht van 25 juni gooide hij alle boe-

ken over de Sovjetunie in het water van de Jacob van 

Lennepkade. En op 4 april 1941 schreef hij in het  

poëzie-album van Rie:  

Wees matig en vlijtig ten allen tijd, 

Van deze les kun je nooit hebben spijt. 

Ga rechtop en fier door het leven, 

Mogelijk zal dit je wel eens moeilijkheden geven, 

Want bij het vervullen van deze wens 

Kun je onmogelijk een streber wezen. 

 

Je vader, Simon Kogenhop 

Simon Kogenhop. 
Vader van Rie 

Rie bij de lijst met slachtoffers 
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Ries vader werd via Schoorl naar Amersfoort gebracht 

en daarna naar Neuengamme waar hij op 7 februari 

1943 is overleden. Haar moeder ging na Schoorl naar de 

gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam en − 

omdat ze daar ziek werd − naar het Wilhelmina Gast-

huis. Dit werd al snel bekend. Ze mocht van de verple-

ging voor het raam liggen. Rie en haar broer gingen aan 

het eind van de dag naar het WG en zwaaiden naar hun 

moeder die voor het venster in bed lag. Daarna hebben 

ze hun moeder niet meer gezien tot ze na de oorlog 

terugkwam uit Ravensbrück (ze heeft ook nog korte tijd 

in de gevangenis aan de Amstelveenseweg gezeten en in 

het Oranje Hotel in Den 

Haag).  

 

Ries vader heeft nog een 

aantal brieven brief uit 

Amersfoort gestuurd naar 

zijn zuster. Deze brieven 

en zijn brieven uit Neu-

engamme zag Rie pas 

veel later (deze brieven 

zijn er nog). De achter-

kant van één van de brie-

ven is als boodschappen-

briefje gebruikt en de 

helft van de brief is afgescheurd (wegens gebrek aan 

papier?). Er is ook nog een brief van de moeder van Rie 

uit het kamp (in het Duits, dat was verplicht). 

 

Enkele weken nadat haar ouders waren weggevoerd 

was Rie klaar met de lagere school. Zij kon goed leren 

en het was altijd de bedoeling geweest dat zij na de 

lagere school naar de 4-jarige Mulo zou gaan. Maar 

tante Leen vond dat niet nodig voor een meisje en 

wilde haar naar de huishoudschool sturen. Rie is toen 

naar het hoofd van de lagere school gegaan. Zij is met 

oom en tante gaan praten en gaf aan dat het allemaal 

al geregeld was met de Mulo en dat ze niet meer te-

rug konden. Dit werkte en Rie mocht naar de Mulo. Ze 

kreeg daar veel huiswerk, maar van haar tante moest 

ze altijd eerst alle huishoudelijke klussen doen zoals 

plinten schoonmaken en boodschappen halen. Omdat 

ze te weinig tijd aan haar huiswerk kon besteden had 

ze slechte cijfers op haar rapport het eerste jaar. Ze is 

later (in 1945) gezakt voor het eindexamen omdat ze 

een aantal maanden niet naar school kon (ze woonde 

toen bij familie in Haaksbergen). Ze heeft geen her-

examen gedaan omdat ze wilde gaan werken. 

 

Haar oom was taxichauffeur. Hij haalde resten brood, 

kaas en worst bij broodje Dobbe en ze aten dat ver-

volgens thuis op. Oom kwam door zijn werk in aanra-

king met mensen die in cafés kwamen. Hij kon daar-

door aan grof gesneden tabak komen waarvan hij 

sigaretten draaide − om zelf te roken (maar ook om – 

voor extra inkomsten − zwart te verkopen). 

Om aan eten te komen ging Rie aren plukken bij de 

Haarlemmerweg en met haar tante Cor (zuster van 

haar moeder) op de fiets naar Midden-Beemster: eten 

ruilen voor kinderkleertjes die tante Cor van oude 

jurken had gemaakt. Rie ging ook een keer alleen op 

de fiets naar de Beemster om kapucijners te halen. Bij 

de pont over het IJ werden ze tijdens een controle 

afgepakt. Ze ging ook lopend naar boeren bij de West-

landgracht en verstopte de andijvie, bloemkool en sla 

in het jack dat tante Cor had gemaakt. 

 

Aan het einde van 1944 ging Rie samen met tante Cor 

op de fiets – met oude banden – naar familie in 

Haaksbergen om eten te halen (een dag heen en een 

dag terug). Daar woonde de broer van haar moeder 

(oom Fon van Alfons). Er was daar van alles te eten: 

brood, rogge, tarwe en eieren. Ze namen het eten 

mee in de zijtassen en op de bagagedrager. Onderweg 

viel Rie met de fiets. Alle eieren waren gebroken 

(maar die namen ze natuurlijk wel mee naar Amster-

dam). 

 

Tijdens de Hongerwinter kwam Rie – via haar oom Fon 

– een aantal maanden in huis bij boer Holterman in 

Haaksbergen. Daar legden Engelse soldaten een aantal 

dagen beslag op de deel van de boerderij waar Rie 

logeerde. Rie herinnert zich dat de soldaten eieren 

bakten en ze rookte haar eerste sigaret (ze rookt nu 

nog). Een van de soldaten – Alan – zei tegen haar “you 

Deanne Durbin”. Ze herinnert zich ook nog het bevrij-

dingsfeest in Haaksbergen.  

Anna Catharina Horn 
Moeder van Rie 
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Toen Amsterdam was bevrijd (in mei 1945), kwam 

oom Joop Rie halen op de fiets. Ze moest terug naar 

tante Leen.  

Ries moeder kwam in juni 1945 terug uit het kamp. 

Rie fietste met haar broer en oom Joop in één dag 

heen er weer naar Haaksbergen om haar moeder te 

zien. Haar verzwakte moeder werd – na een aantal 

dagen in Haaksbergen te hebben doorgebracht − door 

oom Fon met de auto van Jordaan (hij was chauffeur 

voor de eigenaar van de textielfabriek Jordaan in 

Twente) naar Amsterdam gebracht. Ze hadden geen 

huis en geen meubels meer. De huur van het oude 

huis was door de familie Horn opgezegd. Na een paar 

maanden bij familie te hebben ingewoond vonden ze 

in januari 1946 een gemeubileerde woning (ze hadden 

al eerder een andere woning huren kunnen huren, 

maar daar stonden Duitse laarzen!!). 

 

Rie heeft de periode zonder haar ouders als een on-

voorstelbaar moeilijke tijd ervaren. Haar oom en tante 

hadden vaak ruzie, ze maakte zich veel zorgen over 

het lot van haar ouders en ze leefde gescheiden van 

haar broer. Haar oom en tante waren niet als haar 

ouders, politiek geëngageerd. Ze leefde een paar jaar 

“als in een donkere wolk”. Ze heeft vooral verdrietige 

herinneringen aan die tijd. 

Via haar opoe Kogenhop wist Rie dat haar vader was 

overleden (haar opoe had hierover een brief gekregen 

die Rie nooit heeft gezien). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Polak reikt postuum hetVerzetsherdenkings-
kruis van haar moeder uit aan Rie in 1981 

Burgemeester Polak reikt postuum het Verzetsherdenkings-
kruis van haar moeder uit aan Rie in 1981 
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Hamburg is in 1937 de eerste zeehaven van Duitsland 

en de derde wereldhaven na Londen en Rotterdam en 

de tweede zeehaven Bremen staat op de 21ste plaats.1 

De Vrije Hanzestad Bremen is de kleinste deelstaat van 

de Bondsrepubliek Duitsland, maar tijdens de 

Nazidictatuur is het een deel van de Reichsgau Weser – 

Ems met als regeringszetel Oldenburg.  

 

Als de Reichspräsident Paul von Hindenburg op 30 

januari 1933 Hitler tot Reichskanzler benoemt, 

reageert de meerderheid van de bevolking van het 

rode bolwerk Bremen gereserveerd. Al snel slaat de 

stemming om als de Nazi’s na de Reichstagbrand op 27 

februari 1933 de macht krijgen. De captains of industry 

sturen bij die gelegenheid net als een groot aantal 

burgers in Bremen gelukstelegrammen naar Hitler. De 

dag nadat de oude Senaat is teruggetreden, feliciteert 

een koor van belangrijke zakenmensen, onder wie de 

president van de Kamer van Koophandel Gustav Scipio 

en de vicepresident Wilhelm Biedermann, de directeur 

van de katoenbeurs Ernst Schier, de directeur van de 

Dresdner Bank Alfred Hölling en de eigenaar van 

Kaffee-Hag Ludwig Roselius de Nazi-burgemeester en 

President van de Senaat dr. Ernst Otto Richard Markert 

met zijn benoeming. Op 16 maart 1933 besluit de 

vicepresident van de Kamer van Koophandel 

Biedermann zijn voordracht met: “sich in dieser Stunde 

erneut zu unserm deutschen Vaterlande, zu seiner 

ruhmreichen Geschichte und zu dem Glauben an 

deutschen Kraft und deutsche Weltgeltung zu 

bekennen.“ Kort daarop arrangeert de nieuwe senaat 

van Bremen zich met de nieuwe machthebbers. 

           

Maar in april 1945 is het enthousiasme in 1933 voor 

Hitler en zijn Nazi-partij helemaal verdrongen en als 

dan ook nog alle KZ-Häftlinge (voortaan: Häftlinge) uit 

de stad weggevoerd zijn, kan Bremen zich net als 

Hamburg profileren als de open stad die gedwongen  
                                                                 

 
1 M. Overesch e.a.: Wirtschaft 1 Juni 1937, in: Das Dritte Reich. 

Daten – Bilder – Dokumente. Berlin 2001.  

 

en met tegenzin de Nazi’s is gevolgd. Jarenlang weten 

beide steden de mythe van de Hanzesteden die Hitler 

die hanseatische-kühle Schulter zeigte 2  in stand te 

houden. 3  Voor de Bremerinnen gold net als voor 

Hamburgerinnen: “Die Volksgenossen hatten, mitten in 

Transformationsprozeß zum Otto-Normalverbraucher 

der Nachkriegsjahre begriffen, ihre zwölf Jahre 

hindurch vertretenen Anschauungen und 

Überzeugungen längst ‘freiwillig’ begraben.“ 4 

 

Nog voor zijn benoeming op 8 maart stelt Markert de 

SA-Sturmbannführer Theodor Laue als politiepresident 

aan, die op zijn beurt de Leiter Kriminalpolizei Dr. G. 

Pott met de organisatie van de politie belast. Op 5 mei 

1933 benoemt de minister van binnenlandse zaken 

Wilhelm Frick Carl Röver tot Reichsstatthalter für 

Bremen und Oldenburg. Tot aan zijn overlijden op 15 

mei 1942 is Röver de Gauleiter en Reichsstatthalter in 

de Reichsgau Weser – Ems en na hem Paul Wegener.5 

Net als overal in Nazi-Duitsland onderneemt de partij 

(NSDAP) ook in Bremen meteen acties om het verzet 

de kop in te drukken. Alleen al in het eerste jaar 

worden 1.400 personen in Schutzhaft genomen, 450 

voor hoogverraad gearresteerd en 26 voor de 

rechtbank gebracht. Omdat de gevangenissen het 

grote aantal arrestanten niet meer kunnen opnemen 

richt men een concentratiekamp in. 

 

 

 
                                                                 

 
2
 W. Johe: Hitler in Hamburg. Dokumente einem besonderes Verhält-

nis. Hamburg 1966, p. 8. 
3
 M. Buggeln: Fazit: Weißwaschung durch Abschiebung – Die Hanse-

städte Hamburg und Bremen als Profiteure der Evakuierungstrans-
porte, in: M. Buggeln, Arbeit & Gewalt. Das Außenlagersystem des 
KZ Neuengamme. Göttingen 2009, p. 655 – 657.  
4
 J. Szodrzynski: Das Ende der ‘Volksgemeinschaft‘? Die Hamburger 

Bevölkerung in der ‘Trümmergesellschaft‘ ab 1943, in: F. Bajohr/J. 
Szodrzynski: Hamburg in der NS-Zeit. Ergebnisse neuerer Forschun-
gen. Hamburg 1995, p. 301v.  
5
 E. Meyer: Menschen zwischen Weser und Ems 1933 – 1945. Wie Sie 

lebten, was Sie erlebten. Oldenburg 1986, p. 12 – 15 en 132 – 134.    
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KZ Bremen-Mißler6 

Markert, Laue en Pott waren verantwoordelijk voor de 

inrichting van het ‘frühe’ Lager Mißler.7  Op 31 maart 

1933 richt Laue op het terrein van de Firma Mißler aan 

de Walsroder Straße in de hallen van de 

Norddeutschen Lloyd het concentratiekamp in. 

Oorspronkelijk werden de hallen gebruikt voor de 

opvang van Oost-Europese emigranten. De ca. 170 

voornamelijk sociaaldemocratische en communistische 

Häftlinge worden in twee van het uit vier hallen 

bestaande complex ondergebracht. De uit de SS 

afkomstige Hilfspolizei (Hipo) is verantwoordelijk voor 

de bewaking van de Häftlinge. De mishandelingen zijn 

zo ernstig, dat men moet besluiten de bewaking over 

te dragen aan leden van de SA. Dit verandert echter 

niets aan de situatie en daarom besluit men op 11 

september 1933 het KZ Mißler te sluiten en de 

Häftlinge naar de nieuwe ‘frühe’ Lagern Langlütjen II 

en Ochtumsand8 over te brengen. 

 

KZ Bremerhaven-Langlütjen II 

In tegenspraak daarmee beweert Laue op 11 juli 1933 

in de Senaat, dat hij door de aanhoudende 

communistische acties het KZ Mißler wil ontruimen en 

ca. 50 bijzonder gevaarlijke Häftlinge wil overbrengen 

naar het forteiland Langlütjen II.9 De kaiserliche Marine 

had in de jaren 1869 tot en met 1880 op het Sand 
                                                                 

 
6
 J. Wolllenberg: Gleichschaltung, Unterdrückung und Schutzhaft in 

der roten Hochburg Bremen: Das Konzentrationslager Bremen-
Mißler, in: W. Benz – B. Distel [Hrsg.]: Herrschaft und Gewalt. Frühe 
Konzentrationslager 1933 – 1939. Geschichte der Konzentrationsla-
ger 1933 – 1945. Band 2. Berlin 2002, p. 245 – 273. 
J. Wollenberg: Bremen-Mißler, in: W. Benz – B. Distel [Hrsg.]: Der Ort 
des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationsla-
ger. Band 2 Frühe Lager - Dachau - Emslandlager. München 2005, p. 
76 – 78.   
7
 K. Drobisch / G. Wieland: System der NS-Konzentrationslager 1933 

– 1939. Berlin 1993, p. 58. 
8
  L. Wieland: Die Bremischen Konzentrationslager Ochtumsand und 

Langlüten II, in: W. Benz – B. Distel [Hrsg.]: Herrschaft und Gewalt. 
Frühe Konzentrationslager 1933 – 1939. Berlin 2002, p. 275 –  294. 
L. Wieland: Bremerhaven-Langlütjen II, in: W. Benz – B. Distel 
[Hrsg.]: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Band 2 Frühe Lager - Dachau – Emslandlager. 
München 2005,  
p. 81 – 83.  
9
 K. Drobisch / G. Wieland: System der NS-Konzentrationslager 1933 

– 1939. Berlin 1993, p. 70. 

tussen de rechter en linker vaargeul in de Weser twee 

vestingwerken gebouwd, de forteneilanden Langlütjen 

I en II. Beide ovale forten bestonden uit een batterij-

kern omsloten door een acht meter brede en vijf meter 

diepe droge gracht en een buitenwal. Ook Nederland 

bouwt na de Frans-Duitse oorlog (1870 – 1871) op het 

Muiderzand als onderdeel van de Vesting Amsterdam 

een dergelijk forteiland, Pampus.10  

 

De Häftlinge in het ‘frühe’ Lager Langlütjen II waren 

volledig van de buitenwereld geïsoleerd en ook kon op 

het smalle eilandje geen Arbeitslager worden ingericht, 

zodat het alleen maar als interneringskamp kon 

dienen. Bewoners uit de omgeving die te dicht in de 

buurt van het forteiland kwamen, werden beschoten 

en ze spraken over Langlütjen als het Teufelsinsel of 

het KZ unter dem Meer. De mishandelingen die er 

plaatsvonden en de geruchten die de ronde deden 

gaven de aanleiding voor de conclusie, dat wie daar 

opgesloten werd, ten dode was opgeschreven. Als het 

kamp ongeveer vier maanden gefunctioneerd heeft, 

wordt het op 25 januari 1934 weer opgeheven en 

kunnen de Häftlinge alleen nog in het ‘frühe’ Lager 

Ochtumsand ondergebracht worden. 

  

KZ  Bremen-Ochtumsand11 

In september 1933 brengt men ook een deel van de 

Häftlinge van het KZ Mißler over naar het provisorisch 

ingerichte ‘frühe’ Lager Ochtumsand. Het is op een 

voormalig sleepschip dat de Bremer Senaat huurt van 

de Norddeutschen Lloyd en aan de oever van de 

Ochtum, een zijtak van de Weser afgemeerd ligt. Het 

schip heeft vier ruimen, daarvan zijn de middelste twee 

ruimen voor de Häftlinge en de buitenste twee voor de 

bewakers ingericht. Er kunnen ca. 100 Häftlinge op 

ondergebracht worden en om ontvluchten te 

voorkomen heeft men op de reling een manshoge 

prikkeldraadversperring aangebracht. De Häftlinge 
                                                                 

 
10

 I. L. Uijterschout: Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeur-
tenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot he-
den. Den Haag 1937

2
, p. 422 – 439. 

C. Pfeiffer: Pampus. Geschiedenis van een fort. Weesp 1993. 
11

 L. Wieland: Bremen-Ochtumsand, in: W. Benz – B. Distel [Hrsg.]: 
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzent-
rationslager. München 2005, p. 79 – 80. 
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moeten grondwerkzaamheden verrichten aan de oever 

van de Weser. Als op 25 januari het KZ Langlütjen II 

sluit, laat men een deel van de Häftlinge vrij en de rest 

wordt overgebracht naar het KZ Ochtumsand. Nog 

geen twee maanden later, op 15 maart, wordt ook dit 

provisorisch ingerichte concentratiekamp gesloten. 

Daarna laat Bremen haar politieke gevangenen in het 

KZ Sachsenhausen of het KZ Oranienburg insluiten.  

 

De 11 kampen die Bremen vanaf 1942 inricht zijn 

allemaal buitenkampen van het KZ Neuengamme: 1 

Bremen (SS-Baubrigade II); 2 Bremen-Farge (Valentin); 

3 Bremen-Neuenland (Hornisse); 4 Bremen-Blumen-

thal; 5 Bremen-Osterort; 6 Bremen-Osterort-Riespott 7 

Bremen-Gröpelingen (Schützenhof); 8 Bremen-

Sebaldsbrück (Borgward); 9 Bremen (Hindenburg-

kaserne); 10 Bremen-Obernheide; en 11 Bremen-

Uphusen. De drie laatste waren vrouwenkampen. 

