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Bij de omslagfoto:  

Gedenkteken op Mahn- und Gedenkstätten Wöb-

belin voor de slachtoffers van de dodenmarsen, 

die plaatsvonden vanaf de herfst 1944 tot april 

1945.  

Ontwerper monument: Jo Jastram. 

Foto: Jan de Muijnck. 

 

 

 

Omstreeks eind 1944 werd nazi-Duitsland steeds 

verder ingesloten door de geallieerden en zouden 

zij geconfronteerd worden met de concentratie-

kampen. Om dit te voorkomen bedacht de SS do-

denmarsen om de gevangenen uit de kampen weg 

te krijgen. Zo begon voor de mensen in de kampen 

een laatste, verschrikkelijke fase: de dodenmar-

sen.  

Duizenden gevangenen strompelden zonder eten 

of drinken naar een volgend kamp. Wie niet mee 

kon komen, werd afgemaakt. 

 

In het boek “Herinneringen aan Neuengamme” 

beschrijft Jan van der Liet zijn ervaringen over het 

verloop van zijn veertiendaagse ‘martelgang’ in de 

dodenmars die hij moest ondergaan en hoe hij die 

heeft overleefd. 
  

http://www.vriendenkringneuengamme.nl/
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VAN DE VOORZITTER 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Het afgelopen halfjaar is er wederom veel ge-

beurd in het bestuur. We hebben afscheid moeten 

nemen van onze geliefde Rob Duijkers die op  

21 november 2013 overleed na een korte en hef-

tige ziekte periode. Op de laatste contactdag kon 

hij al niet meer aanwezig zijn, omdat hij in het 

ziekenhuis lag. Velen van u hebben hem geschre-

ven en dat waardeerde hij erg. De vriendenkring 

was aan zijn langst zittende bestuurslid verknocht 

en hij ook aan ons allemaal. Nu moeten we hem 

voor altijd missen. Op bladzijde 8 leest u een uit-

gebreider In memoriam. 

 

Sietse Geertsema heeft besloten om te stoppen 

met zijn bestuurstaken. Omdat er steeds wisselin-

gen waren in het bestuur, schoof hij de beslissing 

voor zich uit. Maar nu is het voor hem tijd om 

aandacht te besteden aan andere zaken. 

Sietse heeft ongelofelijk veel voor de vrienden-

kring betekend: Hij was een van de peilers van de 

redactie van zowel Nederlanders in Neuengamme 

als De ramp in de Lübeckerbocht. Hij deed veel 

onderzoek, schreef voor de boeken en was ver-

antwoordelijk voor het statistische deel. Mede 

dankzij hem zijn er nu twee monumenten voor de 

Nederlandse gevangenen van Neuengamme. 

Naast zijn werk voor de boeken informeerde Siet-

se nabestaanden. Hij was steevast met zijn laptop 

aanwezig op de contactdagen en correspondeerde 

met iedereen die maar een vraag had. Gelukkig zal 

hij dat blijven doen. Verderop in het blad staat 

een stuk van Sietse. Namens het bestuur dank ik 

hem vanaf deze plaats heel hartelijk voor al zijn 

inspanningen. 

 

We verwelkomen een aantal nieuwe bestuursle-

den die zich verderop in het bulletin aan u zullen 

voorstellen. We zijn blij dat Loes Ronner ons be-

stuur komt versterken. Ze was al een paar jaar een 

bekend gezicht op reis en op onze contactdagen. 

Vanaf 1 april treedt Arend Hulshof toe. Hij sprak 

de vorige contactdag over zijn overgrootvader en 

ook hij ging al een paar keer mee op reis.  

 

 

 

 

 

 

 

Heel bijzonder is het, dat Nicole Duijkers, Robs 

dochter, voortaan ook lid van ons bestuur is.  

 

Het bestuur is voor een groot deel veranderd, 

maar de doelstellingen blijven hetzelfde: het le-

vend houden van de nagedachtenis van de omge-

komenen van het concentratiekamp Neuengam-

me, het waar nodig bijstand bieden aan onder-

steunen van oud-gevangenen en nabestaanden en 

het geven van bekendheid in de Nederlandse sa-

menleving aan de gebeurtenissen in het concen-

tratiekamp Neuengamme. 

Dat zullen wij met grote overgave blijven doen. 

 

Ik hoop u dit voorjaar te ontmoeten op onze reis! 

 

Martine Letterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Neuengamme Bulletin maart 2014 

VERSLAG CONTACTDAG 26 OKTOBER 2013 
Door Jan de Muijnck 

 

Evenals in voorgaande jaren werd ook dit jaar de 

contactdag gehouden op de locatie Hotel Dennen-

hoeve te Nunspeet. 

Omstreeks half tien arriveerden de eerste deelne-

mers, die elkaar onder het genot van een kopje 

koffie of thee begroetten en er werden nieuwe 

contacten gelegd.  

Omstreeks elf uur had iedereen een plaats in de 

zaal opgezocht en 

opende onze voorzit-

ter Martine Letterie 

met een hartelijk wel-

kom de contactdag. 

Een bijzonder wel-

komstwoord richtte zij 

allereerst tot de oud-

gevangenen van het 

concentratie Neuen-

gamme, de heren 

Alosery, Bavelaar, Van 

der Liet en Roffel. Het 

is fijn dat zij, inmiddels al op hoge leeftijd, ook nu 

weer in ons midden konden zijn. 

Ook richtte zij een welkomstwoord tot de twee 

dochters van Jannes Priem. Deze oud-gevangene is 

ons op 22 augustus 2013 ontvallen. Hij was de laat-

ste overlevende van de razzia op 1 oktober 1944 in 

Putten. Voor zijn betrokkenheid bij onze Stichting 

en het feit dat hij zijn verhaal met ons en vele an-

deren heeft willen delen, zijn wij hem zeer dank-

baar. 