 

1  KZ-Außenlager Bremen (SS-Baubrigade II) 12 

Op 24 maart 1940 werpen Britse bommenwerpers van 

de Royal Air Force (RAF) meer dan 10.000 pamfletten 

boven Bremen af om de bevolking voor de komende 

bombardementen te waarschuwen. Een maand later 

op 18 mei vallen de eerste bommen en daarbij komen 

16 mensen om het leven en in juni 1940 begint de RAF 

met doelgerichte bombarderen eerst op de 

olieraffinaderijen en de vliegtuigfabrieken van Focke-

Wulf en Weser-Flugzeugbau en dan in juli op de 

scheepswerven waar duikboten gebouwd worden. 

Vanaf 30 oktober bombardeert de RAF ook grote delen 

van de stad met als doel de bevolking te 

demoraliseren. Beperkte de schade zich eerst nog tot 

de industriegebieden, dat verandert als de RAF ook 

grote delen van de stad bombardeert. In de nacht van 

25 op 26 juni 1942 voert de RAF een zgn. 1000-

Bomber-Angriff op Bremen uit. De verwoesting is 

enorm en het ontbreekt de stad aan mankracht om 
                                                                 

 
12

 K. Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ: Himmlers SS-Baubrigaden. 
Paderborn – München – Wien –Zürich 2005, p. 59 – 63. 
K. Fings: Bremen (SS-Baubrigade II), in: W. Benz und B. Distel [Hrsg.]: 
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalistischen Konzentrations-
lager. Band 7 München 2008, p. 366 - 369.  

enige orde in de puinhoop te kunnen scheppen. Als 

Himmler in de nacht van 25 op 26 juni 1942 aan 

Bremen een bezoek brengt en de chaos ziet, belooft hij 

de Gauleitung en Gauwirtschaftskammer Häftlinge ter 

beschikking te zullen stellen voor de 

opruimingswerkzaamheden. Op 13/14 oktober 1942 

komt een 750 man sterk commando, de SS-Baubrigade 

II, afkomstig uit het KZ Neuengamme naar Bremen. Ze 

worden ondergebracht in het barakkenkamp van de 

Francke-Werke aan de Wartumer-Heerstraße. Omdat 

dit kamp moeilijk te bewaken is, verhuist de SS-

Baubrigade II omstreeks 20 december 1943 naar het 

nog in aanbouwzijnde kamp in de stallen van de 

Hindenburg-Kazerne aan de Boßdorfstraße. 

Ze worden onder leiding van het Hochbauamt Bremen 

ingezet voor opruimwerkzaamheden en bij de bouw 

van luchtbeschermingsbunkers. Zowel de stad als de 

industrieën profiteren van de inzet van de Häftlinge en 

tevreden stelt men vast dat er in de periode tot eind 

1943 op meer dan 100 plaatsen het puin geruimd is, 

blindgangers onschadelijk gemaakt zijn en dat de 

getroffen bedrijven na een betrekkelijk korte tijd de 

productie weer kunnen opstarten. In het begin zijn de 

omstandigheden voor Häftlinge uiterst slecht en in de 

eerste vijf maanden vallen vooral bij het onschadelijk 

maken van blindgangers al 123 doden. Pas vanaf 

augustus 1943 verbetert de situatie als 

Kommandoführer Gerhard Weigel overgeplaatst is 

naar Hamburg. Het was de Häftlinge ten strengste 

verboden, maar ook vrijwel onmogelijk om met de 

bevolking in contact te komen. Een uitzondering 

daarop waren de Ostarbeiters (dwangarbeiders) die in 

Bremen werkten en net als de Häftlinge uit de Oost-

Europese landen kwamen. Zo gelukt het in de periode 

van de herfst 1943 tot en met het voorjaar 1944  15 

Häftlinge met behulp van de Ostarbeiters  te 

ontvluchten. Van hen is later maar één weer 

opgepakt.13  In oktober 1942 telt de SS-Baubrigade II 

750 Häftlingen en in mei 1943 komen er nog eens ca. 

200 uit Osnabrück 14  bij, maar vanaf februari 1943 
                                                                 

 
13

 F. Bringmann: Erinnerungen eines Antifaschisten 1924 – 2004. 
Hamburg 2004, p. 112.  
14

 F. Bringmann, a.w. p. 109.  
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vertrekken er ook weer naar andere kampen, zoals 

naar Alderney 15 , Wilhelmshaven en Hamburg 16 . 

Uiteindelijk telt de SS-Baubrigade II in Bremen nog 272 

man. Op 15 april 1944 vertrekt de hele SS-Baubrigade II 

naar Berlijn waar ze in plaats van het KZ Neuengamme 

onder het KZ Sachenhausen komen te vallen. 

 

De marine-uitrusting in het teken van de ‘neuen U-

Boot-Krieges’17    

Als Großadmiral Karl Dönitz op 30 januari 1943 het 

opperbevel over de Kriegsmarine van Erich Raeder 

overneemt, beschikt de Kriegsmarine net als overigens 

de Luftwaffe niet over een uitvoerbaar 

uitrustingsplan. 18   Omdat de verhoudingen onder 

Raeder vooral met Hitler en Speer ernstig verstoord 

zijn geraakt, ziet Dönitz het als zijn eerste taak die te 

verbeteren. Als eerste neemt hij contact op met de 

Reichsminister für Bewaffenung und Munition, Albert 

Speer, en al op 31 maart 1943 leggen beiden Hitler een 

Rüstungsvertrag voor. Speer is verantwoordelijk voor 

de uitvoering ervan en moet per maand 40 nieuwe 

onderzeeboten en een aantal oppervlakteschepen aan 

de Kriegsmarine leveren. Hun verdere samenwerking 

leggen ze vast in het decreet ‘Durchführung 

Flottenbauprogramm 1943’ 19 dat ze op 22 juli 1943 

aan Hitler voorleggen. Na de goedkeuring van Hitler 

belast Speer de Generaldirektor der Magiruswerke 

Otto Merker met de dagelijkse leiding over het 

scheepsbouwprogramma. Merker, afkomstig uit de 

auto-industrie, is bekend met het gescheiden 

produceren en monteren van de verschillende secties 

tot een gereed product. Hij wil dit lopende band 

principe ook toepassen bij de bouw van de U-boot XXI, 

die de oude kwetsbare typen moet vervangen. De U-
                                                                 

 
15

 J. K. Norg: De buitenkampen van het KZ Neuengamme en de mili-
taire verdediging, in: Neuengamme Bulletin maart 2011, p. 23. 
16

 J. K. Norg: De buitenkampen van het KZ Neuengamme in Ham-
burg, in: Neuengamme Bulletin, oktober 2009, p. 7v.  
17

 W. Rahn: Die Deutsche Seekriegführung 1943 bis 1945, in: Das 
Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg (DRZW) Band 10/1. Der 
Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945. München 2008, p. 69 
– 94.                             
18

 K. Dönitz: Zehn Jahre und zwanzig Tage. Erinnerungen des Be-
fehlshabers der deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg. München 
1977, p. 339.  
19

 K. Dönitz, a.w. p. 481v. Bijlage 7. 

boot XXI wordt in negen secties opgedeeld, acht 

secties voor de romp en één voor de toren. Bij de 

montage zullen de secties op hellingwagens worden 

geplaatst en volgens het lopende-band-principe van de 

ene naar het andere montagestation gerold worden. 

De prefabricage van de secties gebeurt op twaalf 

verschillende bedrijven/scheepswerven. Deschimag 

(Deutsche Schiffs- und Machinebau) A.G. Weser in 

Bremen, een onderdeel van het Krupp-Konzern, krijgt 

de prefabricage van de secties 3, 5 en 6 toegewezen. 

En de drie grote scheepswerven Blohm & Voß te 

Hamburg 20 , Vulkan-Werft te Bremen en Schichau-

Werft te Danzig de eindmontage. Volgens de planning 

moeten er 14 boten per maand van stapel lopen, te 

beginnen in april 1945 met drie boten en uiteindelijk in 

augustus 1945 de geplande 14 boten.  

 

Vanwege het geallieerde luchtoverwicht waren er al in 

1942 kleine bunkers bij scheepswerven in Kiel en 

Hamburg gebouwd, zodat de productie ongestoord 

kon plaatsvinden.21 Men besluit eind 1942 ook bunkers 

bij de scheepswerven van Deschimag A.G. Weser 

(Schuilnaam: Hornisse) en Vulkan-Werft (Schuilnaam: 

Valentin) in Bremen te bouwen. Voor de bouw van 

deze beide bunkers richt het Oberkommando der 

Kriegsmarine (OKM) samen met het Reichsministerium 

für Bewaffnung und Munition (RMBuM) de 

Oberbauleitung U-Weser (Unterweser) op. De 

Marineoberbaurat Edo Meiners krijgt de leiding over 

het project. 
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2  KZ-Außenlager Bremen-Farge (Valentin) 22 

De U-Boot-Werft Valentin ligt ten noorden van Bremen 

aan de Weser; het is een gigantische bunker van 

ongeveer 426 m. lang, 97 m. breed en 33 m. hoog, met 

wanden van 4,57 m. en een dak van 7, 13 m. dik. De 

bunker moest eind 1944 gereed zijn, maar als dat 

tijdens de bouw niet haalbaar blijkt te zijn, wordt de 

nieuwe opleverdatum verschoven naar begin 1945. In 

mei en juni 1943 begint men met het inrichten van de 

bouwplaats en daarna in juli met het grondwerk. Als de 

bouw in volle gang is, werken er dagelijks wel 10.000 

tot 12.000 dwangarbeiders, krijgsgevangenen en 

Häftlinge op de bouwplaats. Ze komen overal uit 

Europa vandaan en zijn in verschillende kampen die op 

een afstand van 3 tot 8 km van de bouwplaats liggen, 

ondergebracht. In de herfst van 1943 wordt voor de 

Häftlinge in de Rekumer Feldmark op 4 km van de 

bouwplaats het buitenkamp Bremen-Farge ingericht. 

Voor de inrichting van dit kamp komt eerst een klein 

commando naar Farge. Het kamp bestaat uit drie 

barakken, een keuken, Revier en Schreibstube en voor 

de Häftlinge richt men een onderaardse 

brandstofbunker van de marine in. De brandstofbunker 

heeft een doorsnede van 50 m. en is 15 m. diep; de 

bovenkant wordt met planken afgedekt. Later komen 

er nog barakken bij, waaronder ook een aantal 

gevangenenbarakken. De Lagerältester is Erich 

Meissner en net als hij zijn de meeste 

Häftlingsfuntionäre  Duitse BV’ers (Grüne Winkel, 

Berufs Verbrecher = zware criminelen). Naast enkele 

SS’ers was de bewaking in handen van de marine. Als 

in het voorjaar van 1944 wordt begonnen met de 

fundering van de bunker, komen nog één of twee 

transporten naar Farge; het aantal Häftlinge stijgt nu 

tot nu 800 – 1000. Op 1 augustus 1944 komt een 

transport van meer dan 2000 Franse Häftlinge naar 

Farge en daarnaast nog uit de Sovjet-Unie, Polen en 
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Griekenland. In dag- en nachtploegen ingedeeld, 

moeten ze 12 uur lang het zwaarste en slechtste werk 

verrichten, zoals in het Zementkommando het 

transporteren van het benodigde cement voor de 

betonmortel en in het Eisenkommando het 

aanbrengen van wapeningsstaal en de stalen liggers 

voor de bouw van het dak. In de winter van 1943/44 

verslechtert  de gezondheidstoestand van de Häftlinge 

zodanig, dat de voortgang van de bouw in gevaar komt 

en de marine ingrijpt en de  verzorging althans tijdelijk 

enigszins verbetert. Op 7 april 1945 worden de 

werkzaamheden aan de bunker stilgelegd. Drie dagen 

later op 10 april wordt het buitenkamp, dat daarvoor 

ook als tijdelijk opvangkamp voor Bremen heeft 

gediend, ontruimd: een groot deel van de Häftlinge 

vertrekt in een dodenmars naar het KZ Neuengamme 

waar ze op 15 april aankomen en van daar als het KZ 

Neuengamme ontruimd wordt naar Lübeck. Een ander 

deel marcheert van het buitenkamp naar het 

Auffanglager Sandbostel, waar ze door de Britten 

worden bevrijd. Naar schatting zijn bij de bouw van de 

bunker ca. 4000 dwangarbeiders, krijgsgevangenen en 

Häftlinge om het leven gekomen; onder hen ten minste 

553 Häftlingen van wie de namen achterhaald konden 

worden (maar waarschijnlijk waren het er veel meer). 

Op 8 mei 2011 startte de Gedenkstätte Denkort Bunker 

Valentin met haar activiteiten om van het complex een 

Gedenkstätte te maken.  

 

3  KZ-Außenlager Bremen-Neuenland (Hornnisse) 23 

In de jaren 1943/45 als de Kriegsmarine de U-Boot-

Bunker Valentin bouwt voor de eindmontage 

onderzeeërs, nemen in begin 1944 de Organisation 

Todt (OT) en de Marinebaudirektion het besluit om de 

al in aanbouw zijnde werf van Deschimag A.G. Weser in 

Bremen, een onderdeel van het Krupp-Konzern, te 

overkappen. In het voorjaar van 1944 begint de bouw 

van de U-Boot-Sektions-bunker Hornisse, bestemd voor 
                                                                 

 
23

 E. Hemmer & R. Milbradt: Bunker “Hornnisse”. KZ-Häftlinge in 
Bremen und die U-Boot-Werft der “AG Weser” 1944/45. Bremen 
2005. 
M. Buggeln: Bremen-Neuenland (Hornnisse), in: W. Benz und B. 
Distel [Hrsg.]: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalistischen 
Konzentrationslager. Band 7 München 2008, p. 379 - 381.   



 

 
16 

Neuengamme Bulletin maart 2012 

de prefabricage van de secties 3, 5 en 6 van de U-Boot 

XXI. De bunker staat in het stadwijk Häfen op een Kap 

Horn genoemde landtong tussen de Weser en het 

havenkanaal Häfen A in de industriehaven. De bunker 

is 370 m. lang en 65 m. breed en het dak is 4,5 m. dik 

en vanwege de geringere draagkracht van de bodem 

wordt in het midden van de hal over de gehele lengte 

een steunwand voor de voorgespannen betonliggers 

van het dek geplaatst. De bunker is in vier hallen 

onderverdeeld: de eerste hal is een werkplaats met 

twee verdiepingen; de tweede is bestemd voor de 

prefabricage van de secties 3, 5 en 6 voor de U-Boot 

XXI; de derde is een reparatie-afdeling en de vierde is 

een droogdok met deuren en staat in verbinding met 

de Weser. Op 6 april 1945 worden de werkzaamheden 

aan de bunker stilgelegd.  

 

Het eerste transport uit het KZ Neuengamme van 1000 

Häftlinge, voornamelijk Fransen en Russen en enkele 

Belgen, Spanjaarden en Italianen, komt op 16 augustus 

1944 in het voormalige krijgsgevangenenkamp 

Neuenland aan. De SS brengt eerst de Häftlinge met 

vrachtwagens naar en van de vijf kilometer verder 

opgelegen bouwplaats; later moeten ze tweemaal 

daags de weg die door een dichtbevolkte stadswijk 

gaat te voet afleggen. Kommandoführer is de SS-

Obersturmführer Hugo Benedict, die tevens 

Stützpunktleiter24 van de buitenkampen in Bremen is. 

De bewaking ligt in handen van infanteristen en 

reservisten van de Kriegsmarine. Naast Häftlinge heeft 

men ook dwangarbeiders en krijgsgevangenen bij de 

bouw van de bunker ingezet. Onduidelijk is of een deel 

van de Häftlingen in Bremen ingezet is bij het 

puinruimen (SS-Baubrigade II). In vergelijking met 

andere buitenkampen is het aantal sterfgevallen in 

Neuenland minder geweest. Als het buitenkamp 

Sebalsbrück op 12 oktober 1944 door een 

bombardement verwoest is, worden de ca. 1000 

Russische en Poolse Häftlinge uit dit kamp tijdelijk in 

Neuenland ondergebracht. Op 28 november 1944 

wordt Neuenland  geruimd en de Häftlingen naar het 
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buitenkamp Bremen-Osterort-Riespott overgebracht. 

Tegenwoordig herinnert niets meer aan de plaats waar 

het buitenkamp Neuenland stond. 

 

4  KZ-Außenlager Bremen-Blumenthal 25  

Op een grote weide aan de oever van de Weser, de 

Bahrsplate in Blumenthal, richt de SS begin september 

1944 een buitenkamp van het KZ Neuengamme in. Het 

terrein is eigendom van de Deschimag AG die er vanaf 

begin 1940 in een Ostarbeiterlager Oost-Europese 

dwangarbeiders had ondergebracht. Blumenthal is 

door een prikkeldraadomheining afgescheiden van de 

overige barakken op het terrein. Kommandoführer is 

de Oberfeldwebel Richard-Johann vom Endt; na zijn 

benoeming krijgt hij de rang van SS-Oberscharführer. 

De bewaking is in handen van 6 SS’ers en oudere 

soldaten van het Marine-ersatzkorps nr. 16. In het 

kamp is het merendeel van de bevoorrechte posten, 

zoals kamp-oudste en kapo’s in handen van de Duitse 

(Grüne) Häftlinge die het bijzonder goed met de SS’ers 

kunnen vinden. Op 6/7 september 1944 komt het 

eerste transport van ca. 800 Belgische, Poolse, 

Russische en Oekraïense Häftlinge te Blumenthal aan 

gevolgd door in november 1944 nog eens ca. 190 

joodse Häftlinge. Het eerste van de twee 

Arbeitskommandos telt ca. 650 man die ingezet 

worden op de scheepswerf van Deschimag AG Weser. 

De Häftlinge worden met een schip over de Weser naar 

het werk en weer teruggebracht. Gezien de vaartijd 

van ongeveer anderhalf uur verplaatst de SS op 26 

december 1944 het Kommando naar de omgeving van 

de scheepswerf in een nieuw ingericht buitenkamp 

Gröpelingen. Voor hen in de plaats komen er andere 

Häftlinge naar Blumenthal, zodat kort voor de 

evacuatie het kamp nog altijd 929 Häftlinge telt. Het 

tweede Kommando werkt ook bij Deschimag AG Weser 

bij het monteren van de turbines voor de onderzeeërs 

op het er naastgelegen fabrieksterrein van de Bremer 

Woll-Kämmerei. De brutaliteit van de bewakers en de 

kapo’s maken dat de omstandigheden in het kamp 

uitermate slecht zijn en dat het aantal sterfgevallen 
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groot is. Als de SS in april het kamp ontruimt, brengen 

ze eerst de joodse Häftlinge per spoor naar het 

Auffanglager Bergen-Belsen. Op 7 en 9 april volgen dan 

de anderen; zij gaan eerst naar het tijdelijk als 

opvangkamp ingerichte Bremen-Farge en van daar op 

10 april in een dodenmars naar het KZ Neuengamme 

waar ze op 15 april aankomen. Het in 1985 onthulde 

monument, een betonsokkel met gedenkplaat met 

Rozentuin, herinnert aan dit buitenkamp.26 

 

5   KZ-Außenlager Bremen-Osterort 27 

In de jaren 1932/33 richt de Freiwillige Arbeitsdienst 

(FAD) in het kader van de werkver- 

schaffing het barakkenkamp Riespott in, dat naast de 

hoogovens van de Norddeutsche Hütte AG is gelegen. 

De leiding is in handen van de partij (NSDAP) die de 

120 jonge mannen inzet bij ontginnings- en 

dijkverzwaringswerkzaamheden, maar het vooral 

gebruikt om de jongeren in nationaalsocialistische zin 

op te voeden. Na de inval in de Sovjet-Unie in juni 1942 

krijgt het kamp een andere bestemming en wordt het 

een krijgsgevangenenkamp. Maar omdat de Häftlinge 

van het buitenkamp Neuenland tweemaal daags de vijf 

kilometer lange weg naar en van de U-Boot-Bunker 

Hornisse te voet door een dichtbevolkte stadswijk 

moeten afleggen, besluit de SS het 

krijgsgevangenkamp in de Riespott als buitenkamp in 

te richtten. Op 28 november 1944 komen de ongeveer 

1000 Häftlinge uit het buitenkamp Bremen-Neuenland 

naar het nieuwe buitenkamp.  

 

6  Bremen-Osterort-Riespott  

De Kommandoführer, Lagerführer en kapo’s zijn vrijwel 

allemaal dezelfden als in Neuenland. Net als in 

Neuenland wordt het overgrote deel van de Häftlinge 

ingezet bij de bouw van de U-Boot-Bunker Hornisse en 

de rest bij de opruimingswerkzaamheden of bij Weser 

Flug en Deschimag AG. Ook werkt er een klein 
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Kommando van ca. 50 Häftlinge in de slakkenafdeling 

van de naastgelegen hoogovens van de Norddeutsche 

Hütte AG. Vrijwel meteen na de overplaatsing verhardt 

het regime en verslechteren de omstandigheden 

dramatisch; bleef het aantal doden in Neuenland nog 

beperkt, nu sterven er dagelijks Häftlinge. Op 28 

november 1944 ruimt de SS Neuenland en de daar 

aanwezige Häftlinge worden overgebracht naar 

Osterort. Op 11 januari 1945 stuurt de SS ca. 100 

ernstig verzwakte Häftlinge naar het KZ Neuengamme 

terug en vervangt ze door ca. 100 Häftlinge uit Farge.  

Op 6 april begint de SS met de ontruiming van 

Osterort. De arbeidsongeschikten vertrekken naar het 

tijdelijke opvangkamp van Bremen-Farge en van daar 

naar het Auffanglager Sandbostel. De 

arbeidsgeschikten verlaten op 9 april het kamp om 

samen met de Häftlinge uit Bremen-Farge in een 

dodenmars naar het KZ Neuengamme te marcheren 

waar ze op 15 april aankomen. In 1984 is op het terrein 

van het huidige Stahlwerke Bremen op initiatief van de 

“Kollegengruppe der Klöckner Hütte Bremen” een 

gedenkplaat onthuld.28  

 

7 KZ-Außenlager Bremen-Gröpelingen(Schützenhof)29  

In de barakken van de Schützenvereins im Bremen 

Stadteil Gröpelingen richt de SS het laatste buitenkamp 

van het KZ Neuengamme in, het buitenkamp 

Gröpelingen (Schützenhof). Zowel Gröpelingen als 

Osterort zijn beiden gesticht om de Häftlinge dichter 

bij de bouwplaats, de U-Boot-Bunker Hornisse, onder 

te kunnen brengen. Op 25/26 december 1944 komt het 

eerste transport uit Blumenthal in Gröpelingen aan. Al 

vrij snel zitten er ca. 1000 Häftlinge in het kamp, de 

grootste groep van 400 joden komt uit Hongarije en 

Polen en anderen uit de Sovjet-Unie, België en 

Frankrijk. Als in januari 1945 na meerdere 

bombardementen op de werf het werk steeds meer 

ontregeld raakt, wordt een deel van de Häftlinge onder 
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strenge bewaking bij opruimingwerkzaamheden 

ingezet. Op 7/9 april ontruimt de SS het kamp en de 

Häftlinge worden eerst weer naar Blumenthal 

teruggebracht. Van daar gaan de joodse Häftlinge op 

transport naar het Auffanglager Bergen-Belsen. De 

anderen gaan eerst naar het tijdelijk als opvangkamp 

ingerichte Bremen-Farge en op 10 april in een 

dodenmars naar het KZ Neuengamme waar ze op 15 

april aankomen. 

De meeste Häftlinge in de buitenkampen Bremen-

Farge, Neuenland, Blumenthal, Osterort en 

Gröpelingen werden ingezet bij de bouw van de 

bunkers Valentin en Hornisse. Vooral de bouw van 

Valentin heeft veel Häftlinge, krijgsgevangenen en 

dwangarbeiders het leven gekost. Volgens schattingen 

zijn er alleen al bij de bouw van Valentin vanaf de 

zomer 1943 – begin april 1945 net zoveel doden 

gevallen als bij alle bombardementen op Bremen.  

 

8 KZ-Außenlager Bremen-Sebaldsbrück (Borgward) 30 

In augustus 1944 richt de SS op de bovenste etages van 

een oud fabrieksgebouw op het terrein van de 

Borgward-Werken in Bremen-Sebaldsbrück een nieuw 

buitenkamp van het KZ Neuengamme in. Op 25 

augustus komen ca. 1000 Russische en Poolse Häftlinge 

uit het KZ Auschwitz om in de fabrieken van Borgward 

ingezet te worden bij de productie van vrachtwagens. 

Het buitenkamp bestaat maar kort want half oktober 

sluit het kamp weer als het na 12 oktober ten gevolge 

van een bombardement onbruikbaar is geworden. De 

ca. 1000 Russische en Poolse Häftlingen uit het 

verwoeste Sebaldsbrück verblijven eerst in het 

buitenkamp Neuenland en gaan van daar naar het 

tijdelijk als opvangkamp ingerichte Bremen-Farge. Op 

10 april gaan ze in een dodenmars naar het KZ 

Neuengamme waar ze op 15 april aankomen. 

 

9 KZ-Frauenaußenlager Bremen  

(Hindenburg-kaserne) 31 
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Op 2 augustus 1944 komt een transport van 500 

Hongaarse Jodinnen uit het KZ Auschwitz-Birkenau 

naar Bremen waar ze ondergebracht worden in de 

paardenstallen van de Hindenburgkaserne gelegen in 

het stadsdeel Huckelriede aan de Boßdorfstrasse. 

Diezelfde maand komt nog een tweede transport van 

300 Poolse Jodinnen ook uit Auschwitz naar Bremen. 

Lagerführer van het buitenkamp is de SS-

Unterscharführer Peter Pittmann; als hij een maand 

later vertrekt, wordt hij opgevolgd door Johann Hille. 

Buiten het kamp is de bewaking in handen van 

voormalige luchtmachtsoldaten en in het kamp van ca. 

20 SS-Aufseherinnen. Dergelijke Aufseherinnen 

behoorden tot de zgn. SS-Gefolge, want vrouwen 

konden niet tot Himmlers patriarchale elitetroepen 

toetreden. De 800 joodse Häftlinge kwamen naar 

Bremen om ingezet te worden bij de bouw van 

noodwoningen. Een dag na hun aankomst werden ze in 

groepen van 25 tot 75 Häftlinge bij de verschillende 

Arbeidskommando’s ingedeeld. De meesten zijn 

ingezet bij tien bouw- en sloopbedrijven voor het 

opruimen van het puin na de bombardementen. Een 

klein deel van hen is op een bouwplaats ingezet bij het 

grondwerk, transport van bouwmaterialen en 

betonstorten en een enkeling werkte bij de Firma 

Lüning & Sohn in de prefabricage van betonelementen 

voor de noodwoningen, het werk waar ze eigenlijk 

voor naar Bremen waren gekomen. De paardenstallen 

raken op 26 september 1944 bij een bombardement 

volledig verwoest en nog diezelfde dag brengt de SS de 

Häftlinge over naar het nieuwe buitenkamp Bremen-

Obernheide. Op dit moment herinnert niets meer aan 

het buitenkamp Bremen (Hindenburgkaserne).  

 

10 KZ-Frauenaußenlager Bremen-Obernheide 32 

In 1939 voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog was er op de grens van Bremen in de 

Gemeente Stuhr in de wijk Obernheide aan de 
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Obernheider Straße een barakkenkamp voor de 

Organisation Todt (OT) ingericht. De drie barakken 

boden onderdak aan Duitse arbeiders die aan de 

Autobahn werkten en vanaf eind 1940 bij de bouw van 

bunkers en schuilkelders. Vanaf januari 1942 tot en 

met april 1944 was het een krijgsgevangenkamp voor 

Franse militairen die blindgangers onschadelijk 

moesten maken. Daarna staan de drie barakken enige 

tijd leeg tot de komst op 26 september van de 800 

Hongaarse en Poolse Joodse Häftlinge en hun 

bewakers en bewaaksters uit de Hindenburgkaserne. 

De SS blijft de Häftlinge inzetten voor 

ontruimingswerkzaamheden, maar een kleine groep 

werkt bij de Firma Lüning & Sohn en bij Bouwfirma 

Friedrich Rodieck in de prefabricage van de 

betonelementen voor noodwoningen. Eerst gebeurt 

het transport van en naar het werk met het spoor, 

maar nadat de Stuhrer Bahnhof is verwoest met 

vrachtwagens. Maar als er geen brandstof voor de 

vrachtwagens meer is, moeten de vrouwen dagelijks 

de 20 km te voet afleggen. Vermoedelijk op 4 april 

1945 ruimt de SS het kamp en worden de vrouwen 

deels te voet of met vrachtwagens en spoor naar het 

Auffanglager Bergen-Belsen overgebracht. Daar 

worden ze op 15 april 1945 door de Britten bevrijd. Op 

initiatief van de gemeente Stuhr wordt in augustus 

1988 op het terrein van het voormalige buitenkamp en 

monument onthuld.33      

 

11  KZ-Frauenaußenlager Bremen-Uphusen 34  

Op 15 november 1944 begint de SS met de bouw van 

een stenen barak voor een gepland 

nevenkamp van het KZ-Frauenaußenlager Obernheide 

aan de Bruchweg in Bremen-Uphusen. Op 7 februari 

1945 brengt de SS ca. 100 Hongaarse Jodinnen uit 

Obernheide over naar het KZ-Frauenaußenlager 

Bremen-Uphusen  op het terrein van de Bouwfirma 

Friedrich Rodieck. De meeste Häftlinge werken bij 
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Rodieck in de prefabricage van de betonelementen 

voor de noodwoningen en een klein aantal van hen in 

Uesen bij de Firma Dietrich Rohlfs voor de 

grondwerkzaamheden, het transporteren van 

bouwmaterialen en het storten van de betonfundering. 

Het kamp is vermoedelijk net als Obernheide op 4 april 

geruimd. De vrouwen gaan eerst te voet naar Versen; 

daar treffen ze de vrouwen uit Obernheide en van daar 

gaan ze gezamenlijk op transport naar het Auffanglager 

Bergen-Belsen.  In 1991 wordt op initiatief van de 

Geschichtswerkstatt Achim e.V. van de stad Achim aan 

de Bruchweg een gedenksteen onthuld.35   

 

Als op 10 april het laatste van de buitenkampen, het 

tijdelijke Auffanglager Bremen-Farge, ontruimd wordt, 

zijn alle Häftlinge uit de Vrije Hanzestad Bremen 

verdwenen. Bremen kan zich nu net als Hamburg 

voortaan profileren als de open stad die gedwongen en 

met tegenzin de Nazi’s gevolgd is. Beide Hanzesteden 

weten die mythe jarenlang in stand te houden. 36 

 

Op  20 april schieten de Britten ca. 400 granaten met 

vlugschriften op Bremen af om de stad te bewegen 

zich vreedzaam over te geven, maar Gauleiter 

Wegener en zijn kompanen wijzen het daarin gestelde 

ultimatum af en geven aan de stad met hand en tand 

zullen verdedigen. Op  25 april zetten de Britten de 

aanval op Bremen in en na twee dagen van zware en 

verwoestende huis aan huis gevechten nemen ze op 27 

april 1945 de stad in.37     

 

 

 

 
                                                                 

 
35

 Gedenkstätten für die Opfer des KZ Neuengamme und seiner Au-
ßenlager, Hamburg 2000, p. 129v. 
36

 M. Buggeln: Fazit: Weißwaschung durch Abschiebung – Die Hanse-
städte Hamburg und Bremen als Profiteure der Evakuierungstrans-
porte, in: M. Buggeln: Arbeit & Gewalt. Das Außenlagersystem des 
KZ Neuengamme. Göttingen 2009, p. 655 – 657.  
37

 J. Zimmermann: Plicht zum Untergang. Die deutsche Kriegsführung 
im Westen des Reiches 1944/45.  
Paderborn 2009, p. 351 – 365. 
W. Niehaus: 1945 Entscheidung zwischen Rhein und Weser. Stuttgart 
1995
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, p. 185 – 201. 
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SLACHTOFFERTJES MEDISCHE EXPERIMENETEN 

OPGEHANGEN 

Nieuw materiaal tegen van moord op 20 kinderen 

verdachte SS’er. 

 

Bonn − Twintig kinderen en 

34 andere gevangenen wor-

den in de nacht van 20 op 21 

april 1945 in een kelder van 

de school Bullenhuser 

Damm in Ham-burg – onder-

deel van het concentratie-

kamp Neuengamme – door 

de SS ver-moord. Ze werden 

opgehangen. Tot voor kort 

wisten de weinige familie-

leden, die nu nog leven, niet 

precies wat er met de kinderen was gebeurd. De na-

men van de slachtoffers – onder wie twee Nederlandse 

jongetjes – waren weliswaar bekend, maar van hun fa-

milies wist men niets. Bijna al het documentatie-

materiaal was vernietigd. 

 

In het Auschwitz-archief vonden de Stem-verslaggevers 

Günther Schwarberg en Daniël Haller met behulp van 

Poolse collega’s een “ziektekaart“ van het “SS-hygiëne-

instituut” op naam van het kind Sergio Desimone uit 

Italië. Dat was het eerste document over een van de 20 

kinderen met geboortedatum en gegevens over de 

ouders. Vervolgens werden gegevens ontdekt over de 

Franse kinderen Kohn en Morgenstern en de 

Eindhovense broertjes Eduard en Alexander 

Hornemann. Sinds de familieleden weten hoe de 

kinderen aan hun einde zijn 

gekomen- dat wilden ze op 

eigen verzoek – kunnen ze 

nauwelijks nog slapen. De 

waarheid is ook te gruwelijk. 

In een speciale barak in 

Auschwitz zijn de kinderen 

door de SS-arts Kurt 

Heissmeyer misbruikt voor 

afgrijselijke medische expe-

rimenten. Zij waren joden en 

Heissmeyer wilde hoog-

leraar worden. Daarom 

werden bij de zes- tot twaalfjarigen klieren ver-wijderd, 

botten gebroken. Heissmeyer die een middel tegen 

tuberculose wilde ontwikkelen, bracht levende tbc-

bacillen in de opengereten huid van de kinderen. Bij 

drie kinderen werd via een gummislang een 

bacterieoplossing in de longen gespoten. 

 

Geen sporen 

Op 20 april, 1945 werden de experimenten beëindigd. 

De kinderen moesten gedood worden, want de SS 

wilde geen sporen achterlaten. Diezelfde avond 

bereikte een vrachtauto de Spaldingstrasse in 

Hamburg, eveneens een onderdeel van Neuengamme. 

In de wagen zaten de 20 joodse kinderen, twee Franse 

artsen, twee Nederlandse verplegers en zes Russische 

krijgsgevangenen. Allen moesten geëxecuteerd 

worden. De twee Nederlanders waren Dirk Deutekom 

en Anton Holzer. Zij waren als verzetsstrijders 

gearresteerd en naar Auschwitz gestuurd. Toen alle 

kinderen door de onmenselijke experimenten, kort 

voor Kerstmis 1944, ernstig ziek waren geworden, 

hebben Holzer en Deutekom van alles geprobeerd om 

hun ten minste zo goed mogelijk voedsel te bezorgen. 

Het dodentransport naar Hamburg werd bewaakt door 

SS-Unterscharführer Dreimann, SS-Unterscharführer 

Kurt Heissmeyer 

Arnold Strippel 

 

In 1979 werd de SS’er Obersturmführer Strippel 

op nieuw voor de rechter gebracht, om een 

verklaring af te leggen inzake de kindermoord in 

de school aan de Bullenhuser Damm Het 

regionale dagblad Provinciale Zeeuwse Courant 

deed hierover verslag in de volgende artikelen. 

De reportage sluit aan bij het Neuengamme Bulle-

tin van september2007, p. 18-29. 

NOGMAALS “DE KINDEREN VAN DE BULLENHUSER DAMM” 
(verzameld door Jan de Muijnck uit de PZC, 1979-1995) 
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Niehagen en SS-Oberscharführer Adolf Speck.  De arts 

van het concentratiekamp Neuengamme SS-

Hauptsturmführer dr. Alfred Trzebinski was er 

eveneens bij. De vrachtauto werd bestuurd door SS-

Unterscharführer Hans-Friedrich Petersen. 

In het kamp Spaldingstrasse bespraken de SS'ers 

Dreimann en dr. Trzebinski het executiebevel met de 

zogenoemde Stuzpunktleiter van alle Hamburgse 

buitencommando’s van het kamp Neuengamme, de SS-

Obersturmfuhrer Arnold Strippel. Er ontstond een 

discussie, zelfs ruzie over de executie. Getuigen 

hebben later verklaard dat Strippel met zijn 

dienstwagen naar de Bullenhuser Damm is gereden, 

waar de kinderen, de twee Franse artsen, de 

Nederlandse verplegers en de Russische 

krijgsgevangenen zijn opgehangen. Dat gebeurde op 

bevel van Strippel, die verantwoordelijk was voor het 

KZ-buitenkamp Bullenhuser Damm. Aan het begin van 

de executie verliet, SS-Hauptsturmführer Trzebinski de 

kelder. 

 

Veroordeeld 

Talloze getuigen hebben deze gang van zaken 

bevestigd. De bij de moord betrokken SS'ers Dreimann, 

Speck en Trzebinski hebben tijdens het zogeheten 

Curio-Haus-proces onder ede verklaard dat Strippel het 

uiteindelijke bevel (hijzelf handelde weer op bevel uit 

Berlijn) had gegeven om de moorden te voltrekken. 

De SS'ers werden op 7 oktober 1946 door de militaire 

rechtbank van het achtste Corps District ter dood 

veroordeeld. Het vonnis werd de volgende dag 

voltrokken. Strippel, die ook was aangeklaagd, was 

destijds verdwenen. Later is hij wegens moord op 21 

mensen in het concentratiekamp Buchenwald 21 keer 

ter dood veroordeeld. Dat vonnis werd later omgezet 

in zes jaar gevangenisstraf, De SS-Hauptsturm-führer 

kreeg 132.000 mark smartegeld. Hij is nu 67 jaar oud, 

woont in een mooie eigen woning in Frankfort. 

Het weekblad Stern publiceerde onder een foto van 

Strippel de volgende tekst: ”Een van de voor de dood 

van de kinderen verantwoordelijke mensen leeft 

tussen ons in: de vroegere SS-Obersturmführer Arnold 

Strippel”. Het openbaar ministerie in Hamburg 

onderzoekt nu nieuw belastend materiaal tegen hem, 

nadat eerder de zaak was geseponeerd. 

 

Verklaring 

Op acht maart van dit jaar legde Arnold Strippel een 

verklaring onder ede af dat hij niets met de 

kindermoord te maken had. De man, die in talrijke 

Duitse concentratiekampen werkzaam was en al 

eerder wegens moord was veroordeeld, schrijft aan 

het Landgericht in Frankfort am Main. 