 

Hierna werd de nieuwe secretaris Gerrit Assies 

voorgesteld. In het Neuengamme Bulletin van ok-

tober heeft hij al iets meer over zichzelf verteld, 

waarbij hij ook zijn binding met de Stichting heeft 

aangegeven. Hij is de opvolger van Theo Broers, die 

zich voor de contactdag had afgemeld. 

 

Door een ernstige ziekte was ook het bestuurslid 

Rob Duijkers afwezig. Rob lag op dat moment in 

het ziekenhuis om een chemokuur te ondergaan. 

Rob werd door Martine veel sterkte toegewenst en 

zij hoopte dat de kuur een gunstige uitwerking zou 

hebben.  

 

Op 21 november 2013 ontvingen we helaas het 

verdrietige bericht dat Rob overleden was. 

 

 

Na nog enkele huishoudelijke mededelingen kreeg 

Afko Schoonbeek, erevoorzitter van de Stichting, 

het woord. Hij sprak namens de Stichting een 

dankwoord aan Theo Broers. (zie bladzijde 7)  

Afko bezocht Theo na de contactdag om hem na-

mens de Stichting persoonlijk te bedanken voor het 

vele werk dat hij voor de Stichting deed. 

 

Na de opening kreeg de oud-gevangene Jan van 

der Liet het woord om zijn ervaringen in Neu-

engamme en Hussum te vertellen. Het was voor de 

zevende keer dat Van der Liet hierover een lezing 

hield. Op aangrijpende wijze vertelde hij ook nu 

weer zijn verhaal over de verschrikkingen die hij in 

het kamp had meegemaakt. Hij noemde het een 

wonder dat hij kon overleven. 

Onder leiding van de heer Wil van den Elzen stel-

den enkele aanwezigen vragen aan Jan van der Liet 

over wat hij had verteld. 

De Stichting heeft zijn lezingen over Neuengam-

me,, die hij voor de Stichting heeft gehouden, laten 

bundelen in een boekje waarvan hij na afronding 

van zijn verhaal het eerste exemplaar overhandigd 

kreeg. 

Dit boekje is te koop bij de Stichting. (meer infor-

matie op bladzijde 38). 

 

Hierna was het woord aan de heer C.J.M. de Veer, 

Luitenant-Generaal buitendienst en vicevoorzitter 

van de Raad van Bestuur van het vfonds (Nationaal 

Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). 

Martine opent de bijeenkomst 

Het boekje “Herinneringen aan Neuengamme overhandigd 
Martine aan Jan van der Liet  
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Mevrouw T. de Witte 

Het vfonds stimuleert mensen om het verhaal ach-

ter de vrijheid te laten 

zien en horen. Dit ge-

beurt in de vorm van 

o.a. kunst, films/docu-

mentaires, educatief 

materiaal, tentoonstel-

lingen en debatten. 

Daarom vindt generaal 

De Veer het een geluk-

kige omstandigheid 

dat er nog mensen zijn 

die hun verhaal over 

de oorlog kunnen na-

vertellen. Deze verhalen zijn belangrijke lessen 

voor de jeugd en kunnen een rol spelen bij de 

handhaving van de rechtsorde. Om haar doel te 

kunnen bereiken concentreert het vfonds zich met 

diverse activiteiten op de jeugd. 

 

Het vfonds ondersteunt onder andere het Natio-

naal Comité 4 en 5 mei met een financiële bijdrage 

ten behoeve van de verschillende landelijke bevrij-

dingsfestivals die er jaarlijks worden gehouden. 

Deze festivals worden door de jeugd druk bezocht.  

Ook kunnen met verschillende subsidieregelingen 

van het vfonds door kampslachtoffers en directe 

nabestaanden herdenkings- en educatieve reizen 

gemaakt worden om gedenkplaatsen van oorlogs-

kampen etc. in diverse landen binnen en buiten 

Europa te bezoeken. 

Over dit onderwerp stelden enkele aanwezigen  

– onder leiding van de heer Van den Elzen – vragen 

over het vfonds. 

Hiermee was het ochtendprogramma afgelopen en 

werd het tijd om de lunch te gebruiken. 

 

Tijdens de lunchpauze was er de mogelijkheid om 

een bezoek te brengen aan de boekentafel, waar 

de dames Diny van den Elzen en Ina Geertsema de 

leiding hadden bij de verkoop van boeken en 

beeld/geluidsdragers. Ook gaven zij informatie 

over folders en andere zaken betreffende de doel-

stellingen van de stichting.  

 

Na de lunchpauze was het woord aan mevrouw 

Truus de Witte. Zij sprak over het onderwerp oor-

logsvermissing en de gevolgen hiervan voor de 

nabestaanden.  

Als kind werd zij geconfronteerd met de vermissing 

van een oom die was gearresteerd en niet meer 

was teruggekomen. Ook haar vader was gearres-

teerd. Hij was wel teruggekeerd, maar vrij jong 

overleden. Zijn te vroege overlijden zou een gevolg 

van de oorlog geweest zijn, zo werd haar verteld. 

In die tijd werd er 

weinig gesproken 

over de oorlog en de 

gevolgen daarvan. 

Kinderen moesten het 

veelal doen met de 

kleine beetjes infor-

matie die hun ter ore 

kwamen. Op hun vra-

gen over de vermis-

sing van familieleden 

werd nauwelijks ge-

antwoord. Ook bij de 

spreekster bleven veel vragen onbeantwoord 

waarop zij ooit een antwoord hoopte te vinden. 

 

Na haar voltooide studie begon zij een zoektocht 

naar haar vermiste oom en daarmee had ze succes. 