“De in Stern nr.11 gestelde beweringen over mijn 

vermeende verantwoordelijkheid voor het lot van de in 

het kamp Neuengamme vermoorde kinderen zijn niet 

waar. Het concentratiekamp Neuengamme stond 

destijds onder bevel van SS-Obersturmbannführer 

Pauly. Ik was leider van het ver weg gelegen 

arbeidskamp Spaldingstrasse in Hamburg, waarvan de 

“Insassen” (ingezetenen) zich bezig hielden met 

opruimingswerkzaamheden in de stad na de 

bomaanvallen. Van de weerzinwekkende gebeurte-

nissen met de kinderen heb ik pas later gehoord. Ik 

wist destijds niet dat in het kamp Neuengamme me-

dische experimenten op kinderen werden uitgevoerd, 

noch dat er “überhaupt” kinderen in Neuengamme 

waren. Ik kende ook geen arts die dr. Heissmeyer 

heette. Er is geen woord van waar dat ik uit Berlijn een 

bevel heb gekregen om de kinderen te vermoorden of 

dat ik zelfs zo'n bevel zou hebben uitgevoerd". Was 

getekend: Arnold Strippel. 

Zonder Stern te horen verbood het Landgericht in 

Frankfort op 12 maart 1979 het blad verder te bewe-

ren dat Strippel mede verantwoordelijk was voor de 

kindermoord. Stern stoorde zich hier niet aan en kreeg 

vervolgens op 27 maart een boete van 100.000 mark. 

 

Meineed 

Inmiddels is Strippel door de vroegere concen-

tratiekampgevangene Fritz Bringmann op verdenking 

van meineed aangeklaagd. Herbert Schemmel (64), die 

tot 30 april 1945 gevangene in Neuengamme was, 

verklaarde op 30 maart onder ede dat Strippel als 

“Stützpunktleiter" wel degelijk verantwoordelijk was 

voor het buitencommando Bullenhuser Damm, waar 
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 de kinderen, twee Franse artsen, twee Nederlandse 

verplegers en 30 Russische krijgsgevangenen zijn 

vermoord. 

Het weekblad Stern heeft bezwaar aangetekend tegen 

het besluit van het Frankfurter Landgericht. Die 

rechtszaak is donderdag begonnen. De verdediging 

heeft aan de hand van talloze documenten een 

uitvoerig rapport gemaakt. Daarin staat op bladzijde 33 

ondermeer: “Een verklaring onder ede van 13 regels 

was voor de rechtbank voldoende om te verbieden van 

de onschuld van SS-Obersturmführer Strippel aan de 

moord op 20 joodse kinderen te spreken. Een 

verklaring van 13 regels was bovendien voldoende om, 

zonder wettelijke wederhoor, met een boete van 

100.000 mark de verloren eer van Obersturmführer 

Strippel te vergulden. Dat hebben de dode kinderen 

niet verdiend. Men moet zich schamen”. En verder: 

“De SS- Obersturmführer Strippel kent zijn schuld. Zijn 

verklaring onder ede is vals”. 

In de hal van de school aan de Bullenhuser Damm in 

Hamburg, waar de kinderen zijn vermoord, werd op 

initiatief van gevangenen uit het concentratiekamp in 

1964 een gedenksteen aangebracht. Elk jaar op 20 april 

legt een groep van concentratiekampgevangenen daar 

bloemen en kransen. Dat jaar zullen enkele 

familieleden voor de eerste keer op de plaats zijn waar 

34 jaar geleden kinderen gruwelijk werden vermoord 

omdat zij joden waren. 

(bron: PZC 06-04-1979) 

 

Frankfort (DPA/ANP) De voormalige SS-

Obersturmführer Arnold Strippel (67) kan volgens een 

rechtbank in Frankfort worden aangemerkt als een van 

de personen die verantwoordelijk zijn voor de moord 

op twintig joodse kinderen in het voormalige 

concentratiekamp Hamburg-Neuengamme 

De moord vond plaats op 20 april 1945, de verjaardag 

van Adolf Hitler. In 1946 werden enkele aan Strippel 

ondergeschikte SS’ers voor die moordpartij door een 

Britse krijgsraad ter dood veroordeeld en 

terechtgesteld. Tegen Strippel loopt een gerechtelijk 

vooronderzoek. 

Strippel wordt er ook van verdacht schuldig te zijn aan 

het zogenaamde ‘bunkerdrama’ van Vught. In zijn 

opdracht zouden op de 15de januari 1944 vijftig 

vrouwen zijn opgesloten in een cel met een 

vloeroppervlakte van twaalf vierkante meter. De dag 

daarop waren tien van die vrouwen gestikt. In het 

Majdanekproces in Dusseldorf moet Strippel 

terechtstaan wegens meineed. De voormalige SS-

officier Strippel heeft geprobeerd het weekblad ‘Stern’ 

te laten verbieden een serie over ‘de SS-dokter en de 

kinderen’ te vervolgen. De rechter was van oordeel dat 

Strippel als vroegere SS-leider en als persoon moet 

accepteren dat zijn foto wordt gepubliceerd en dat hij 

als nazi-misdadiger wordt aangeduid. 

(bron: PZC 07-09-1979) 

 

SS-BEUL STRIPPEL WAS REEDS 21 KEER TER DOOD 

VEROORDEELD 

Vonnis kindermoordenaar omgezet in 6 jaar 

gevangenis 

(Van onze correspondent Hans Amesz) 

 

Bonn - Arnold Strippel, de 67 jarige Duitse oorlog 

misdadiger uit Frankort,  naar wiens rol hij het 

bunkerdrama van januari 1944 in het 

concentratiekamp Vught nu door de justitie in 

Frankfurt een gerechtelijk onderzoek is begonnen, 

werd op 7 oktober 1946 reeds door een militaire 

rechtbank in Hamburg ter dood veroordeeld. Hij kreeg 

zelfs 21 keer de doodstraf. Overigens werd Arnold 

Strippel bij verstek veroordeeld, want hij was op dat 

moment spoorloos verdwenen. Dat vonnis werd later 

om gezet in zes jaar gevangenisstraf. De SS-

Hauptsturmführer Arnold Strippel kreeg later 132.000 

mark smartegeld, vermoedelijk als schadeloosstelling 

voor een te lang verblijf In de gevangenis. 

De op 2 juni 1911 in Umhausen geboren Arnold 

Strippel stond ook al ook terecht in het zich nu al vier 

jaar voortslepende Majdanek-proces in Düsseldorf, 

omdat hij in het concentratiekamp Lublin-Maj-danek 

op eigen initiatief anderen tot moord zou hebben 

aangezet. Gedurende zijn aanwezigheid in het 

concentratiekamp Lublin-Majdanek tot aan zijn 

overplaatsing begin juli 1943 was Strippel 

plaatsvervangend kampcommandant. 
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In de late avonduren van 14 juli 1942 vluchtten, aldus 

de in Düsseldorf uitgebrachte aanklacht 84 Russische 

krijgsgevangenen uit het kamp. De eveneens in 

Düsseldorf terecht staande Hermann Hackman gaf 

daarop bevel alle in het kamp achtergebleven 

krijgsgevangenen dood te schieten. Nog in dezelfde 

nacht werden met hulp van de eveneens aangeklaagde 

Heninz Petrick 40 tot 42 krijgsgevangenen op de 

binnenplaats samengedreven en daar door Hackann en 

enkele onbekende SS’ers doodgeschoten. Vijf anders 

krijgsgevangenen die zich op dat moment in de 

ziekenboeg bevonden. werden de volgende morgen 

vermoord. 

Na de oorlog werd Strippel ter dood veroordeeld 

wegens zijn aandeel in de moord op 20 joodse 

kinderen en 34 andere gevangenen in de nacht van 20 

op 21 april 1945 in een kelder van de school aan de 

Bullenhuser Damm in Hamburg - onderdeel van het 

concentratiekamp Neuengamme. 

De eveneens bij deze moord betrokken SS’ers 

Dreimann, Speck en Trzebinski, die tijdens het 

zogeheten Curio-Hausproces onder ede hebben 

verklaard dat Strippel het uiteindelijke bevel had 

gegeven de moorden op de kinderen te voltrekken, 

werden op 7 oktober 1946 door genoemde militaire  

rechtbank ter dood veroordeeld; het vonnis werd de 

volgende dag voltrokken. 

 

Experimenten 

De twintig joodse kinderen onder wie twee Nederland 

se, waren opgenomen in het ,”SS- hygiëne-instituut”. 

In een speciale barak In het concentratiekamp 

Neuengamme zijn de kinderen door de SS-arts Kurt 

Heissmeyer misbruikt voor afgrijselijke medische 

experimenten. Heissmeyer, die hoogleraar wilde 

worden, verwijderde bij de kinderen in de leeftijd van 

tien tot twaalf jaar klieren en brak bij zijn 

experimenten hun botten. Bij het zoeken naar een 

middel tegen tuberculose bracht Heissmeyer ook 

levende tbc-bacillen in de opengereten huid van de 

kinderen. Bij drie kinderen werd via een gummislang 

een bacterieoplossing in de longen gespoten. 

Op 20 april 1945 werden de experimenten beëindigd. 

De kinderen moesten worden gedood, want de SS 

wilde geen sporen achterlaten. Nog diezelfde avond 

bereikte een vrachtauto de Spaldingstrasse in 

Hamburg, eveneens een onderdeel van Neuengamme. 

In de wagen zaten de twintig joodse kinderen, twee 

Franse artsen, twee Nederlandse verplegers en zes 

Russische krijgsgevangenen. Allen moesten worden 

geëxecuteerd. 

De twee Nederlanders waren Dirk Deutekom en Anton 

Holzer. Zij waren als verzetstrijders gearresteerd en 

naar Neuengamme gestuurd. Toen alle kinderen door 

de onmenselijke medische experimenten kort voor 

Kerstmis 1944 ernstig ziek waren geworden, hebben 

Deutekom en Holzer van aIles geprobeerd om hun 

tenminste zo goed mogelijk eten te bezorgen. 

Het dodentransport naar Hamburg werd bewaakt door 

SS-Unterscharführer Dreimann, SS-Unterscharführer 

Niehagen en SS-Oberscharführer Adolf Speck. De arts 

van het concentratiekamp Neuengamme Hauptsturm-

führer Alfred Trzebinski,  was er eveneens bij. 

In het kamp Spaldingstrasse bespraken de SS’ers 

Dreimann en Trzebinski het executiebevel met de 

zogenaamde Stutzpunktleiter van alle Hamburge 

buitencommando’s van het kamp Neuengamme, de SS-

Obersturmführer (toen nog luitenant) Arnold Strippel. 

Er ontstond toen een discussie, zelfs ruzie, over de 

executie. Getuigen hebben later verklaard dat Strippel 

met zijn dienstwagen naar de Bullenhuser Damm is 

gereden, waar de kinderen de twee Franse artsen, de 

Nederlandse verplegers en de Russische 

krijgsgevangenen zijn opgehangen. Dat gebeurde op 

bevel van Strippel, die verantwoordelijk was voor het 

KZ-buitenkamp Bullenhuser Damm. Aan het begin van 

de executie verliet SS-Hauptsturmführer Trzebinski de 

kelder. 

De naam Strippel kwam onlangs weer aan de orde toen 

de Stern-verslaggevers Günther Schwarberg en Daniël 

Haller uit Hamburg bezig waren aan een verhaal over 

de moord op de 20 joodse kinderen. Het weekblad 

Stern publiceerde toen onder een foto van Strippel de 

volgende tekst: “Een van de voor de dood van de 

kinderen verantwoordelijke mensen leeft in ons 

midden: de vroegere SS-Obersturmführer Arnold 

Strippel". Het openbaar ministerie In Hamburg 
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onderzocht daarna het nieuwe belastende materiaal 

tegen Strippel, nadat de zaak eerder was geseponeerd. 

 

Verklaring 

Kort na de publicatie in de Stern legde Strippel onder 

ede de verklaring af, dat hij niets met de kindermoord 

te maken had. Strippel schreef aan het Landgericht in 

Frankfurt am Main: “De in de Stern gestelde 

beweringen over mijn vermeende verantwoordelijk-

heid voor het lot van de in het kamp Neuengamme 

vermoorde kinderen, zijn niet waar”. 

“Het concentratiekamp Neuengamme stond destijds  

onder bevel van SS-Obersturmführer (majoor) Pauly. Ik 

was leider van het ver weg gelegen kamp 

SpaIdingstrasse in Hamburg, waarvan de “Insassen” 

(ingezetenen) zich bezig hielden met opruimings-

werkzaamheden na de bomaanvallen op de stad. Van 

de weerzienwekkende gebeurtenissen met de kinderen 

heb ik pas later gehoord. Ik wist destijds niet dat in het 

kamp Neuengamme medische experimenten op 

kinderen werden uitgevoerd noch dat er “uberhaupt” 

kinderen in Neuengamme waren. Ik kende ook geen 

arts die dr. Heissmeyer heette. Er is geen woord van 

waar dat ik uit Berlijn bevel heb gekregen de kinderen 

te vermoorden of dat ik zelf zo’n bevel zou hebben 

uitgevoerd”. Was getekend Arnold Strippel. 

Zonder de Stern te horen, verbood het Landgericht in 

Frankfort op 12 maart j.l., het blad verder te beweren 

dat Strippel medeverantwoordelijk was voor de 

kindermoord. De Stern stoorde zich daar niet aan en 

kreeg daarna op 27 maart een boete van 100.000 

mark, Deze boete werd overigens in hoger beroep - 

nadat Stern bezwaar had aangetekend tegen het 

vonnis - weer ongedaan gemaakt. 

(bron: PZC 25-07-1979) 

 

SS-BEUL STRIPPEL OPNIEUW VOOR DE RECHTER 

Hamburg (DPA) - Het openbaar ministerie in Hamburg 

heeft de 72-jarige oorlogsmisdadiger Arnold Strippel in 

staat van beschuldiging gesteld wegens moord op 

meer dan veertig mensen, in 1945 in Hamburg. 

Volgens de Nederlandse officier van justitie mr. 

Brilman belast met de opsporing van 

oorlogsmisdadigers, bevonden zich onder die ruime 

veertig mensen vier joodse Nederlanders, twee 

kinderen en twee volwassenen. 

Strippel, al eerder veroordeeld, zou op 20 april 1945 in 

een school in Hamburg 20 joodse kinderen en 

ongeveer 20 joodse volwassenen uit liet concentratie-

kamp Neuengamme door ophanging gedood hebben. 

Strippel werd eerder door een Duitse rechtbank 

veroordeeld tot levenslang wegens misdaden gepleegd 

in het concentratiekamp Buchenwald, maar dit vonnis 

werd later omgezet in zes jaar. 

Strippel werd in Nederland bekend om zijn aandeel in 

de ‘bunkermoord’ die zich in 1944 in Vught afspeelde. 

Strippel sloot toen 71 vrouwen op in een cel, waardoor 

tien van hen stikten. Het onderzoek door de West-

duitse justitie werd in mei dit jaar geseponeerd wegens 

gebrek aan bewijs. Strippel werd voorts tot 3.5 jaar 

veroordeeld in het zogenoemde Majdanek-proces, 

maar dit vonnis is niet ten uitvoer in afwachting van de 

behandeling van hoger beroep, dat door Strippel is 

aangetekend. (bron: PZC 12-13-1983) 

 

BURGEMEESTER HAMBURG WIL PROCES TEGEN SS’ER 

STRIPPEL  

Den Haag (GPD) – De burgemeester van Hamburg, 

Klaus von Dohnanyi, wil dat het alsnog tot een proces 

komt tegen de voormalige SS'er Arnold Strippel, onder 

meer beschuldigd van moord op 20 kinderen en 4 

“verplegers” en 24 Russische krijgsgevangenen. 

Von Dohnanyi is ervan overtuigd dat Strippel voor de 

rechter verantwoording zal moeten afleggen en zal zich 

daarvoor persoonlijk inzetten. Von Dohnanyi zei dit. 

zaterdag in Hamburg, waar Nederlandse nabestaanden 

van de slachtoffers van Strippel tijdens een 

herdenkingsbijeenkomst hun twijfel hadden geuit aan 

de wil van de Westduitse justitie om Strippel te 

vervolgen. De oud SS’er, woonachtig in Frankfurt, werd 

voor andere misdaden wel tot enkele jaren 

gevangenisstraf veroordeeld tijdens het zogeheten 

Majdanekproces. Met als argument een zwakke 

gezondheid wist hij de tenuitvoerlegging van de straf 

echter nog te voorkomen. Volgens Albert Eikenaar van 

de “Vereniging ter herdenking van de kinderen” is al 

eerder besloten om Strippel niet te vervolgen voor zijn 
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aandeel in de moord op tien Nederlandse vrouwen in 

het kamp Vught. (bron: PZC 22-04-1985) 

 

GEEN PROCES TEGEN SS’ER VOOR BEVEL KINDER-

MOORD 

Hamburg (DPA) – Er komt geen proces tegen de 

vroegere eerste-luitenant van de SS, Arnold Strippel. 

Het gerechtshof in Hamburg deelt de mening van een 

lagere rechtbank dat een proces de 76-jarige Strippel 

“acuut levensgevaar” zou berokkenen. 

Strippel wordt er van beschuldigd in de nacht van 20 

op 21 april 1945 − enkele weken voor de Duitse 

capitulatie op 8 mei – het bevel te hebben gegeven tot 

het doden van 20 joodse kinderen, vier verzorgers en 

zeker 18 gevangenen uit de Sovjet-Unie. De groep was 

geïnterneerd in een school aan de Bullenhuser Damm 

in Hamburg. De “Vereniging kinderen van de 

Bullenhuser Damm” was in beroep gegaan tegen de 

beslissing van de lagere rechter, Strippel niet 

gerechtelijk te vervolgen. 

(bron: PZC 01-05-1987) 

 

HAMBURG VERNOEMT STRATEN NAAR NAZI-SLACHT-

OFFERTJES 

Hamburg/Eindhoven (ANA) - Twee straten in een 

nieuwbouwwijk in het Duitse Hamburg zijn donderdag 

vernoemd naar de broertjes Lexje en Edo Hornemann 

uit Eindhoven.  

 

De jongetjes werden op 20 april 1945, de laatste 

verjaardag van Hitler, tegelijk met achttien andere 

kinderen door de nazi’s vermoord in een poging sporen 

van medische experimenten op de kinderen uit te 

wissen. De broertjes waren toen acht en twaalf jaar 

oud. 

De moordpartij vond plaats in een school op een 

industrieterrein in Hamburg. De wijk waar de straten 

met de namen van deze 20 nazi-slachtoffertjes komen, 

ligt op zo’n dertig kilometer van deze school. 

De onthulling van de straatnaamborden is onderdeel 

van de vijftigste herdenking van de moord op “die  

Kinder von Bullenhuser Damm”. 

Lexje en Edo Hornemann werden in 1944 via Kamp 

Vught met hun ouders naar Birkenau gebracht. Toen 

hun moeder stierf aan tyfus werden de kinderen uit de 

groep gehaald en naar de barak van dokter Heisss-

meyer gebracht. Deze stond naast barak nr. 11 waar de 

beruchte dokter Mengele zijn experimenten op 

tweelingen uitvoerde. De Eindhovense jongetjes 

werden ingedeeld bij een groep van twintig kinderen 

op wie experimenten werden gedaan met medicijnen 

die tbc moesten genezen. 

Toen Auschwitz werd ontruimd, omdat liet Rode Leger 

in aantocht was, zijn de kinderen met een speciale 

trein naar het concentratiekamp Neuengamme bij 

Hamburg gebracht. Daar ging Heissmeyer verder met 

de experimenten, totdat het bevel uit Berlijn kwam, 

dat de experimenten moesten stoppen en dat de kin-

deren moesten worden gedood. 

Kampcommandant Arnold Strippel gaf het bevel de 

kinderen in de school aan de Bullenhuser Damm om te 

brengen. Strippel leeft nog steeds. Hij woont in 

Frankfurt en is nooit veroordeeld. 

(PZC 21-04-1995) 

 

Familieleden van de slachtoffertjes en belangstellenden 

kijken toe hoe een bordje met de naam van een omgebracht 

kind, Eduard-Reichenbaum, wordt geplaatst in de 

Hamburgse nieuwbouwwijk. 

(foto Rolf Rick/DPA) 
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Op het terrein van voormalig Kamp Westerbork is op 6 

december 2011 begonnen met een reeks 

archeologische opgravingen. De opgravingen zijn een 

verplichte voorbereiding op een grote renovatie van de 

voormalige woning van kampcommandant Gemmeker, 

maar kunnen waardevolle historische inzichten 

opleveren. 

Kamp Westerbork is vooral bekend als ‘Voorportaal 

van de hel’. Het kamp diende tijdens de Tweede 

Wereldoorlog als Durchgangslager, een tijdelijk 

tussenstation voor de ruim honderdduizend joden en 

sinti die werden gedeporteerd naar concentratie-

kampen als Auschwitz en Sobibor. 

Vóór de oorlog werd het in 1939 aangelegd als 

opvangkamp voor uit Duitsland en Oostenrijk 

gevluchte joden, en na de bevrijding fungeerde het 

kamp tot 1949 als interneringskamp voor NSB’ers en 

van collaboratie verdachte Nederlanders. Vervolgens 

werden twintig jaar lang Molukse migranten 

opgevangen in het kamp, dat nu Woonoord 

Schattenberg genoemd werd. In 1971 werd het kamp 

afgebroken. Alle bewoners hebben hun sporen 

achtergelaten, al dan niet onder de grond. 

 

Opgravingen 

Binnenkort wordt begonnen aan de restauratie en 

conservering van de houten woning van 

kampcommandant Gemmeker. Verder zijn er plannen 

voor het beter herkenbaar maken van het kampterrein, 

onder andere door authentieke delen van barakken op 

het terrein te plaatsen. Voordat deze plannen worden 

uitgevoerd, moet eerst grondonderzoek plaatsvinden. 

Hierbij kunnen belangrijke voorwerpen naar boven 

komen, die beter inzicht geven in de geschiedenis van 

het kamp en zijn inwoners. Ook de vuilstortplaats ten 

noorden van het kampterrein zal worden onderzocht, 

waarbij een deel van het afval zal worden geborgen, 

schoongemaakt, onderzocht en beschreven. 

Deskundigen van het archeologisch adviesbureau RAAP 

zijn sinds dinsdag 6 december aan het werk bij de 

woning van de kampcommandant. 

 

Rondleidingen 

Op woensdag 7 december waren de werkzaamheden 

te bezichtigen voor het publiek. Een medewerker van 

RAAP was daarbij aanwezig om uitleg te geven. 

Kijk voor meer informatie op de website van 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgravingen bij de woning van kampcommandant 

OPGRAVINGEN IN KAMP WESTERBORK  
Op zoek naar sporen uit het verleden 
Verzameld door Jan de Muijnck 
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Tijdens en ná de oorlog lieten de autoriteiten niet alleen 

de Joden maar ook de andere vervolgden volledig aan 

hun lot over.  

 

In de opmaat van 5 mei is het onvermijdelijk dat de 

regering voor de zoveelste keer wijst op de lankmoedige 

houding van de Nederlandse bevolking tijdens de Duitse 

bezetting, een lankmoedige houding die het mogelijk 

maakte dat meer dan 100.000 joodse medeburgers 

werden vermoord in Duitse concentratiekampen. Hoe 

juist die constatering ook moge zijn, het is frappant dat 

de Nederlandse regering nog nooit haar spijt heeft be-

toond over haar eigen handelen. 

Een paar dagen na de Duitse inval in Nederland op 10 

mei 1940, vluchtte de regering naar Engeland. De ver-

antwoordelijkheid voor het - tijdelijke - bestuur werd op 

de valreep in handen gelegd van de secretarissen-

generaal, de hoogste ambtenaren van de ministeries. 

De ambtenaren, al snel geïncorporeerd in het Duitse 

bezettingssysteem, kregen van de Nederlandse regering 

geen enkele instructie mee hoe te handelen jegens de 

bezetter. 

Het was de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, 

Frederiks, die er nog in mei 1944 geen enkel bezwaar in 

zag om Nederlanders (gedwongen) te laten werken aan 

Duitse militaire installaties. En toen in juli 1944 in Bra-

bant zeven burgemeesters collectief weigerden mensen 

uit hun dorp aan te wijzen om voor de Duitsers aan 

militaire installaties te werken, was het Frederiks die 

deze burgemeesters in de steek liet: de burgemeesters 

(onder wie Henri van der Putt, burgemeester van Gel-

drop) werden gearresteerd en binnen twee dagen kre-

gen ze van Frederiks hun ontslagbrief toegestuurd. Een 

ontslagbrief die tevens impliceerde dat de betaling van 

hun salaris werd stopgezet en de ambtswoning moest 

worden ontruimd. 

 

Aan hun lot overgelaten 

Tijdens hun gevangenschap in de Duitse concentratie 

 

kampen werden deze burgemeesters − en met hen dui-

zenden andere Nederlandse politieke gevangenen –  

opnieuw volledig aan hun lot overgelaten. De Neder-

landse regering en het Nederlandse Rode Kruis wisten 

dat het mogelijk was om voedselpakketten naar de poli-

tieke gevangenen te sturen − de toestemming daarvoor 

door Himmler was notabene door een Nederlander 

verkregen − maar de Nederlandse regering en het Rode 

Kruis weigerden elke hulp. Sterker: de Nederlandse 

regering frustreerde elke vorm van hulp aan zowel de 

Nederlandse politieke gevangenen als ook aan de jood-

se gevangenen. 

Toen de Zwitserse vertegenwoordiger van het Interna-

tionale Rode Kruis het Nederlandse Rode Kruis in mei 

1943 in Den Haag wees op de mogelijkheid om de Ne-

derlanders in Duitsland te helpen met voedselpakket-

ten, werd hij weggestuurd. Hij kreeg van het Nederland-

se Rode Kruis geen namen van Nederlanders in Duitse 

concentratiekampen. Uiteindelijk zouden vanuit Zwit-

serland iets meer dan duizend concentratiekampgevan-

genen voedselpakketten toegestuurd krijgen aan de 

hand van een namenlijst, opgesteld door particulieren. 

De hulpzendingen werden geheel gefinancierd door 

Nederlandse vrijwilligers in Zwitserland. 

De Nederlandse jonkheer Flugi van Aspermont verzond 

vanuit Genève − waar hij de Nederlandse regering ver-

tegenwoordigde − op eigen gezag voedselpakketten aan 

zo'n duizend hem bekende gevangenen. Alle pakketten 

betaalde hij uit eigen zak of met bij elkaar geschooierd 

geld. 

Deed de Nederlandse regering dan helemaal niets? 

Vooruit. Met Kerstmis 1944 kreeg een aantal Nederlan-

ders een blikje tomatenpuree toegestuurd. Een blikje 

tomatenpuree. Je vraagt je af wie dat bedacht heeft. 

 

Voedselpakketten 

De zeven burgemeesters werden volkomen in de steek 

gelaten. De voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis  

in Londen schreef in mei 1944 in Vrij Nederland dat het  

 

 REGERING LIET TIJDENS DE OORLOG IEDERÉÉN IN DE STEEK 
door Jan Burgers, overgenomen uit: De Volkskrant, 12 januari 2012, pag. 30 
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geen enkel nut had om zich om politieke gevangenen te 

bekommeren. Ze konden toch niet worden geholpen. 

De Noorse, Deense, Belgische en Franse politieke con-

centratiekampgevangenen kregen in diezelfde periode  

met grote regelmaat voedselpakketten toegestuurd via 

hun Rode Kruis organisaties. Die pakketten werden be-

taald door hun regeringen. De tegenstellingen in kam-

pen als Bergen-Belsen en Sachsenhausen tussen de 

Nederlandse gevangenen enerzijds en de Noren, de 

Fransen en de Belgen anderzijds was dan ook enorm. De 

Noren hadden barakken, tot de nok toe gevuld met 

kazen, worsten, brood, koffie, suiker, room, vitamine-

preparaten enzovoorts. De Nederlanders hadden niets 

en verwerden al spoedig tot het kampproletariaat, uit-

gehongerd, vergeven van de luizen en bezocht door 

ziekten als hongeroedeem, typhus en dysenterie. 

Nederlanders die zich hadden verzet tegen de Duitse 

oorlogsmisdaden werden op schandalige wijze in de 

steek gelaten door de Nederlandse regering. Alle hulp 

aan Nederlandse politieke gevangenen en alle hulp aan 

Nederlands-joodse concentratiekampgevangenen kwam 

tot stand dankzij particulier initiatief, betaald door par-

ticulieren. Waar mogelijk hebben de Nederlandse rege-

ring en het Nederlandse Rode Kruis deze hulp belem-

merd, gefrustreerd en zelfs de hulpverleners moedwillig 

in gevaar gebracht. 

 

Wachten 

Direct na de capitulatie werden de voormalige concen-

tratiekampgevangenen uit Frankrijk, België en Noorwe-

gen met ambulances en bussen gerepatrieerd. Voor de 

Nederlandse gevangenen was ook nu niets geregeld. 

Sommige Nederlandse concentratiekampgevangenen 

hebben in Duitsland weken moeten wachten vooraleer 

ze naar huis konden. 

Eén van die Nederlandse politieke gevangenen, de 

classicus Jaap Hemelrijk, vertelde nadien dat hij na de 

bevrijding van het kamp waar hij was geïnterneerd 

noodgedwongen een vakantie in Duitsland heeft 

doorgebracht. De omgeving trok hem wel. Mooie 

bergen en fraaie dorpjes. En als hij ergens had gege-

ten of geslapen en men hem de rekening bracht, zei 

hij eenvoudigweg: “Jongens ik kom net uit het kamp, 

uit Bergen-Belsen”. De rekening werd dan in de regel 

verscheurd. Na drie weken wilde Hemelrijk toch wel 

naar huis. Terug in het kamp bleek dat er nog steeds 

geen vervoer geregeld was. Alle achtergebleven Ne-

derlanders hadden drie weken vergeefs op hun repa-

triëring gewacht. In een naburig stadje eigende He-

melrijk zich zes autobussen toe. Hij liet ze groen 

schilderen, voorzag ze van een witte Amerikaanse 

ster en zette ze in voor het vervoer terug naar huis. 

In diezelfde tijd zijn duizenden Nederlanders in Oost-

Duitsland bevrijd door de Russen. Honderden van 

hen werden door diezelfde Russen direct opgepakt 

en naar Russische dwangarbeiderskampen gestuurd. 

De Nederlandse regering slaagde erin om de zoek-

tocht in de door de Sovjet-Unie gecontroleerde ge-

bieden naar deze vermiste Nederlanders volledig te 

frustreren door ruzie in de regering (over de sociale 

inrichting van het na-oorlogse Nederland) en de inzet 

van baantjesjagers, non-valeurs en opportunisten. 

Nog in de jaren vijftig bleken honderden Nederlan-

ders − onder wie zeer waarschijnlijk ook de oud-

burgemeester van Geldrop, Henri van der Putt - 

dwangarbeid te verrichten voor de Russen. 

 

Onbetrouwbaar 

Tot na 1950 zijn er getuigenverklaringen binnenge-

komen van mensen die beweerden Van der Putt in 

Russisch gevangenschap te hebben gezien. Het zijn 

getuigen die er geen enkel belang bij hadden zoiets te 

verklaren. Toch werden hun getuigenissen stelselma-

tig door de Nederlandse autoriteiten als onbetrouw-

baar afgedaan. 

Eén van de getuigen heeft van het werkkamp een 

gedetailleerde kaart getekend waarop hij aangaf 

waar hij Van der Putt had gezien. Volgens de Neder-

landse autoriteiten kon de man geen kaart lezen en 

zou de plaats waar hij het kamp had gesitueerd - Go-

rodishche- helemaal niet bestaan. De plaats, in Rus-

land, bestaat echter wel degelijk. En de kaart die de 

man tekende, vormt een nauwkeurige weergave van 

de werkelijkheid. 

De Nederlandse regering en het Rode Kruis hebben 

jarenlang volgehouden dat met de houding van de 

Russen niets mis was. “Nimmer is een (Nederlandse) 

gevangene van een Duits concentratiekamp door de 
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Russen gevangen gehouden en naar het Oosten ge-

transporteerd”, schreef het Rode Kruis nog in 1955 

aan de familie van Henri van der Putt. 

In diezelfde maand noteert een ambtenaar van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken dat er 'verleden 

week honderden Nederlanders (voormalige dwang-

arbeiders) uit de Russische Zone zijn aangekomen in 

München'. Wegens ziekte kregen zij verlof van de 

Russen om − tien jaar na de oorlog − terug te keren 

naar Nederland. De notitie werd ter zijde geschoven. 

De Nederlandse regering heeft zich nooit iets van het 

lot van deze mensen aangetrokken. 

De Nederlandse regering heeft nooit erkend hoezeer zij 

zelf tijdens en na de oorlog volledig verstek heeft laten 

gaan door mensen aan hun lot over te laten die nota 

bene vanwege hun rol in het verzet werden opgepakt. 

Het zou de regering sieren als zij aan dit falen, aan deze 

lafhartige houding van de toenmalige autoriteiten eens 

ruimhartig aandacht zou besteden. Een welgemeend 

excuus aan de nabestaanden is op zijn plaats. 

 

Lotgevallen 

Ik heb over het lot van de zeven Brabantse burgemees-

ters en over de houding van de Nederlandse regering 

tijdens en na de oorlog een boek geschreven: Ze hebben 

ons in de Steek gelaten. Hierin heb ik de lotgevallen 

opgetekend van de Brabantse burgemeesters tijdens en 

na de oorlog. 

In de laatste oorlogsfase verbleven zij in Kamp Vught. 

Vlak voor de bevrijding werden ze afgevoerd naar Duits-

land. Hun namen waren Marcel Magnée, Henk Veene-

man, Fried Manders, Jan Smulders, Henri van der Putt, 

Theo Serraris, en Wim Wijtvliet. Alleen Fried Manders 

heeft de oorlog overleefd.1 

Hun lotgevallen stemmen somber en wekken − na zo-

veel jaren − woede over de schandalige manier waarop 

                                                                 

 
1
 Marcel Magnée is omgekomen in Neuengamme en Fried Manders 

heeft Neuengamme overleefd. Hendrik Veeneman is omgekomen in 
Mauthausen op 29-4-1945; Jan Smulders is omgekomen op 20-45-
1945 in Waldthurn, concentratiekamp Flossenbürg; Henri van der 
Putt is volgens de Oorlogsgravenstichting op 24-3-1945 omgekomen  
in Bergen-Belsen; Theo Serraris is omgekomen op 10-3-1945 in 
Bergen-Belsen; en Wim Wijtvliet is op 8-2-1945 in Buchenwald om-

gekomen. 

de Nederlandse regering in Londen en het Nederlandse 

Rode Kruis de Nederlandse politieke gevangenen in 

Duitsland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vol-

komen aan hun lot overlieten. 
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JAN KOMPAGNIE 
 
Op zondag 20 november 2011 is na een langduri-
ge ziekte Jan Kompagnie overleden. Jan Kompag-
nie had een lange carrière bij het Algemeen Rijks-
archief/Nationaal Archief in Den Haag. 
 

 
 
Jan Kompagnie (1947) kwam in 1973 in dienst van 
het Algemeen Rijksarchief. Zoals zo vele jonge 
archiefambtenaren begon hij als aspirant bij de 
Derde Afdeling en kreeg hij er daarna een vaste 
aanstelling bij de Tweede Afdeling die zich bezig 
hield met archieven van na 1795. Op tal van 
waardevolle archieven maakte Jan inventarissen. 
Maar vooral spande hij zich in om onderzoeksgid-
sen op veel geraadpleegde archieven te maken: 
het Centraal testamentenregister, de archieven 
van het KNIL. Bestsellers waren zijn POP-gids: 
Personen Op Papier: een overzicht van archief- en 
bibliotheekbestanden met gegevens over per-
soons- en beroepsgroepen en De oorlogsgids: met 
antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over 
de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief. 

De laatste jaren was Jan hoofd Onderzoek en 

had hij de kans zich ook met de geschiedenis 

van de Tweede Wereldoorlog bezig te houden. 

Dit jaar zijn er twee publicaties tot stand geko-

men die van zijn kennis en belangstelling blijk 

geven: Jodenjacht en de familieversie van het 

volgend jaar te verschijnen boek over zijn oom 

Held tegen wil en dank.  

  

Jan Kompagnie was ook donateur van de Stich-

ting Vriendenkring Neuengamme. Ook onze 

Stichting heeft vaak een beroep op Jan kunnen 

doen, waarbij hij altijd ten volle behulpzaam 

was.  

Wij zullen hem met respect herdenken. 

 

JANNY DE RUITER-NAUTA 

 

Ons bereikte het droevige bericht, dat 

mevrouw Janny de Ruiter-Nauta, de vrouw 

van Cor de Ruiter, op 9 februari  j.l. na een 

slopende ziekte is overleden. Janny ging 

samen met Cor vaak mee met onze 

herdenkingsreizen naar Neuengamme en was 

er altijd op onze contactdagen. Wij hebben 

haar leren kennen als een flinke en hartelijke 

vrouw. Ze was ook actief in de plaatselijke 

politiek en deed veel vrijwilligers werk. Wij 

wensen Cor en zijn  gezin veel sterkte toe.  

 

 

IN MEMORIAM 
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Lang voor de oorlog 

werden mensen tot slaven gemaakt 

om kampen te bouwen. 

Kampen voor latere gevangenen. 

 

Werk in de steenfabrieken. 

Werk bij het graven van kanalen. 

Werk in de wapenindustrie en die van de auto’s. 

Werk in de bakkerijen, werk in de brouwerijen. 

Werk bij het bouwen van bunkers, 

schuilplaatsen en noodwoningen. 

Gevangenen op bestelling tegen vier mark per dag 

aan de beulen te betalen. 

Voor het werk van het kamp 

en het uitstrooien van de as werd niet betaald. 

 

Lang voor de oorlog werden mensen  

tot slaven gemaakt. 

Gedwongen te zwijgen, 

gedwongen in galop te gaan, 

daarna gedood. 

 

Uit: NEUENGAMME,  Ik kwam terug  

van: Ina Stabergh 

  

Zware arbeid in Neuengamme 

 

SLAVEN VOOR DE SS 
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MIKLÓS NYISZLI,  ASSISTENT VAN MENGELE  PATHOLOOG-

ANATOOM IN AUSCHWITZ-BIRKENAU 

door Wil van den Elzen 

 

Uitgeverij Verbum i.s.m. Uitgeverij Shama, vertaling: 

Balázs Sinkovitz, ISBN 9789074274548, 208 bladzijden 

met foto’s.  Prijs € 19,50, ook als e-book verkrijgbaar 

voor de prijs van € 7,95 

 

“Ik kijk om me heen naar mijn wagonmetgezellen. 