Met het bezoeken van diverse archieven ontdekte 

zij dat al kort na de oorlog bekend was wat er met 

de vermisten gebeurd was en waar deze begraven 

waren. Hoe kon het gebeuren dat nabestaanden 

jarenlang onwetend bleven en ook nooit goed wa-

ren ingelicht over de vermissing van hun dierba-

ren? 

Deze vragen vormden een uitgangspunt voor een 

nader onderzoek. Over dit onderzoek schreef zij 

een proefschrift, waarin de geschiedenis van de 

april-meistakingen gedetailleerd aan de orde kwa-

men. Ook beschreef zij hierin hoe er door de jaren 

heen over rouw, vermissing en het getroffen zijn 

door de oorlog werd gedacht.  

Meer informatie over dit boek op bladzijde 38. 

 

Vervolgens deed de heer Van Oudenhoven, leraar 

geschiedenis aan het Maerlantlyceum te Eindho-

ven, verslag van de deelname van zijn school aan 

onze reis naar de Gedenkstätte Neuengamme. Met 

een brief konden de leerlingen solliciteren om mee 

De heer C.J.M. de Veer 

De boekentafel met informatie over boeken enz., betreffende 
het concentratiekamp Neuengamme 
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De heer van Oudenhoven geassisteerd door Remco de Muijnck 

te gaan. Er mochten twintig leerlingen deelnemen, 

omdat er ook twintig kinderen vermoord werden. 

Met dit aantal kregen de leerlingen een indruk over 

de grootte van de groep die daar is vermoord.  

De klas bracht een bezoek aan de school Bullenhu-

ser Damm, waar twintig Joodse kinderen in de 

leeftijd van vijf tot twaalfjaar op afschuwelijke wij-

ze zijn vermoord. Dit verhaal en de plaats waar de 

kinderen zijn opgehangen heeft een diepe indruk 

op de leerlingen gemaakt. 

Ook het bezoek aan de Gedenkstätte Neuengam-

me was voor hen een bijzondere ervaring. Het ge-

sprek dat zij hadden met oud-gevangene Alosery 

over zijn ervaringen in het concentratiekamp Neu-

engamme heeft hen tevens diep getroffen.  

Tijdens het bezoek aan het gedenkhuis is door een 

leerling op een van de vanen de naam van een 

familielid ontdekt. Daardoor kwam het verhaal van 

Neuengamme nog dichterbij. Het bezoek aan de 

Gedenkstätte Neuengamme werd afgesloten met 

een herdenking en kranslegging bij het moment. 

De herdenking was voor een aantal van de leer-

lingen emotioneel door de vele verhalen en beel-

den die zij met hun bezoek aan de gedenkplaatsen 

hadden gehoord en gezien. 

 

Na een korte pauze was het woord aan Arend 

Hulshof, hoofdredacteur van het blad ‘Wordt Ver-

volgd’ een journalistiek onafhankelijke maandblad 

van Amnesty International. Zijn deelname aan de 

herdenkingsreis naar Neuengamme in 2013 maak-

te deel uit van zijn onderzoek naar de geschiedenis 

van zijn overgrootvader Johannes Rijpstra. Gede-

tailleerd vertelde hij hoe zijn overgrootvader als 

burgemeester van Zelhem in 1944 door de Sicher-

heitsdienst gearresteerd werd en in december van 

dat jaar stierf in een buitenkamp van Neuengam-

me. 

Johannes Rijpstra was een zeer geziene man, be-

hulpzaam en vriendelijk. In de oorlog stond hij be-

kend als uitermate voorzichtig, toch werd hij in 

oktober 1940 opgepakt, maar ook weer spoedig 

vrijgelaten. In juni 1944 kwamen, via een anonie-

me brief, de Duitsers er achter dat er geknoeid 

werd met bonnen. Zij arresteerden op 23 juni 1944 

Rijpstra met nog een aantal andere medewerkers 

van de gemeente Zelhem. Verschillende ambtena-

ren doken toen onder. 

Burgemeester Rijpstra 

werd na zijn arrestatie 

eerst overgebracht 

naar Arnhem, daarna 

naar Amersfoort en 

later naar een kamp 

bij Hamburg.  

Op 9 december 1944 

bezweek hij in een 

buitenkamp van Neu-

engamme aan de ont-

beringen die hij moest 

ondergaan. 

 

Na dit onderwerp bedankte Martine iedereen voor 

hun inzet waardoor deze contactdag zeer geslaagd 

was. Ook bedankte zij de oud-gevangenen voor 

hun komst naar de contactdag. 

Met dank aan de aanwezigen voor hun komst 

wenste Martine iedereen een goede reis huis-

waarts en sloot zij de contactdag af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met overhandiging van een boeket bloemen bedankt Martine 
de oud-gevangenen. 

De heer Arend Hulshof 



 

7 

Neuengamme Bulletin maart 2014 

DANKWOORD AAN THEO BROERS 

 

THEO BROERS BEDANKT! 

Graag voldoe ik aan de vraag van Martine, om een 

dankwoord te schrijven bij het afscheid van Theo 

als bestuurslid van onze Vriendenkring. Want Theo 

heeft veel, heel veel voor ons gedaan. 

In gedachten ga ik terug naar de laatste dagen van 

het jaar 2004. De redactie van ons boek “Neder-

landers in Neuengamme“, waarvan Theo lid was, 

werd onverwachts geconfronteerd met meerdere 

wijzigingen in de redactie van het boek en dat ter-

wijl de datum van de presentatie zeker niet meer 

gewijzigd kon worden. 

Hoewel het bestuur zich uitdrukkelijk niet met de 

inhoud van het boek bemoeide, was de redactie 

toch zo vriendelijk mij van alle concepten en wijzi-

gingen afschriften te sturen. 

Ik herinner mij e-mails van Theo die tijdens de 

Kerstdagen midden in de nacht en zelfs op nieuw-

jaarsdag werden verstuurd. Het boek kwam op tijd 

en hoe! 

Een enorme prestatie van de redactie, waarvan 

Theo dus lid was. 

 

Dat hij daarna gewoon doorging als lid van de re-

dactie van het volgende boek “De Ramp in de Lü-

becker Bocht“ sprak eigenlijk voor zich. 

Toen kort hierna een vacature ontstond bij het 

secretariaat zei Theo “kom maar hier“. 

 

Dit alles als achtergrond bij het feit dat ons bulletin 

voor een belangrijk deel bij u thuis kwam dankzij 

zijn activiteiten. 

 

Vervolgens kwam hier nog eens ons archief bij dat 

verspreid was op verschillende plaatsen in ons 

land. Theo heeft met het bestuur dit archief gesa-

neerd en gedigitaliseerd. Ingewijden weten dat dit 

laatste een monnikenwerk was. 

Hij heeft het archief keurig overgedragen aan het 

NIOD waar het veilig is opgeborgen. 

Hij wist zich bij alles gesteund door zijn vrouw Olga, 

ook zeker geen onbekende binnen onze Vrienden-

kring. 

 

Ingewijden weten ook, dat Theo een soort lopende 

Wikipedia is als het gaat om locaties en geschiede-

nissen van gedenkplaatsen in Duitsland die ver-

band houden met Neuengamme. 

 

 

 

Zijn activiteiten voor 

onze Vriendenkring 

hebben er voor een 

belangrijk deel toe 

bijgedragen dat hij in 

april 2011 is benoemd 

tot Ridder in de Orde 

van Oranje Nassau. 

Zoals gezegd, de 

Vriendenkring is Theo 

veel dank verschul-

digd. 

 

U weet dat er niemand in onze Vriendenkring is, 

die zich inspant ter meerdere eer en glorie van 

zichzelf; immers het gedachtegoed van de Vrien-

denkring staat voorop. 

 

Het moet voor alle voormalige bestuursleden en 

voor u allen goed zijn te weten dat de toekomst 

van onze Vriendenkring in goede handen is en dat 

eerder genoemd gedachtengoed uitgedragen blijft 

worden. 

 

Afko Schoonbeek,  

  Erevoorzitter. 
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In memoriam Rob Duijkers    *16-01-1944 − †21-11-2013  

 

Op 21 november 2013 overleed Rob Duijkers, het 

langst zittende bestuurslid van de Stichting Vrien-

denkring Neuengamme. 

Rob was de zoon van Jan 

Duijkers, ondernemer te 

Amersfoort, die zich in 

de oorlogsjaren aansloot 

bij het verzet en weiger-

de voor de bezetter te 

werken. Hij werd op  

26 september 1944 gear-

resteerd en in Kamp 

Amersfoort gevangen 

gezet. Op 11 oktober 

1944 ging hij op transport naar Neuengamme. Na 

de ontruiming van het kamp in april 1944 kwam 

Jan Duijkers op het schip de Cap Arcona terecht, in 

de haven van Lübeck. Hij was een van de 7000 tot 

8000 mensen die op gruwelijke wijze om het leven 

kwamen toen dit schip op 3 mei door de Engelsen 

getorpedeerd werd.  

Toen Jan Duijkers in 1944 werd gearresteerd, was 

Rob een baby van acht maanden. Het verlies van 

zijn vader heeft Robs leven voor een groot deel 

bepaald. Zijn leven zou anders gelopen zijn, als hij 

bij twee ouders was opgegroeid en niet alleen bij 

zijn moeder.  

 

Rob zette dit gemis om in iets positiefs. In 1993 

richtte hij met een aantal andere betrokkenen de 

stichting Vriendenkring Neuengamme op. Vanaf de 

oprichting tot aan zijn overlijden was hij bestuurs-

lid en daarmee het langst zittende bestuurslid. Hij 

had geen officiële functie in het bestuur, dat wilde 

hij niet, maar hij was wel buitengewoon actief.  

Na een enquête onder de vrienden besloot de 

stichting dat er een boek moest komen over de 

Nederlanders in Neuengamme, in plaats van een 

fysiek monument. Onder leiding van een weten-

schapper ging een team van vrienden aan het 

werk. Ze deden onderzoek en schreven. Ondertus-

sen gingen de toenmalige voorzitter Afko Schoon-

beek en Rob samen op zoek naar geld. Ze vormden 

een gouden team. Afko beleefd en voorzichtig 

formulerend, Rob overrompelend en af en toe 

onconventioneel. Ze brachten het bedrag voor dat 

eerste boek bij elkaar, en daarna ook voor het 

tweede boek van de stichting De Ramp in de Lüb-

beckerbocht.  

 

Rob vertegenwoordigde de oud-gevangenen en 

hun nabestaanden met hart en ziel bij het ministe-

rie van VWS, bij de Tweede Kamerdelegatie die in 

2011 de Gedenkstätte Neuengamme bezocht, in 

verschillende Tweede Wereldoorlogplatforms, bij 

de stichting 40 – 45 en het COVVS, Centraal Over-

leg Voormalig Verzet en Slachtoffers.  

Vanaf 2005 maakte de stichting bijna jaarlijks een 

reis naar de Gedenkstätte Neuengamme. Rob was 

de reisleider, onderhield samen met Afko de con-

tacten met de busmaatschappij en was de trouble-

shooter onderweg.  

Ondersteuning bieden aan oud – gevangenen, dat 

deed hij ook. Het kwam het bestuur bijvoorbeeld 

ter ore dat oud – gevangene Van Gent niet erg 

gelukkig was in het verzorgingstehuis waar hij 

woonde. Rob ging wekelijks op bezoek, en zorgde 

dat de man zijn eitje kreeg, omdat de verpleging 

dat niet kon of wilde doen. Rob verdiepte zich in de 

situatie en zorgde er voor dat de niet functione-

rende directrice ontslagen werd. 