Onze groep bestaat uit 26 artsen, 8 apothekers, onze 

vrouwen en kinderen, een paar oude mannen en 

vrouwen en ouders van mijn collega’s. Ze zitten op hun 

bagage of op de bankjes. Hun droeve en vermoeide 

gezichten staren in het niets. 

 

Misschien is het hun angstige voorgevoel dat hen, zelfs 

te midden van de spanning van de aankomst, 

belemmert om uit hun apathie te komen. Een deel van 

de kinderen slaapt, een paar peuzelen van de 

overgebleven levens-

middelen, grotendeels 

brood. Degenen die dit 

ook al niet meer heb-

ben, likken tevergeefs 

met een droog tongetje 

langs hun door honger 

en dorst gebarsten 

lippen. 

Het zand knarst onder 

zware voetstappen. Lui-

de commando’s verbre-

ken de monotonie van 

het wachten. 

 

De hangsloten van de wagons worden geopend. De 

deur rolt opzij en direct volgt het commando: ‘Bagage 

binnenlaten, uitstappen met alleen handbagage!’ We 

nemen onze vrouwen en kinderen in onze armen uit de 

anderhalve meter hoge wagons. We worden in rijen 

opgesteld voor de treinstellen. 

Tegenover ons staat een jonge SS‘officier met 

laklederen laarzen en een gouden rozet. Klaarblijkelijk 

geeft hij aanwijzingen aan de op zijn commando 

wachtende soldaten. De SS’rangonderscheidingstekens 

ken ik nog niet; het esculaapinsigne op de officiersarm 

doet mij echter vermoeden dat hij arts is. 

 

Later kom ik te weten dat hij SS-Hauptsturmführer is. 

Zijn naam is dr. Mengele, eerste arts van het 

concentratiekamp Auschwitz. Hij is bij aankomst van 

elk transport aanwezig op het perron. Hij is de 

selecterende arts. Wat de Auschwitzbetekenis van 

selectie is, ondervinden wij binnen enkele minuten zelf 

aan den lijve. De anderen ondervinden het allen later 

voor zichzelf, ieder volgens zijn eigen noodlot.” 

 

Deze passage die nagenoeg voorin het boek is 

opgenomen, roept ongetwijfeld op om deze reële 

weergave van de geschiedenis van de Holocaust te 

lezen. 

 

Rudi Harthoorn, VUILE OORLOG IN DEN HAAG 
door Wil van den Elzen  

 

Zeer onlangs is verschenen het boek: VUILE OORLOG IN 

DEN HAAG. Bestrijding van het communistisch verzet 

tijdens de Duitse bezetting, door Rudi Harthoorn, Uit-

geverij Van Gruting te Westervoort (ISBN 97890-75879-

483), geïllustreerd, 576 bladzijden, € 39,90 

  

Het boek mag zonder meer betiteld worden als een zeer 

uitvoerig standaardwerk, dat zeer zeker verantwoord 

ingaat op de diversiteit van de titel te weten:   

• Het communisme vóór W.O. II  

• De aanzet tot de communistenvervolging 

• De Haagse Gemeentepolitie en de eerste ondergrond-

se CPN, mei 1940 - oktober 1941, alsmede het oprollen 

hiervan 

• Haagse communisten in de Duitse concentratiekam-

pen o.a. Grosz-Rosen, Dachau en Natzweiler 

BOEKBESPREKINGEN 
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• De tweede ondergrondse CPN, november 1941 - april 

1943 

• De derde ondergrondse CPN, april 1943 - mei 1945 

• Nadere gegevens over de Haagse communisten 

• De Haagse politie aan het eind van de oorlog; V-

Männer 

 
In de bijlagen is bovendien een lijst opgenomen van de 
omgekomen personen. 

  
Het Shell-depot op het pleintje in de Torenstraat met op de achter-
gond de Sint Jacobstoren of Haagse Toren in 1933. De kapperszaak 
van Jan Montfoort ligt links van het depot en is op de foto niet te 
zien. Op de hoek staat een nog af te breken pand, waar de ijszaak 
Florencia en een kledingzaak ernaast op de hoek nog moeten worden 
gebouwd. 

 
Door het uitgebreide speurwerk dat aan het schrijven 
van dit boek is voorafgegaan alsmede het nauwgezet 
weergeven van dit gedeelte van de geschiedenis van 
W.O. II is het lezen hiervan een alleszins aan te bevelen 
item. 

VAN KANSEL NAAR BARAK 

door Jan de Muijnck 

 

Gevangen Nederlandse predikanten en de cultuur van 

herinnering, door George Harinck en Gert van Klinken 

Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 208 pagina's, ISBN: 

9789021143125; € 18,90 

 

In het boek ”Van kansel 

naar barak”, dat als Jaar-

boek voor de geschiedenis 

van het Nederlands pro-

testantisme is uitgegeven, 

staan alle namen vermeld 

van de gedetineerde pre-

dikanten. 

Aan predikanten is tijdens 

de oorlog het recht om te 

spreken niet ontzegd. 

Vele predikanten hebben 

dan ook gebruik gemaakt 

om tegen het nationaal-socialisme te waarschuwen en 

maatregelen van de bezetter te bestrijden. Zoals vele 

verzetstrijders hebben ook de predikanten hiervoor een 

hoge prijs betaald en zijn ze naar verschillende concen-

tratiekampen getransporteerd.  

In de kampen namen predikanten soms ook weer een 

enigszins bevoorrechte positie in, zodat ze hun werk als 

pastor konden blijven verrichten. De oecumenische 

contacten die in de kampen opbloeiden, worden ook in 

het boek beschreven. Kennelijk brengen vooral noodsi-

tuaties ertoe om elkaar over kerkgrenzen heen te ont-

moeten en te waarderen. 

In het boek is ook opgenomen een lijst met Nederland-

se en Duitse kampen met namen van Nederlandse pre-

dikanten die er gevangen hebben gezeten of er zijn 

overleden. 

Het boek ”Van kansel naar barak” is een bijzonder boek 

dat aantoont dat het laatste over de Tweede Wereld-

oorlog nog steeds niet gezegd is. 
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Niek Megens, ZUTPHEN −  DE VERDWENEN STAD 

Voor, tijdens en na het bombardement van 1944, 

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen; ISBN: 

978.90.5730.757.7, 128 pagina’s, € 19,95 

door Wil van den Elzen 

 

In zijn voorwoord schrijft Willem Frijthoff – emeritus 

hoogleraar geschiedenis van de Nieuwe Tijd die in 1942 

is geboren en in de oorlog in Zutphen woonde, dat zijn 

enige niet eens bewuste oorlogsherinnering, 

Overgevoeligheid voor geluidsexplosies is. Een 

wezenloze schrik als hij een knal hoort, een 

paniekreactie bij oorverdovend lawaai. 

Niek Megens heeft een geweldig mooi boek 

geschreven over Zutphen – de verdwenen stad. 

In zijn boek geeft Niek Megens duidelijk aan dat 

Zutphen in de eindfase van de Tweede Wereldoorlog 

relatief zwaar werd beproefd. Deze donkere periode 

begon op 28 september 1944 met de ontploffing van 

een munitietrein op het emplacement van de 

Buitensociëteit. Het boek leest verder uiterst vlot door 

een compacte samenvatting van de vreselijke 

gebeurtenissen en is uitgebreid met z’n beschrijving 

van de luchtoorlog boven Nederland. 

Veel duidelijke foto’s verlevendigen de boeiende tekst, 

kortom het gaat hier om een uitgebreid en uitstekend 

geschreven en bewerkt boek, dat een absolute 

aanrader is. 

 

 

 

Martine Letterie, HANNA’S REIS,  

door Ard-Jan de Muijnck 

 

Hanna, dochter van Jesaja de jatter, woont in 

Amsterdam. 

Hanna is 15 jaar en een opstandige puber. Het is oorlog 

en de Duitsers leggen steeds meer beperkingen op aan 

de joden. Omdat Hanna joods is komt zij steeds meer 

in opstand tegen de opgelegde beperkingen. Ook is ze 

opstandig tegen haar 

ouders. Haar vader komt 

dikwijls in aanraking met 

de politie en voor haar 

moeder moet zij geld 

verdienen. Ze daagt haar 

vriendin uit voor verschil-

lende weddenschappen. 

Dit loopt niet altijd goed 

af, waardoor ze ook in 

aanraking komt met de 

politie. Door haar gedrag  

wordt ze opgenomen in 

een joodse psychiatrische inrichting, het Apeldoorn-

sche Bosch, te Apeldoorn. Hoewel Hanna dit eerst als 

straf ervaart, merkt zij na enige tijd dat het wel een 

veilige plaats is voor joden. Maar op een nacht moeten 

alle inwoners, kinderen en hun bege-leiders, op 

transport naar Auschwitz. Niemand van hen zal dit 

overleven. 

Een spannend boek met een waar gebeurd verhaal!! 

Kinderboek, leeftijd vanaf 10 jaar. Prijs: € 14,95; 

Uitgeverij Leopold; omslagontwerp Annemieke 

Groenhuijzen; omvang 144 bladzijden; ISBN 978 90 258 

5928 2; op termijn ook als e-book verkrijgbaar. 

U kunt het boek bestellen via de boekhandel of 

webwinkel van CODA of rechtstreeks kopen in de 

CODA winkel. CODA, Vosselmanstraat 299, 7311 CL 

Apeldoorn. Met de aanschaf draagt u bij aan de 

totstandkoming van het educatieve materiaal. 

 

Canadezen inspecteren het dak van het Dullaert-pand 
tijdens de sloop na de bevrijding. (Bron: Collectie Dullaert) 
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Ons bereiken elke maand nog steeds oproepen tot 

informatie over familieleden die in de oorlog in een 

concentratiekamp zijn omgekomen. Helaas zullen deze 

oproepen in de nabije toekomst niet meer het 

gewenste resultaat hebben. Reden: de jongste 

overlevenden van de concentratiekampen zijn 

momenteel 85 jaar en ouder en kunnen eigenlijk nog 

maar weinig gedetailleerde informatie geven. Bij de 

Stichting Vriendenkring Neuengamme zijn bovendien 

maar tien overlevenden die nog in leven zijn, bekend. 

Wel kan de heer Sietse Geertsema uit onze database 

nog informatie verstrekken. Deze informatie is 

verzameld uit nationale en internationale archieven en 

uit documenten die u ons in het verleden reeds 

gegeven heeft.  

Het is daarom van belang, dat u – indien u zelf nog 

over documenten beschikt – deze informatie met ons 

deelt. Vandaar nogmaals een oproep aan u allen om 

kopieën van persoonsdossiers, documenten en ego-

documenten naar ons toe te sturen. 

Toch zullen we de oproepen die we krijgen, blijven 

publiceren, zowel in het Neuengamme Bulletin als op 

onze website. 

 

Beter is het om bij het Rode Kruis, afdeling 

Oorlogsnazorg in Den Haag een verzoek tot informatie 

in te dienen. Het adres: postbus 28120, 2502 KC Den 

Haag. Dit kan schriftelijk, maar ook via e-mail: 

oorlogsnazorg@redcross.nl 

 

   

Gegevens nodig voor onderzoek 

De volgende gegevens zijn van essentieel belang om 

een onderzoek in te laten stellen:  

• uw eigen personalia en adres 

• vermelding van uw relatie met betrokkene 

• een kopie van uw legitimatiebewijs• de volledige 

(voor-)naam, geboortedatum en geboorteplaats van  

degene over wie u informatie wilt en zijn/haar laatst 

bekende adres 

• eventuele andere feiten die u bekend  van degene 

over wie u informatie wilt en die voor het  instelle van  

een zoekactie in het archief van belang kunnen zijn. 

 

Inzage in opsporingsdossier 

Als u inzage in het eventueel aanwezige 

opsporingsdossier van uzelf of betrokkene wenst, dan 

kunt u dat in uw verzoek aangeven. Wilt u inzage in of 

informatie uit het dossier van een nog levend 

familielid, dan moet deze betrokken persoon vanwege 

de privacy eerst schriftelijk toestemming daartoe 

verlenen.  

 

International Tracing Service Bad Arolsen 

Ook kunt u terecht bij het Internationale Rode Kruis in 

Bad Arolsen. Hier liggen ca. 60 miljoen dossiers van ca. 

20 miljoen oorlogsslachtoffers opgeslagen. Een 

vragenlijst is te downloaden via www.its-arolsen.org of 

wordt u op verzoek door ons via e-mail toegestuurd 

(aanvraag via: neuengamme.bulletin@gmail.com). 

Het adres: International Tracing Service/Internationaler 

Suchdienst, Grosse Allee 5 – 9, 34454 Bad Arolsen, 

Bundesrepublik Deutschland. 

 

Enno Bekkering 

Sinds enige maanden probeer ik mijn familie-historie in 

beeld te brengen en daarbij ben ik vandaag een 

verwant tegen gekomen die op 3 mei 1945 is 

overleden. In de overlijdensakte staat dat hij in de 

buurt van Neustadt in Duitsland is overleden. Ik 

probeer me zo veel als mogelijk is een beeld te vormen 

van het leven van de generaties voor mij, alleen namen 

en datums verzamelen lijkt me niets. 

Daarom ging ik op internet kijken of ik iets kon vinden 

dat twee dagen voor de bevrijding van noordelijk 

Nederland was gebeurd, iets dat verband zou kunnen 

houden met zijn overlijden en daarmee kwam ik op uw 

website terecht. Er is meer dan één Neustadt in 

Duitsland, maar in Neustadt bij Lübeck is naar ik nu heb 

gelezen een vreselijke ramp gebeurd. De persoon waar 

OPROEPEN 
Door Theo Broers 

mailto:oorlogsnazorg@redcross.nl
http://www.its-arolsen.org/
mailto:neuengamme.bulletin@gmail.com
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het om gaat, Enno Bekkering, was toen hij in 1913 

trouwde leerling machinist in de stad Groningen. 

Omdat geboorte-aktes van evenuele kinderen nog niet 

openbaar zijn, kan ik niet nazien hoe het hem daarna is 

vergaan, maar het zou me niet verbazen als hij bij de 

spoorwegen is gebleven, ook zijn vader heeft daar zijn 

loopbaan gehad. Ik zag dat er een spoorlijn naar 

Lübeck loopt en vroeg me af of er een verband kan zijn 

tussen zijn werk bij de spoorwegen en zijn 

aanwezigheid daar. 

Een andere mogelijkheid is dat hij verzetswerk deed en 

in Neuengamme is beland. Neuengamme is inderdaad 

weinig bekend in Nederland, ik had er totdat ik de 

naam bij twee overledenen tegen kwam ook nog nooit 

van gehoord. Van één persoon was mij bekend dat hij 

bij het verzet zat, van de ander niet. In de loop van dit 

jaar hoop ik mijn verzamelde gegevens op internet te 

zetten en het lijkt me niet verkeerd om aandacht aan 

de “vergeten slachtoffers” van de tweede 

wereldoorlog te besteden. Mijn oma had een broer die 

in Embden werkte, iets dat vaker voorkwam bij 

inwoners van de grensplaats Nieuweschans. Deze 

broer is bij bombardementen om het leven gekomen. 

Zijn foto stond als stille getuige op een prominente 

plek in mijn oma's huiskamer en maakte diepe indruk 

op mij als kind en ik heb altijd een gevoel van respect 

gehad als ik aan hem dacht. Dat kan een goed 

aanknopingspunt zijn voor een dergelijke toelichting. 

Ineke Herenius, e-mail: inekehe@gmail.com 

 

Jan van Essen 

Ik ben Ria van Essen, dochter van Jan van Essen, 

geboren op 6-04-1914 te Meppel. In 1937 getrouwd in 

Amsterdam. Is op de hoek van de Staalstraat 

gearresteerd door Willie Lagers en naar Amersfoort 

gebracht. In november 1944 overgebracht naar 

Neuengamme. Zijn kampnummer was 15005; vandaar 

is hij gebracht naar Ludwigslust, waar hij bevrijd is in 

1945 en in een ziekenhuis in Enschede afgeleverd. Mijn 

vader heeft het er nooit over gehad, maar zijn 

kinderen, mijn zusje en ik, zijn bij onze grootouders 

grootgebracht. Hij had er vreselijke trauma’s aan 

overgehouden. Mijn vraag is heeft iemand Jan van 

Essen gekend, en kan iets vertellen over hem? Hij is op 

49-jarige leeftijd verongelukt.  

Ria van Essen, Amsterdam, e-mail: 

riariemslag.x@hotmail.com 

 

Cornelius van der Mark 

Graag plaats ik, mede namens mijn broer, een oproep 

om meer feiten te leren over het verblijf van mijn 

grootvader (van mijn moeders kant in de stamboom) 

Cornelius van der Mark in Neuengamme. 

Eerder vandaag heb ik bericht gehad vanuit 

Gedenkstätte Dachau dat Cornelius op 1 augustus in 

Dachau is aangekomen vanuit Neuengamme. Ik 

vermoed dat Cornelius in Neuengamme op transport is 

gezet vanuit Kamp Amersfoort op 19 november 1941 

maar weet dit niet zeker. Wellicht zijn er gegevens 

bekend in een administratie, wellicht zijn er 

overlevenden of nabestaanden met gegevens over 

Cornelius tijdens zijn verblijf in Neuengamme. 

Cornelius van der Mark is geboren te Haarlem op 11-

04-1903. Hij was gehuwd met Margaretha Geertruida 

Vlugt te Haarlem en liet drie kinderen na, onder wie 

mijn moeder, Margaretha Geertruida van der Mark. 

 

Hieronder een tekst zoals thans opgenomen in zijn 

biografie: 

Vanaf mei 1940 ging de CPN ondergronds. Cornelius 

nam deel aan het verzet in een verzetsgroep, zoals 

erkend door de Stichting 1940-1945 en/of door een bij 

Koninklijk Besluit van 5 september 1944 Stb. E 62 

genoemde erkende verzetsgroep. Hierdoor en doordat 

zijn naam stond vermeld in een in 1939, door de CID 

opgestelde lijst van links-extremistische personen, is hij 

door de bezetters via Amersfoort (Polizeiliches 

Durchgangslager Amersfoort, PDA) via Neuengamme 

naar Dachau afgevoerd, alwaar hij is overleden op 18-

08-1942. Zijn verblijf in Dachau was slechts van korte 

duur, hij arriveerde in Dachau vanuit Neuengamme op 

01-08-1942. Hij moet toen al op sterven na dood zijn 

geweest. Het is niet bekend wanneer hij in 

Neuengamme aankwam, zeker is wel dat daar op 19 

november 1941 de eerste 270 Nederlanders 

arriveerden, voornamelijk vroeg in de oorlog 

opgepakte communisten. In totaal zijn vanuit PDA 21 

transporten richting Neuengamme uitgevoerd. Het is 

onzeker of nadere feiten over zijn verblijf in 

Neuengamme zijn te achterhalen want de 

mailto:inekehe@gmail.com
mailto:riariemslag.x@hotmail.com
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administratie van Neuengamme is vrijwel geheel 

vernietigd. 