 

Rob was een man met een gouden hart en zo heb 

ik hem leren kennen toen ik vijf jaar geleden voor 

het eerst met de stichting in aanraking kwam. Af-

gelopen zomer was het drie jaar geleden dat Afko 

en Rob bij mij op de koffie kwamen, om te vragen 

of ik Afko wilde opvolgen als voorzitter van de 

stichting. Een jaar lang liep ik mee als schaduw-

spits, zoals Afko het formuleerde, en daarna nam ik 

zijn plaats in op de tandem met Rob.  

 

Vanaf dat moment gingen wij steeds samen op 

stap, zoals Afko en Rob het eerder deden. Rob 

hielp me verder wegwijs te worden, dacht na waar 

ik het vergat en het was heerlijk dat hij af en toe 

een gekke grap maakte, om het zware onderwerp 

waar wij ons mee bezighouden wat te verluchti-

gen.  

We zijn goede vrienden geworden in die drie jaar 

en onze samenwerking was geweldig, al duurde hij 

veel te kort.  

 

De vrienden van de stichting zullen hem missen, en 

ik ook. Vanaf deze plaats wensen we Colette, Nico-

le en Jord nogmaals sterkte bij het dragen van hun 

verdriet. 

Martine Letterie 
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Bijzonder initiatief door vrienden van Rob Duijkers 
 

Bij de begrafenis van Rob Duijkers werd het twee van zijn zeer goede vrienden opnieuw duidelijk 

hoe belangrijk de Vriendenkring Neuengamme in zijn leven was geweest. En daarom namen Rob 

Konijn en Arnold Linnewiel een bijzonder initiatief.  

 

Ze stuurden alle vrienden en bekenden van Rob die een rouwkaart hadden gekregen een brief. Daar-

in vroegen ze hen, om de stichting Vriendenkring Neuengamme een donatie te doen ter gelegenheid 

van de zeventigste verjaardag van Rob, die hij helaas niet mocht beleven. 

 

Er is door zeer veel mensen op gereageerd en bij elkaar heeft de Stichting Vriendenkring Neu-

engamme meer dan 1000 euro ontvangen. Vanaf deze plaats bedank ik nogmaals Rob Konijn en 

Arnold Linnewiel voor dit geweldige initiatief en al Robs vrienden voor hun gulle schenkingen. 

 

Stichting Vriendenkring Neuengamme 

 

Martine Letterie 

(voorzitter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

10 

Neuengamme Bulletin maart 2014 

SIETSE GEERTSEMA NEEMT AFSCHEID VAN BESTUUR 

 

In 1998 ben ik begonnen met de zoektocht naar 

mijn vader, dominee Marten Geertsema te Dwin-

geloo, die volgens de autoriteiten zou zijn omge-

komen bij de ramp met de Cap Arcona op 3 mei 

1945. In mei van dat jaar werd op de TV een do-

cumentaire vertoond over deze ramp. In die do-

cumentaire werden als Nederlandse betrokkenen 

Bert Intres en Wim Alosery geïnterviewd. Na enig 

navragen kreeg ik contact met de familie Intres in 

Den Haag en heb ik ze samen met mijn oudste 

zoon die toen in Voorburg woonde, bezocht. Via 

Intres kwamen mijn vrouw Ina en ik terecht bij de 

familie Duijtshof in Heerenveen. Zij beschikten 

over een lijst opgesteld door Nico Wijnen van de 

Missie tot opsporing van vermiste personen uit de 

bezettingstijd, de MtO. Daarop stond dat mijn va-

der half maart 1945 zou zijn omgekomen in het 

hoofdkamp Neuengamme. De tegenstrijdige over-

lijdensberichten vormden de aanleiding tot een 

verdere speurtocht, die begon bij Jan Norg in Har-

lingen en verder liep via allerlei instanties, zoals het 

Rijksarchief in Den Haag, De Stichting Oorlog- en 

Verzetsmateriaal te Groningen, het NIOD in Am-

sterdam, het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, 

het documentatiecentrum te Neuengamme en 

Wilhelm Lange in Neustadt-Holstein.  

 

Een en ander leidde in de loop van de tijd tot de 

conclusie dat mijn vader in ieder geval niet was 

omgekomen bij de ramp met de Cap Arcona, maar 

vermoedelijk al voor half maart 1945 in Neu-

engamme hetzij was gestorven aan dysenterie 

hetzij met andere verzetsstrijders van het transport 

van half januari 1945 was geliquideerd door op-

hanging in de bunker. Hiervan heb ik in Nederlan-

ders in Neuengamme en De Ramp in de Lübecker-

bocht melding gemaakt. 

 

In het Bulletin van het najaar van 2000 heb ik een 

verhaal geschreven met als titel De Zoektocht naar 

mijn Vader, voorzien van een inleiding en een uit-

leiding door de toenmalige eindredacteur Leen 

Vermij. Deze benaderde mij in de herfst van dat-

zelfde jaar met de vraag of ik wilde toetreden tot 

de groep die bezig was met de voorbereiding van 

een boek over Nederlanders in het concentratie-

kamp Neuengamme. Zo begonnen mijn werk-

zaamheden voor de Stichting Vriendenkring Neu-

engamme op de eerste vergadering van deze groep  

 

in december 2000. Zoals bekend kan zijn, heb ik me 

voor Nederlanders in Neuengamme vooral bezig 

gehouden met de ontwikkeling van een database 

van gevangenen en die gebruikt voor het schrijven 

van twee statistische hoofdstukken en het maken 

van de namenlijst achter in het boek. 