Het is ook (nog) niet bekend wanneer Cornelius van 

der Mark is opgepakt. De datum moet liggen na 18 

augustus 1941, de datum dat de eerste gevangenen in 

het kamp werden voorbereid op tewerkstelling in een 

Duits werkkamp. Cornelius heeft postuum het 

Verzetsherdenkingskruis toegekend gekregen op 3 mei 

1982. 

De CID lijst is te vinden op: 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Rapport

enCentraleInlichtingendienst1919-

1940/data/IndexResultaten/IndexVensterResultaat?ins

tantie=V.V.S.U.+afdeling+Haarlem 

Martin Smink, e-mail: martin.smink@gmail.com 

 

Henk en Wiecher de Jong 

Wie heeft mijn neven,  Henk en Wiecher de Jong, twee 

broers uit Arnhem, Mauvestraat 13, gekend? Ze zijn 

beide niet teruggekeerd uit Neuengamme. Henk was 

theologisch student en Wiecher rechercheur van 

politie. 

Joop ten Caat, e-mail: jooptencaat@home.nl 

 

Mees Wijnmaalen 

Ik ben op zoek naar informatie over de broer van mijn 

grootvader, Mees Wijnmaalen, overleden 2 februari 

1942 te Neuengamme. Zijn er documenten met 

gegevens over de gevangenen voorhanden? 

Ruud Wijnmaalen, e-mail: rw.wijnmaalen@ziggo.nl 

 

Jan de Visser 

Mijn oom Jan de Visser heeft in concentratiekamp 

Neuengamme gezeten en is daar overleden. Heeft u 

voor mij hier nog meer informatie over?  

Annelies Wiegel, e-mail: annelieswiegel@gmail.com 

 

Georges Opdeweegh 

We zijn op zoek naar meer gegevens van Georges 

Opdeweegh uit Ellikom België; hij is overleden in 

Neuengamme. OPDEWEEGH, Georges Jan, geboren op 

10-10-1926 te Ellikom, overleden op ??-04-1945 te 

Duitsland (concentratiekamp). Oorlogsslachtoffer 

1940-1945; 

gedurende de laatste oorlogsmaanden meegevoerd 

naar Duitsland, waar hij overleed. Georges was de 

beste vriend en een leeftijdsgenoot van mijn vader. 

Georges was een afstammeling van de families: 

Opdeweegh en Essers. Kan u ons eventueel verder 

helpen met meer gegevens? 

Roger Dreesen, e-mail: rogerdreesen@skynet.be 

 

Gijsbert Meurs 

Ik kwam via de internetsite Wageningen 1940/1945 

erachter dat mijn achteroom Gijsbert Meurs in de 

oorlog in concentratiekamp Neuengamme heeft 

gezeten en daar helaas ook is overleden. Wij als familie 

wisten dit niet en zijn ontzettend blij dat we nu weten 

waar hij ligt. Ik zou graag willen weten of jullie meer 

informatie hebben over Gijsbert, zodat wij in ieder 

geval weten, wat hij allemaal heeft mee moeten 

maken in dit concentratiekamp en waaraan hij is 

overleden. 

H.W.S. Meurs, e-mail: hwsmeurs@live.nl 

 

Gerrit Mes 

Mijn oudoom Gerrit Mes is op 14 maart 1945 in 

Neuengamme omgekomen.  Waarom hij daar terecht 

kwam, is niet bekend.  Hij werkte in de drukindustrie, 

kwam uit Rotterdam uit een gezin met 11 kinderen. 

Wel staat vast - volgens informatie uit het boek 

“Nederlanders in Neuengamme”  dat hij is omgekomen 

in het hoofdkamp en niet in een van de bijkampen.  

Gerrit Mes werd op 12 januari 1913 in Rotterdam 

geboren. 

Rob Snijders, e-mail: snijders.r@xs4all.nl 

 

E. Zandbergen 

Mijn vader E. Zandbergen heeft het kamp 

Neuengamme overleefd. Hij heeft er nooit ook maar 

iets over willen/kunnen vertellen. Hij is in 1973 

overleden en het enige spoor dat ik heb, zijn zijn 

kampnummers, Neuengamme N56776, Farge Bremen 

114647 en Amersfoort 3029. Ik probeer iets meer licht 

op deze duistere periode te krijgen. Heeft u tips/ideeën 

waar ik kan zoeken en vinden. 

Don Zandbergen, tel 06-510442 

 

mailto:martin.smink@gmail.com
mailto:jooptencaat@home.nl
mailto:rw.wijnmaalen@ziggo.nl
mailto:annelieswiegel@gmail.com
mailto:rogerdreesen@skynet.be
mailto:hwsmeurs@live.nl
mailto:snijders.r@xs4all.nl
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Jan Frans Schuur 

 

Sinds  jaren ben ik bezig met 

de genealogie van mijn 

vrouw op te stellen. Haar 

grootmoeder, Engelina Elsi-

na Schuur uit Winschoten, 

was de moeder van Jan 

Frans Schuur, op wie zich 

mijn onderzoek richt. Ik ben, 

hoewel Jan Frans nergens in 

gedenkschriften en -tekens 

genoemd wordt, toch via 

diverse instanties achter 

een deel van zijn verleden 

gekomen. Volgens het Int. Rode Kruis is JF vermist na 

de ramp met de Cap Arcona. 

Moeder Engelina Elsina (reeds overleden) heeft in 1945 

een oproep geplaatst in De Waarheid om te weten wie 

haar zoon heeft gekend. Daarop heeft een zekere 

Zuidema op gereageerd (komt voor in de berichten als 

gevangene van Neuengamme afkomstig uit Noord- dan 

wel Zuidbroek). Deze man is waarschijnlijk dezelfde als 

degene die begraven ligt in Zuidbroek. Hij heeft een 

tekening gemaakt van JF en vertelde dat deze  zou zijn 

overleden in Neuengamme aan 'difterie'(zal 

waarschijnlijk dan disenterie geweest zijn).  

Deze sprak over een tekening waar (ook) JF op zou 

voorkomen. Deze tekening was in het bezit van de 

grootvader van de bekende zanger Danny de Munck, 

doch bij navraag blijkt die tekening onvindbaar te zijn. 

Het lijkt mij, gezien het feit dat JF door het Int. Rode 

Kruis is opgegeven als vermist na het bombardement 

op d Cap Arcona, dat Zuidema  de persoon Jan Frans 

Schuur heeft verwisseld met Reint Roelf Schuur, die 

wel is omgekomen in 1945 in Neuengamme en is 

overleden aan de gevolgen van disenterie. 

De gevangenschap van JF begint duidelijk in kamp 

Herzogenbusch (Vught) waar hij op 30 april 1943 

binnenkomt. Gezien de overplaatsingen lijkt het mij 

aannemelijk dat JF deel uitmaakte van het 

Philipskommando. JF wordt op 26 juni 1943 

overgeplaatst naar kamp Moerdijk, op 24 februari 1944 

naar Kamp Roosendaal. Op 2 juni 1944 wordt hij te 

werk gesteld bij Philips Eindhoven, en volgens mijn 

gegevens werd er dan heen en weer gependeld met 

fiets en trein tussen Kamp Herzogenbusch en 

Eindhoven, waaruit dan opgemaakt kan worden dat JF 

weer in Vught zat. Op 5 september 1944 is het dan 

Sachsenhausen voor JF en op 16 oktober 1944 komt hij 

aan in Neuengamme en volgens het Int. Rode Kruis 

wordt hij op 3 mei 1945 vermist na het bombardement 

op de Cap Arcona in de Lübecker Bocht. 

De kans is uitermate klein, dat er nog mensen in leven 

zijn die iets weten te vertellen over het leven van Jan 

Frans Schuur, geboren te Winschoten, 9 januari 1918. 

Het is de laatste strohalm waar ik me aan vastklamp, in 

een vertwijfelde poging om duidelijkheid te krijgen 

rond Jan Frans. 

Wie weet iets van Jan Frans Schuur, geboren te 

Winschoten op 9-01-1918; heeft aldaar gewoond, 

(gehuwd met Albertje Struwer) 

30-04-1943: Vught, Kamp Hezogenbusch, waar-

schijnlijk Philipskommando 

26-06-1943: Aussenkommando Kamp Moerdijk, 

24-02-1944: Aussenkomando Kamp Roosendaal, 

02-06-1944: Philips Eindhoven (waarschijnlijk 

ondergebracht in Vught, Herzogenbusch) 

05-09-1944: Konzentrationslager Sachsenhausen 

16-10-1944: Neuengamme. 

03-05-1945: Vermist na het bombardement op de Cap 

Arcona (Info Int. Rode Kruis) 

Alle informatie, hoe nietig dan ook, is bijzonder 

welkom op wiert@hotmail.com 

 

Jan Baptist Corneel CALLAY 

Luk Wenseleers is op zoek naar informatie over een 

familielid van wie hij enkel het 

doodsprentje (met foto) bezit 

en verder niets weet, namelijk 

Jan Baptist Corneel CALLAY, ge-

boren in Antwerpen op 4 maart 

1920, gestorven in het KZ 

Neuengamme op 23 november 

1944. Blijkens het prentje werd 

hij begraven aldaar. Informatie 

kan gestuurd worden naar: Luk 

Wenseleers, Marialei 56, B 2900 

Schoten (België) e-mail: 

luc.wenseleers@telen.be 

Jan Frans op jeugdige leef-
tijd op de lagere school 

Jan Baptist Corneel 
CALLAY 

mailto:wiert@hotmail.com
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Samenvattend artikel van Theo Broers op basis 

van informatie van Tom Helmer 

Op 3 mei vindt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 

wereldpremière plaats van Het Requiem voor 

Auschwitz. Dit is een muziekstuk van Roger Moreno 

Rathgeb, een Nederlandse Sinto. Hij schreef het 

Requiem voor Auschwitz om alle slachtoffers van de 

nazi’s te herdenken, maar het accent ligt op de 

vervolging van Roma en Sinti. De NOS neemt het 

concert op, om het in zijn geheel op 4 mei uit te 

zenden. In Tilburg wordt het requiem op 4 mei 

opnieuw uitgevoerd. Later dit jaar volgen uitvoeringen 

in verschillende Europese (hoofd)steden.  

De uitvoeringen worden omlijst door speciale 

exposities, een film- en documentaire-programma en 

debatten die de aandacht vestigen op de genocide op 

Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog en het 

groeiende anti-Romasentiment in het huidige Europa. 

 

Vergeten genocide 

Ongeveer 500.000 Roma en Sinti zijn tijdens de nazi-

periode vermoord, naar schatting een kwart van de 

Europese Roma- en Sinti-bevolking : niet voor niets 

wordt dit ook wel de ‘vergeten genocide’ genoemd. 

Dat de huidige Roma en Sinti deze voorgeschiedenis 

delen met de Europese Joden is nog maar nauwelijks 

doorgedrongen tot het Europese bewustzijn. Het 

gebrek aan erkenning voor dit lijden is kwetsend voor 

Roma en Sinti. Het 'Requiem voor Auschwitz' wordt 

niet alleen gemaakt met de intentie om alle 

slachtoffers van Auschwitz te herdenken, maar is ook 

bedoeld als correctie in het Europese bewustzijn over 

de achtergrond van de huidige Roma en Sinti.” (Bron: 

Tom Helmer) Nu vormen Roma en Sinti de grootste 

minderheid in Europa. Vooral in de Midden- en Oost-

Europese landen worden zij gediscrimineerd en 

vervolgd. Daarom bestaat het Requiem voor Auschwitz 

uit meer dan de muziekuitvoering. Het is een 

uitgebreid programma dat met onder meer een 

internationale conferentie, tentoonstellingen, een 

filmprogramma en een debat, aandacht vestigt op de 

genocide op Roma en Sinti tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en het groeiende anti-Romasentiment. 

“Geschat wordt dat er in het begin van de Tweede 

Wereldoorlog ongeveer 2000 à 2500 Sinti en Roma in 

Nederland woonden.  De meesten zijn niet gepakt. 

Veel mensen wisten al vóór de oorlog van familie in 

Duitsland waartoe de nazi’s in staat waren. Vindingrijk 

hebben velen zich onzichtbaar weten te maken. De 

Duitse bezetter had geen haast, dat was in hun 

voordeel. De vervolging en deportatievan de joodse 

bevolking had ‘voorrang’. Pas toen na de laatste grote 

razzia op 26 mei 1943 de meeste Joden waren 

opgepakt, kwamen de Sinti en Roma aan de beurt, op 

vergelijkbare wijze: In beslagname van alles van 

waarde, concentratie in verzamelkampen en tenslotte 

deportatie.” (Uit: “Zicht op verleden”, Carry van 

Lakerveld) 

 

Uitvoeringen 

3 mei, Nieuwe Kerk Amsterdam, aanvang 20.00uur 

(alleen op uitnodiging) 

4 mei, Concertzaal Tilburg, aanvang 20.45uur 

Roma und Sinti Philharmoniker( foto~Bjoern Hadem 2011) 
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Het Requiem voor Auschwitz wordt door heel Europa 

uitgevoerd door de Roma und Sinti Philharmoniker uit 

Frankfurt, het enige professionele klassieke Sinti en 

Roma-orkest ter wereld. 

Dit orkest staat onder 

leiding van Riccardo M. 

Sahiti. Per land zal een 

lokaal koor de zangpartijen 

voor zijn rekening nemen. 

In Nederland is dat het 

Studentenkoor Amsterdam 

en het Operakoor van 

Souvenir des Montagnards 

in Tilburg. Tijdens de 

uitvoering worden er 

beelden vertoond van 

dierbaren van de 

slachtoffers van Auschwitz; foto’s die zij zelf mee 

hadden genomen op reis en die in hun koffers zijn 

teruggevonden. Tussen de delen van het Requiem 

worden speciaal geschreven verhalen verteld over 

verdriet, verzoening en hoop. Na de wereldpremière in 

Amsterdam zal het Requiem voor Auschwitz ook nog 

uitgevoerd worden in Krakau (1 augustus), Boekarest 

(10 oktober), Frankfurt (24 oktober) Praag (4 

november) en Boedapest (6 november). 

 

NOS uitzending en andere activiteiten 

• 4 mei, na de dodenherdenking 

De NOS maakt op 3 mei een registratie van de 

uitvoering in De Nieuwe Kerk, en zendt deze integraal 

uit op 4 mei. Op dezelfde avond zendt de NOS een 

speciaal gemaakte documentaire uit over de context 

en achtergrond van het Requiem voor Auschwitz. 

  

• Internationale Conferentie The Roma Between Past 

and Future                

• 6 mei 2012 van 10.00 – 17.00 uur in de Eggertzaal in 

de Nieuwe Kerk te Amsterdam.. 

Deze conferentie richt zich op de vergelijking tussen de 

huidige situatie van de Roma en Sinti in Europa en wat 

hen in de jaren ‘30 en ’40 van de vorige eeuw is 

overkomen. Is zo een vergelijking überhaupt mogelijk? 

Waarom en hoe zou zo een vergelijking gemaakt 

moeten worden om inzicht te krijgen in hun huidige 

situatie? Wetenschappers uit onder andere Oostenrijk, 

Hongarije en Israël houden lezingen. Zoni Weisz, één 

van de woordvoerders van de Roma en Sinti, zal 

worden geïnterviewd. Voertaal is  Engels 

• Digitale Tentoonstelling: De vergeten genocide op de 

Roma en Sinti  

• Vanaf 3 mei online: Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

maakt in nauwe samenwerking met De Anne Frank 

Stichting voor de website www.tweedewereldoorlog.nl 

een digitale tentoonstelling onder de titel De vergeten 

genocide op de Roma en Sinti. Door middel van het 

levensverhaal van zes kinderen uit onder meer 

Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië, komt de 

bezoeker aan deze tentoonstelling meer te weten over 

het leven van Roma vóór, tijdens en na de jaren van 

Nazi vervolging. Film en debat in De Balie 

• 13 mei: ’s Middags worden er films vertoond in De 

Balie over de achtergestelde situatie van Roma en Sinti 

in het huidige Europa en over de vervolging van Roma 

en Sinti tijdens Tweede Wereldoorlog. ’s Avonds is er 

een debat over de mechanismen van uitsluiting, de 

vraag waarom dit de Roma treft, en het ontbreken van 

een sterke Romalobby. 

• Culturele avond: Aan de vooravond van het Requiem, 

Wereld Podium Tilburg 

• 18 april, Factorium, Tilburg 

Hoofdgast van deze avond is Roger Moreno Rathgeb, 

multi-instrumentalist en componist van het Requiem 

voor Auschwitz. Hij vertelt over zijn werk als musicus, 

over zijn leven als Sinti in het Zuid-Limburgse Vaals, 

over zijn bezoek aan Auschwitz, over het zwijgen onder 

overlevenden van de kampen en, als vanzelfsprekend, 

over zijn Requiem. De achtergronden van het 

fenomeen ‘Requiem’ worden geschetst door 

muziekweten-schapper en theoloog dr. Willem-Marie 

Speelman (UT) en historicus dr. Huub van Baar (UVA). 

• International Gipsy Festival: 27 en 28 mei (Pinkster-

weekend), Interpolistuin Tilburg 

Voor de 16e keer wordt in de tuin van Interpolis het 

International Gipsy Festival georganiseerd. Dit jaar in 

het Pinksterweekeinde van 27 en 28 mei. Meer 

informatie over ons festival vindt is te vinden op 

www.gipsyfestival.nl.  

 

Overige initiatieven rond het Requiem voor Auschwitz 

Riccardo M. Sahiti  
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Het Requiem voor Auschwitz werkt nauw samen met 

enkele partners die dit voorjaar zelf ook de aandacht 

vestigen op de situatie van Roma en Sinti. Hieronder 

vindt u een overzicht van hun activiteiten en projecten 

rond dit thema. 

• Fototentoonstelling, Nieuwe Kerk: 7 t/m 31 mei 

De Nieuwe Kerk in Amsterdam presenteert een 

uitgebreide tentoonstelling van de Zweedse fotograaf 

Joakim Eskildsen over Roma in Europa. De fotograaf 

reisde tussen 2000 en 2006 samen met een schrijver 

door zeven Europese landen om inzicht te krijgen in 

het leven van Roma en hun situatie. Website: 

www.joakimeskilden.com. Naast deze tentoonstelling 

biedt De Nieuwe Kerk de mogelijkheid om de NOS-

uitzending van het Requiem en de digitale 

tentoonstelling ‘De vergeten genocide op de Roma en 

Sinti’ te bekijken. 

• 4 mei: Nationale Herdenking, Nieuwe Kerk 

Tijdens de Nationale Herdenking die ook dit jaar weer 

wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 

mei, zal het Nederlands Kinderkoor enkele liederen 

zingen op teksten die door Nederlandse Sinti-kinderen 

zijn geschreven. Deze Sinti-kinderen zullen zelf ook 

aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 4 mei. 

• 5 mei: diverse bevrijdingsfestivals 

Op meerdere bevrijdingsfestivals zal extra aandacht 

zijn voor Roma en Sinti muziek. Het bevrijdingsfestival 

van Café Noorderlicht op de NDSM werf in Amsterdam, 

staat vrijwel geheel in het teken van Roma en Sinti 

muziek.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

onze publiciteitsmedewerker Tom Helmer. Hij is te 

bereiken onder: requiemvoorauschwitz@gmail.com of 

06-42271535. Voor informatie over het 

Requiemproject in Tilburg kunt u contact opnemen 

met Dré Sprangers, 013-5801411; e-mail: 

dre@gipsyfestival.nl. 