 

Al gauw bleek de database goed bruikbaar voor 

nog een belangrijke functie van de Stichting Vrien-

denkring Neuengamme: het informeren van nabe-

staanden. Omdat dit laatste één van de speerpun-

ten is van de stichting, die valt onder de Wet Be-

scherming Persoonsgegevens, en dus onder be-

stuursverantwoordelijkheid, werd mij gevraagd per 

22 maart 2003 bestuurslid te worden. En zo is het 

gegaan. Het was net in de tijd dat Joop van Von-

deren, één van de oprichters van de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme (samen met Nico 

Wijnen, in 1993) bezig was zich terug te trekken als 

voorzitter en dat Afko Schoonbeek hem opvolgde. 

 

Met mijn aantreden in het bestuur van de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme ontving ik van Joop de 

volgende brief: 
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Vanaf december 2003 tot april 2011 heb ik me 

vooral bezig gehouden met de ontwikkeling van de 

eerder genoemde boeken, bij het eerste boek als 

medeauteur en bij het tweede boek als eindredac-

teur. Dit is prachtig werk, maar erg arbeidsinten-

sief. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met al-

gemene bestuursactiviteiten en vooral met het 

informeren van nabestaanden en eventueel ande-

ren, bijvoorbeeld mensen die met historisch on-

derzoek bezig waren of zijn. Dit inlichten van nabe-

staanden bereikte na de verschijning van Neder-

landers in Neuengamme een enorme piek die lang 

aanhield. Het is dankbaar werk. Meestal krijg je 

plezierige reacties op de informatie en suggesties 

voor verder onderzoek. Als ik de verzoeken om 

informatie schat op gemiddeld twee per week en 

het verschaffen van informatie laat beginnen in 

2003, dan heb ik nu ruim 1000 mensen van gege-

vens voorzien over omgekomenen in of overleven-

den van Neuengamme. Ook over overlevenden 

dus. Vaak is het zo dat overlevenden weinig vertel-

den en dat de nabestaanden na hun overlijden 

alsnog op onderzoek uitgaan. Informeren is overi-

gens vaak wederzijds. Voor veel mensen die in de 

database zijn opgenomen zijn de gegevens niet 

compleet en contact met nabestaanden biedt dan 

vaak de gelegenheid die aan te vullen. 

 

Eigenlijk was ik van plan direct na april 2011 – de 

presentatie van De Ramp in de Lübeckerbocht – af 

te treden als bestuurslid, omdat ik nog een ander 

project wilde doen, dat weinig met de Tweede 

Wereldoorlog te maken heeft. Echter gezien som-

mige andere bestuurswisselingen (Afko Schoon-

beek in het voorjaar van 2011, Marco Bierman in 

het voorjaar van 2012, Theo Broers in de zomer 

van 2013; daarnaast is de ernstige ziekte van Rob 

Duijkers die helaas op 21 november tot zijn overlij-

den leidde, ons in januari 2013 gemeld) ben ik nog 

een tijdje aangebleven om mee voor wat conti-

nuïteit te zorgen. Het nieuwe bestuur onder de 

nieuwe voorzitter Martine Letterie functioneert 

echter prima, vandaar dat ik besloten heb per  

31 december 2013 af te treden als bestuurslid.  

 

Werkzaamheden die ik voor de stichting zal blijven 

doen, zijn het informeren van nabestaanden, het 

meewerken waar nodig aan het digitale monument 

en het verzorgen van eventuele herdrukken van 

Nederlanders in Neuengamme en – onwaarschijn-

lijk – De Ramp in de Lübeckerbocht. Omdat het 

informeren van nabestaanden onder de bestuurs-

verantwoordelijkheid moet blijven vallen, hebben 

we daar een kleine commissie voor gevormd, be-

staande uit Gerrit Assies en ondergetekende. 

 

Rest mij het bestuur in zijn nieuwe – verjongde – 

samenstelling veel succes toe te wensen. 

 

Sietse P. Geertsema 
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NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

LOES RONNER 

Mijn naam is Loes Ronner (officieel Louise) en ik 

ben geboren (in 1954) en getogen Amsterdammer. 

Ik heb geschiedenis gestudeerd en werk op dit 

moment als beleidsadviseur Economische Zaken bij 

de gemeente Zaanstad. Daarnaast doe ik – buiten 

het broedseizoen – vrijwilligerswerk bij het weide-

vogelbeheer in het Varkensland net ten noorden 

van Amsterdam. In het najaar wil ik de opleiding 

tot natuurgids bij het Instituut voor Natuurbe-

schermingseducatie gaan volgen.  

 

Met de vriendenkring Neuengamme ben ik aanra-

king gekomen via Rie Suk, de echtgenote van de 

jeugdvriend van mijn vader. Rie – die ik al vanaf 

mijn babytijd ken - vroeg mij begin 2011 of ik met 

haar meeging naar Neuengamme. Ik wist eigenlijk 

weinig van Neuengamme hoewel ik ben opgevoed 

met verhalen over de oorlog. Die verhalen maak-

ten als kind diepe indruk op mij. Mijn vader vertel-

de mij over zijn zuster die in de oorlog met haar 

Joodse man trouwde. Mijn oom overleefde de oor-

log en het werkkamp ’t Zand, maar meer dan hon-

derd van zijn familieleden vonden de dood in de 

vernietigingskampen. De oorlog kende ik ook uit de 

verhalen van mijn moeder. Mijn moeder had hon-

ger geleden, zij moest als oudste dochter zorgen 

dat er eten kwam voor het gezin waar in 1944 nog 

een tweeling was geboren. Haar vader, mijn opa 

had een paar dagen in kamp Waterloo in Amers-

foort gezeten (begin 1945) omdat hij zogenaamde 

Rommelasperges had omgezaagd voor brandstof 

en hij was ontsnapt.  

 

Ik kende de gruwelverhalen over de oorlog, maar ik 

wist weinig over Neuengamme. Rie heeft me daar 

over verteld.  

 

Haar vader zat in het verzet en is samen met haar 

moeder opgepakt door de Duitsers. Haar moeder  

– die ik als kind heb gekend – overleefde Ra-

vensbrück. Haar vader kwam om in Neuengamme. 

Ik ben drie keer met Rie – die mij heel dierbaar is –

mee geweest met de Neuengamme-herinnerings-

reis.  

 

In 2013 werd ik gepolst of een functie in het be-

stuur van de vriendenkring iets voor mij zou zijn. 

Daar hoefde ik niet lang over na te denken want ik 

vind het heel belangrijk dat wat er in de Tweede 

Wereldoorlog is gebeurd, levend wordt gehouden, 

vooral voor de toekomstige generaties.  

 

Begin 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur. Ik 

zal mij de komende tijd vooral bezig gaan houden 

met het Neuengamme Bulletin. Daarnaast zie ik als 

mijn aandachtsgebieden: geschiedschrijving, vast-

leggen van informatie en (digitaal) ontsluiten van 

informatie.  

Loes Ronner 

 

 

NICOLE DUIJKERS 

Mijn naam is Nicole Duijkers. Ik ben 34 jaar en ge-

lukkig samenwonend in Weesp.  

Na mijn middelbare 

school heb ik de IVA 

Business school in 

Driebergen doorlo-

pen. Vervolgens heb 

ik in Michigan, USA, 

mijn BBA marke-

ting/management 

(Bachelor of Business 

Administration) ge-

daan en heb ik in Schotland (via de Rijksuniversiteit 

Groningen) de Master International Business be-

haald. Ik heb gewerkt in de autobranche, het 

bankwezen en de media. In 2009 heb ik het roer 

omgegooid om mijn passie en droom na te jagen: 

het runnen van een tweedehands kledingwinkel in 

Weesp. 

Via mijn vader, Rob Duijkers, ben ik in contact ge-

komen met Stichting Vriendenkring Neuengamme. 

Uiteraard wist ik dat hij zich al jaren inzette voor de 

stichting, maar ik begreep zijn werkelijke drijfveer 

en passie voor de stichting pas nadat ik zelf had 
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deelgenomen aan de Neuengamme reis (in 2011 

en 2013). Beide reizen hebben een diepe indruk op 

mij gemaakt. De bezoeken gaven mij, onder ande-

re, een beeld van de laatste maanden van het le-

ven van mijn opa Jan Duijkers. Mijn opa Jan is in 

september 1944 opgepakt en via kamp Amersfoort 

op 11 oktober 1944 terecht gekomen in KZ Neu-

engamme. Hij overleed tijdens de bombardemen-

ten op 3 mei 1945 in de Lübeckerbocht aan boord 

van de “Cap Arcona”. 

Voor de Vriendenkring Neuengamme zal ik me, in 

navolging van mijn vader, voor de stichting bezig-

houden met het organiseren van de jaarlijkse Neu-

engamme reis, en de contactdag in Nunspeet. 

Graag zie ik u allen bij (één van) beide gelegenhe-

den. Mocht u vragen hebben of mocht u alvast een 

plaatsje voor de reis in 2015 willen reserveren, 

neem dan gerust contact met mij op via:  

reis@stichtingneuengamme.nl. 

 

 

AREND HULSHOF 

Een jaar of vijf, zes moet ik zijn geweest toen ik 

voor het eerst over mijn overgrootvader Johannes 

Rijpstra hoorde. Met mijn grootvader bezocht ik 

zijn geboorteplaats Zelhem in de Achterhoek. Daar 

wees hij me op de Burgemeester Rijpstrastraat. 

 Ik geloof dat ik op die leeftijd vooral trots was 

op die straatnaam. Pas later begreep ik welk leed 

erachter zat. Johannes Rijpstra werd als burge-

meester van Zelhem in de zomer van 1944 door de 

Sicherheitsdienst opgepakt. Via Arnhem en Amers-

foort kwam hij in oktober 1944 in Neuengamme 

terecht. Op 9 december stierf hij in het buitenkamp 

Hamburg-Hammerbrook op de Spaldingstraße. 

 Sinds een paar jaar doe ik onderzoek naar het 

leven van mijn overgrootvader. Ik schrijf een boek 

over hem dat ik in het najaar van 2015 hoop uit te 

geven. Het zal niet alleen gaan over zijn afschuwe-

lijke dood in Neuengamme maar ook over de di-

lemma’s waar hij mee worstelde als burgemeester 

in oorlogstijd. 

 In mijn dagelijks leven werk ik als hoofdredac-

teur van het mensenrechtentijdschrift Wordt Ver-

volgd van Amnesty International. In Amsterdam 

woon ik samen met mijn vriendin Dorien en onze 

bijna 2-jarige dochter Hanna, die vernoemd is naar 

haar betovergrootvader.  

 

Arend hulshof, 32 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:reis@stichtingneuengamme.nl
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UITKOMST EVALUATIE CONTACTDAG 2013 

 

Beste Vrienden en Vriendinnen, 

 

Tijdens de afgelopen contactdag hebben wij als 

bestuur een evaluatieformulier op de tafels gelegd 

met de vraag aan u om deze korte vragenlijst in te 

vullen. Het doel van deze evaluatie was voor ons 

als bestuur om te kijken hoe de contactdag wordt 

ervaren: wat is er goed, wat kan beter en welke 

wensen en suggesties leven er onder u. Wij hebben 

in totaal 40 reacties van u mogen ontvangen, waar 

we heel blij mee zijn. Op het evaluatieformulier 

stonden de volgende vragen, waarbij u tevens de 

belangrijkste uitkomsten aantreft. 

  

Wat vond u van de sprekers? 

U geeft aan de sprekers erg gewaardeerd te heb-

ben, waarbij met name de presentatie van Jan van 

der Liet het meest gewaardeerd werd c.q. het 

meest indrukwekkend was. 