Algemene website:  www.requiemforauschwitz.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsteigen, schnell, schnell, de trein op het perron. 

Westerbork, waar hun laatste reis begon. 

M’n zusjes blauwe jasje voor het rooster van die 

beestenwagen 

dat beeld, nog steeds niet te verdragen. 

 

Ik zie m’n moeder, haar mooie haar, ooit glansde het in 

de zon 

O, die trein  op het perron. 

Van d’r haar beroofd, onteerd door nazihand 

voor altijd op mijn netvlies ingebrand. 

 

Daar is mijn vader, radeloos, hij roept we zien elkaar 

waarom, waarom na vijftig jaar 

weet ik nog het antwoord niet. 

Wanhoop, vertwijfeling, intens verdriet.  

 

Langzaam zet de trein zich in beweging, 

wanhoop, angst, verdriet gaan door me heen. 

Bewakers schreeuwen, laarzen stampen, 

ik ben alleen. 

 

Op dat perron verloor ik alles wat me dierbaar was,  

alles, ook mijn zusjes blauwe jas. 

Ik heb gebeden, geschreeuwd, ik wil bij jullie zijn,  

samen, samen sterven, voelen dezelfde pijn. 

 

Na vijftig jaar, mijn kinderen zijn nu groot, is die pijn 

niet minder, 

overwinnen zij hun dood? 

 

Zoni Weisz, 1995 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HET PERRON 

mailto:requiemvoorauschwitz@gmail.com
mailto:dre@gipsyfestival.nl
http://www.requiemforauschwitz.eu/
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NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT 

 

Expositie ‘Alle kinderen, ze zijn weg’ 

Wegens de grote belangstelling en waardering is de 

expositie over de kindertransporten van juni 1943 ver-

lengd t/m 15 april. 

 

NM Kamp Vught werkt momenteel met Beleidsvoor-

nemens voor de periode 2011 – 2015 

In deze periode wil NM Kamp Vught vooral de vele ver-

anderingen uit de voorgaande periode verankeren en 

verder uitbouwen. De belangrijke uitdagingen liggen (in 

willekeurige volgorde) in een verdieping van de educa-

tieve taak, het versterken van de verbindingen met het 

verleden, het versterken van de toeristische kaders, de 

herziening van de vaste presentatie, het versterken van 

de relaties met overheid en instellingen in het veld en 

het uitbouwen van de financiële en organisatorische 

kaders. Organisatorisch en financieel wil NM Kamp 

Vught vooral consolideren en zich wapenen tegen een 

guurder financieel klimaat. 

[Uit:  Beleidsplan 2011 – 2-15] 

 

Doe mee aan de prijsvragen 

In het schooljaar 2011/2012 hebben we twee prijsvra-

gen voor scholieren. 

 

Dit jaar organiseren we voor de derde keer een prijs-

vraag i.s.m. de Stichting Samenwerkend Verzet. Scholie-

ren uit het basis- en het voortgezet onderwijs kunnen 

meedoen. 

 Dit is de opdracht: je bent (met je school) in Nationaal 

Monument Kamp Vught of Nationaal Monument Kamp 

Amersfoort geweest. 

Wat heb je gezien? 

Wat maakte het meeste indruk op je? 

Wat zal je nooit vergeten? 

Welk verhaal weet je nog? 

Wat had je niet verwacht? 

Wat betekent het kamp voor jou? 

Hoe denk je nu over oorlog? 

Zeg het in woorden. Laat het zien in beelden. Maak een 

powerpoint, een filmpje, een animatie, een weblog over 

je bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught of 

Amersfoort. Maak er wat moois van! Niet te kort en niet 

te lang. Een filmpje mag tussen 1 minuut en 10 minuten 

duren.  

Ook is er de prijsvraag i.s.m. Amnesty International. 

Samen organiseren we een gedichtenwedstrijd voor 

scholieren in het middelbaar onderwijs. 

Elk jaar wordt op 27 januari de bevrijding van het ver-

nietigingskamp Auschwitz herdacht. Auschwitz is uitge-

groeid tot universeel symbool voor de massavernieti-

ging van burgers. In 2005 riep Kofi Annan, toen nog 

secretaris-generaal van de Verenigde Naties, deze dag 

uit tot een internationale herdenkingsdag: Holocaust 

Memorial Day (HMD). Wereldwijd worden op deze dag 

de slachtoffers van de Holocaust en andere volkeren-

moorden herdacht . 

Vrijheid en mensenrechten zijn nog niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Ter inspiratie kan je jouw bezoek aan 

het museum gebruiken. Doe mee en stuur je gedicht 

naar gedichtenwedstrijdnmkampvught@gmail.com. 

Stuur je gedicht voor 15 januari 2013 op en maak kans 

op een bijzondere prijs! De winnaar mag het gedicht 

voordragen op Holocaust Memorial Day, tijdens een 

herdenking in Nationaal Monument Kamp Vught op 27 

januari 2013. 

 

SCHRIJVER FRANK WESTERMAN HOUDT 4 MEI-LEZING 

 

Schrijver Frank Westerman houdt in 2012 de 4 mei-

lezing Daden van licht kaliber tijdens de herdenkings-

bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deze 

bijeenkomst gaat vooraf aan de Nationale Herdenking 

op de Dam.  

 

Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die daarna zijn 

omgekomen in oorlogssituaties of vredesoperaties. 

Sinds 1992 houden bekende schrijvers de 4 mei-lezing. 

Daarin brengen zij ervaringen en emoties onder woor-

AGENDA, ACTIVITEITEN, LEZINGEN EN TENTOONSTELLINGEN 
verzameld door Theo Broers 
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den en gaan zij in op de betekenis van 4 mei in het licht 

van de huidige tijd. Eerdere sprekers waren onder meer 

Willem Jan Otten, K. Schippers, Wim de Bie, Marga Min-

co, Harry Mulisch, Remco Campert en Geert Mak. 

 

Frank Westerman 

Frank Westerman (1964) is bekend van onder meer De 

graanrepubliek en Dier, bovendier. Hij werkte als cor-

respondent voor de Volkskrant in voormalig Joegoslavië 

(1992-1994) en voor NRC Handelsblad vanuit stand-

plaats Moskou (1997-2000). Over de val van Srebrenica 

in juli 1995 schreef hij samen met collega-journalist Bart 

Rijs Het Zwartste Scenario. Zijn 4 mei-lezing heeft als 

titel Daden van licht kaliber. 

 

Maken en breken 

“Als correspondent op de Balkan heb ik de gruwelen 

van de oorlog als gevolg van het uiteenvallen van Joego-

slavië van zeer nabij meegemaakt”, zegt Westerman. 

“In mijn boeken komt het thema maken en breken 

steeds terug. Het gaat vaak over de maakbaarheid van 

en het streven naar een betere samenleving en hoe dat 

kan omslaan in verwoesting op enorme schaal.” 

 

 

Kamp Vught 

Van huis uit heeft Westerman een indringende familie-

geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog meegekre-

gen. “Mijn grootvader heeft van juli tot december 1943 

in Kamp Vught gevangen gezeten omdat hij Joodse on-

derduikers had geholpen. Hij heeft er nauwelijks over 

verteld. Mijn moeder wel. Toen haar vader werd weg-

gevoerd, was zij negen jaar. Zij heeft er intense herinne-

ringen aan overgehouden 

 

Morele verbetering 

Het is ontluisterend te moeten vaststellen dat de gru-

welijke kant van de menselijke natuur geregeld zicht-

baar wordt en dat de morele verbetering van de mens 

niet vordert, vindt Westerman.  “Je hoeft niet ver terug 

in de geschiedenis of naar een uithoek van de wereld te 

gaan om te zien hoe zich systematische wreedheden 

voltrekken van de ene groep mensen tegen de andere.” 

 

Herdenken is hernemen 

Herdenken is hernemen, zegt Westerman. “Herdenken 

is niet alleen stilstaan. Het is ook een stapje achteruit 

doen, zoals een atleet dat doet voor de aanloop naar 

een sprong. Een moment van concentratie en contem-

platie. Door te denken aan je overleden dierbaren kun 

je richting geven aan je streven van de volgende dag.” 

 

Het CPNB zal de 4 mei-lezing in combinatie met de 5 

mei-lezing uitgeven.  

De bundel is vanaf 5 mei 12:00 uur in de boekhandels te 

koop. 

 

NM KAMP WESTERBORK 

 

In 2011 130.000 bezoekers Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork en 250.000 kampterrein 

Hoogleraar Doeko Bosscher voorzitter nieuwe Raad 

van Toezicht 

Puck Huitsing voorzitter Raad van Advies 

 

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork kan terug-

kijken op een goed bezoekjaar: meer dan 130.000 be-

zoekers in het museum in 2011. Naar schatting bezoch-

ten daarnaast minstens 250.000 mensen het kampter-

rein. Hiermee behoort ‘kamp Westerbork’ tot één van 

de drukst bezochte museale plekken in ons land.  

 

In het nieuwe jaar staan weer tal van activiteiten ge-

pland. Naast de voortgaande herinrichting van de histo-

rische plek zal een belangrijk moment de 70-jarige her-

denking Eerste transport zijn. Op 15 juli 1942 werden 

1135 Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz gedepor-

teerd. Van hen overleefden slechts 8 mensen. 

 

Met ingang van 1 januari 2012 is de bestuurlijke struc-

tuur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

gewijzigd. Met de invoering van het Raad van Toezicht-

model is Dirk Mulder directeur-bestuurder geworden. 

 

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht is 

prof.dr. D.F.J. Bosscher. Doeko Bosscher (1949), sinds 

1991 hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijks-

universiteit Groningen (RUG), heeft op het terrein van 
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de geschiedenis van de 20e eeuw zijn sporen verdiend. 

Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij van 

1982 tot 1990 wethouder van de gemeente Warffum 

voor de PvdA, in de periode 1994-1998 decaan Faculteit 

der Letteren RUG en vervolgens rector magnificus van 

de RUG (1998-2002). Op dit moment is hij onder meer 

voorzitter van de Stichting Martinikerk Groningen en 

bestuurslid van een zestal fondsen.  

 

Naast dit toezichthoudend orgaan kent het Herinne-

ringscentrum ook een maatschappelijk breed samenge-

steld adviescollege. Nieuwe voorzitter van deze Raad 

van Advies is mw. drs. P.A. Huitsing MCM. Puck Huitsing 

(1960) heeft Geschiedenis gestudeerd en een Master in 

Change Management behaald. Zij was tot 1 juni 2010 

directeur van de Directie Oorlogsgetroffenen en Herin-

nering  WO II van het Ministerie van VWS, en in die 

functie nationaal en internationaal een belangrijke actor 

op het terrein ‘40-‘45. Zij maakt deel uit van de Alge-

mene Bestuursdienst van het Rijk en is op dit moment 

programmadirecteur bij het Nationaal Archief in Den 

Haag. Zij is bestuurslid van Humanity in Action en lid van 

de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut Sinti 

en Roma. Tevens is zij gestart met een onderzoek naar 

de ‘institutionalisering van de herinnering’, hetgeen 

uiteindelijk zal leiden tot een dissertatie. 

 

Een belangrijke wetenschappelijke alliantie is het Herin-

neringscentrum Kamp Westerbork aangegaan met de 

Vrije Universiteit in Amsterdam, met de instelling van 

de Westerborkleerstoel. Met als leeropdracht ‘Erfgoed 

van de oorlog’ is daarop benoemd prof.dr. R. van der 

Laarse. Op 24 januari jl. heeft Rob van der Laarse (1956) 

zijn oratie ‘Nooit meer Auschwitz? Erfgoed van de oor-

log na Europa’s eeuw van de kampen’ uitgesproken. 

 

Tracé spoorlijn keert terug in kamp Westerbork 

Einde markering Westerborkpad is start nieuw project    

 

Op vrijdag 27 januari werd het Westerborkpad geo-

pend. Dit is de start voor een nieuw groot project: het 

zichtbaar maken van de spoorlijn  waarmee Joodse ge-

vangenen vanaf 1942 kamp Westerbork binnenkwa-

men.  

De markering van dit spoortracé vanaf het voormalige 

station in Hooghalen bestaat o.m. uit manshoge bielzen. 

De presentatie van het Westerborkpad heeft deze week 

al bijzondere reacties opgeleverd. Na afloop van bijeen-

komsten in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam 

(tijdens de oorlog verzamelplaats voor Joden) en Kas-

teel Vanenburg in Putten (voormalig Joods werkkamp) 

dienden zich mensen aan  die hun oorlogservaringen 

vertelden. Deze verhalen krijgen een plek op de websi-

te: www.westerborkpad.nl 

(www.kampwesterbork/museum/westerborkpad). 

De site toont daarmee direct haar mogelijkheid als 

groeidocument: bezoekers kunnen er hun wandelerva-

ringen kwijt en hun levensverhalen die verband houden 

met de Jodenvervolging. 

 

NATIONAAL MONUMENT KAMP AMERSFOORT 

26 maart 2012 (e.v.) - Project Historische verhalen 

Soest 

In samenwerking met Kunst Centraal en Idea 

Bibliotheek Soest. 

 

19 april 2012 - Herdenking Overdracht aan het Rode 

Kruis 

Op 19 april 1945, 16 dagen voor de nationale 

bevrijding, werd Kamp Amersfoort, inclusief de 

aanwezige gevangenen, overgedragen aan het 

Nederlandse Rode Kruis. Jaarlijks wordt er een 

herdenking georganiseerd waarbij oud-gevangenen, 

nabestaanden en belangstellendenen van harte zijn 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. Indien u de 

herdenkingsplechtigheid op 19 april 2011 wilt 

bijwonen dient u dit kenbaar te maken aan het 

secretariaat van de Stichting Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort. Meer informatie over de herdenking 

en de aanmelding vindt u op de pagina 19 April 

Herdenking. 

 

26 april 2012 - Herdenking ’t Ronde. 

Herdenkingsplechtigheid en kranslegging bij de Stenen 

Man. 

Door leerlingen en leraren van basisschool 't Ronde uit 

Leusden.  

 

 

http://www.westerborkpad.nl/
http://www.kampwesterbork/museum/westerborkpad
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4 mei 2012- Nationale Herdenkingsdag 

De gedenkplaats is de gehele dag opengesteld voor 

bezoekers. Gidsen zullen voorzien in de behoefte aan 

informatie en (groeps-)rondleidingen. De 

rondleidingen beginnen om 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

en 15:00 uur.  

's Avonds start - evenals voorgaande jaren - om 19:00 

uur, de Stille Tocht vanaf de gedenkplaats van Kamp 

Amersfoort. Vanaf 18:15 begint het verzamelen bij de 

gedenkplaats. Om 19:00 wordt de appelklok geluid, 

waarna de tocht aanvangt. De tocht leidt naar 

begraafplaats Rusthof waar, om 19:55, de burge-

meesters van Leusden en Amersfoort een krans zullen 

leggen. Om 20:00 uur worden twee minuten stilte in 

acht genomen. Meer informatie over het programma 

op 4 mei treft u in het informatiebulletin en op de 

pagina 4 mei Nationale Herdenking.  

 

5 mei 2012 - Nationale Bevrijdingsdag, het laatste 

appèl 

De gedenkplaats is de gehele dag opengesteld voor 

bezoekers. Gidsen zullen voorzien in de behoefte aan 

informatie en (groeps)rondleidingen. Meer informatie 

over het programma op 5 mei treft u in het 

informatiebulletin en op de pagina 5 mei Dag van de 

Vrijheid.  

 

9 mei 2012 - Herdenking Russisch Ereveld 

De gevallenen uit de voormalige Sovjet-Unie worden 

traditioneel op 9 mei op het ereveld van de 

begraafplaats Rusthof en bij het monument Koedriest 

herdacht. Het is ook de dag waarop in de voormalige 

Sovjetstaten de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. 

Omstreeks 09.00 uur kranslegging bij het monument 

Koedriest achter Kamp Amersfoort. 09.30 uur: 

verzamelen voor de ingang van het Russisch Ereveld 

(parkeerplaats van begraafplaats Rusthof) 10.15 uur: 

aanvang van de ceremonie op het Ereveld Aansluitend 

receptie voor genodigden in de aula van Rusthof. 

 

11 mei 2012 - Opening tentoonstelling Historische 

verhalen 

 

16 oktober 2012 - Herdenking executie Woudenberg 

Jaarlijkse herdenking van de vijftien slachtoffers die op 

16 oktober 1942 op grondgebied van de gemeente 

Woudenberg zijn gefusilleerd. Tot de slachtoffers 

behoorden drie gijzelaars uit de gijzelaarskampen 

Beekvliet en Haaren en twaalf gevangenen uit Kamp 

Amersfoort. De herdenking wordt georganiseerd door 

vertegenwoordigers van de "Stichting Gijzelaars 

Beekvliet en Haaren".  

 

2 november 2012 - Herdenking St. Vriendenkring Oud-

Natzweilers  

De Stichting Vriendenkring Natzweiler zal op 2 

november haar herdenking houden bij het monument 

De Stenen Man. Na afloop van de plechtigheid zal er 

een samenkomst zijn in het bezoekerscentrum. Kamp 

Amersfoort en Natzweiler zijn met elkaar verbonden 

door de transporten van "NN-gevangenen" die volgens 

het "Nacht und Nebel" besluit dienden te verdwijnen. 

  

9 november 2012 - Herdenking Kristalnacht  

Op 9 november wordt aandacht besteed aan de 

Kristalnacht, die in 1938 de openlijke vervolging van 

Joodse burgers markeerde.  

 

Zie voor actuele informatie: 

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 

Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden 

Telefoon: 033 461 31 29, Fax: 033 461 56 95 

info@kampamersfoort.nl 
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Het Neuengamme Bulletin verschijnt  twee maal 

per jaar, in maart en in september. Het richt zich 

tot iedereen die zich bij de gebeurtenissen in het 

concentratiekamp Neuengamme of de nasleep 

ervan betrokken voelt. 

Het Bulletin bevat op de eerste plaats informatie 

door het bestuur van de Stichting Vriendenkring 

Neuengamme. Daarnaast staat het iedereen vrij 

om een bijdrage te leveren aan het bulletin. 

Artikelen kunnen informerend en/of opinie-

vormend zijn of kunnen persoonlijke ervaringen 

bevatten. Ook oproepen voor informatie kunnen 

worden geplaatst. Overleg met de redactie hier-

over is natuurlijk altijd mogelijk. 

De redactie behoudt zich het recht voor om kleine 

wijzigingen in de tekst van de ingezonden artikelen 

aan te brengen. Wijzigingen van enige omvang of 

inhoud zullen, indien deze naar het oordeel van de 

redactie noodzakelijk zijn, altijd in overleg met de 

auteur worden aangebracht. 

Overname van artikelen of delen daarvan is toege-

staan, mits voorzien van bronvermelding. Het 

Neuengamme Bulletin wordt uitgegeven onder 

verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden-

kring Neuengamme. Voor gesigneerde bijdragen 

zijn de desbetreffende auteurs verantwoordelijk. 

 

Artikelen dienen per brief of per e-mail naar de 

redactie gezonden te worden. 

 
Tenzij anders vermeld berusten de rechten van het 
fotowerk bij de maker. 

 

Sluitingsdatum kopij: 1 maand voor de ver-

schijningsdatum. 

Verschijningsdatum volgende nummer: ca. 15 sep-

tember 2012. 
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