  

Welke onderwerpen spraken u aan? 

Ook hier geeft u vooral de presentatie van Jan van 

der Liet aan, maar ook de presentatie van me-

vrouw Truus de Witte is door u erg gewaardeerd. 

  

Welke onderwerpen spraken u niet aan? 

Vrijwel iedereen heeft aangegeven dat alle onder-

werpen u aanspraken. 

  

Wat vindt u van de duur van de presentaties? 

Hier geeft u duidelijk aan dat zo’n 45 minuten wel 

het maximum is voor een presentatie. 

  

Wat mist u? 

Hier zijn verschillende zaken genoemd, van infor-

matie over illegale kranten als Trouw, tot een extra 

koffieronde. Er zijn hier geen zaken genoemd die er 

echt uitspringen. 

  

Heeft u suggesties? 

Ook hier hebben wij meerdere suggesties gekre-

gen. Van suggesties voor bepaalde sprekers tot de 

kwaliteit van de geluidsinstallatie. 

  

Wat wij er als bestuur uit hebben gehaald, is dat de 

contactdag 2013 erg goed door u is ontvangen. Dat 

verhalen van mensen als Jan van der Liet heel be-

langrijk voor u en voor ons zijn. Dat wij nogmaals 

met  de  mensen  van  de  Dennenhoeve in  gesprek  

 

 

 

gaan over zaken als temperatuur in de zaal en de 

geluidsinstallatie. Daarnaast heeft u ons een rich-

ting gegeven voor de komende contactdag, waar-

over wij u in een later stadium meer kunnen vertel-

len. 

  

Is het daarmee klaar? Het antwoord hierop is nee. 

Wij staan als bestuur samen met u als donateurs 

voor de verantwoordelijke taak om onze kennis 

over de Tweede Wereldoorlog en Neuengamme in 

het bijzonder over te dragen aan de volgende ge-

neraties. Daarvoor is de contactdag maar ook het 

donateurschap enorm belangrijk.  

 

Daarom willen wij hierbij de oproep doen om men-

sen in uw omgeving te vertellen over Neuengam-

me, onze Stichting en de waarde hiervan. Laten wij 

er samen voor zorgen dat Neuengamme niet verg-

eten wordt. Heeft u ideeën of suggesties dan horen 

wij die graag van u. 

  

Bedankt voor uw aanwezigheid op de contactdag 

en de moeite die u heeft genomen om het evalua-

tieformulier in te vullen. Het helpt ons enorm. 

 

Namens het bestuur, 

 

Gerrit Assies 

Secretaris 
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EINDE VAN HET JAAR-CIRCULAIRE  
Voor oud-gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme, familieleden, nabestaanden en 
vrienden van het herinneringscentrum Door Dr. Detlef Garbe, Directeur-Historicus 

 

18, Dezember 2013 

 

Geachte dames en heren, lieve vrienden 

Weer loopt een met vele activiteiten gevuld jaar 

tot zijn eind. Mijn verslag over de gebeurtenissen 

wil ik met het nieuws inleiden, dat de „Amicale 

Internationale" (AIN) twee maanden geleden op 

een congres in Neuengamme Mijnheer Victor Mal-

becq uit België tot nieuwe voorzitter heeft geko-

zen. Hij wordt ondersteund door Mijnheer Janusz 

Kahl uit Polen, een andere oud-gevangene van het 

concentratiekamp Neuengamme. De andere co-

voorzitters zijn ambassadeur en retraite Monsieur 

Jean-Michel Gaussot, de zoon van een Franse ge-

vangene, en drs. Mevrouw Martine Letterie, klein-

dochter van een Nederlandse gevangene. Op het 

gebied van financieel en algemeen beheer worden 

zij gesteund door Mevrouw Christine Eckel en 

Mijnheer Marco Kuhneri (allebei leden van de "Ar-

beitsgemeinschaft Neuengamme"). Het herinne-

ringscentrum kijkt uit naar de samenwerking met 

de AIN en zijn nieuwe raad van bestuur, die voor 

een generatiewisseling van de AIN staat en deze 

actief wil organiseren. 

 

Begin 2013 was het herinneringscentrum op uitno-

diging van de burgerschap weer voor drie weken 

(vanaf 25 januari tot/met 15 februari) met een 

tentoonstelling in het raadhuis van Hamburg te 

gast. In de focus was een tot nu toe haast onont-

gonnen onderwerp: de militaire rechtspraktijk van 

de ' Wehrmacht" in Hamburg. De tentoonstelling 

"Deserteurs en andere vervolgden van de militaire 

NS-Justitie", het uitgebreide begeleid-programma 

en de samen met de "Hamburgse centrale voor 

politieke opleiding" gepubliceerde brochure cata-

logus vonden in de media en bij het publiek heel 

veel belangstelling. Twee speciale tentoonstellin-

gen volgden in de loop van het jaar: evenwel veel 

aandacht vond de uitgebreide documentatie: "De 

derde wereld in de Tweede Wereldoorlog - een 

vergeten hoofdstuk van de geschiedenis" (vanaf 13 

april tot 30 juni) en "Onderdrukt bestaan - Roma-

overlevende van het NS-terreur in de Oekraïne" 

(sinds 21 november). 

 

Veel aandacht kregen ook de evenementen, die dit 

jaar vanwege de 68 verjaardag van  de bevrijding in 

 

het kader van de 34 Duitse protestantse kerkdag 

plaats vonden. Op 3 mei organiseerde de kerkdag 

een hele dag lang onder de titel "Forum Herinneren 

- Neuengamme" evenementen op de volgende on-

derwerpen "waarom herinneren?", "met de herin-

nering leven" en "waar komt de sterkte vandaan 

om te weerstaan?". 

 

Naast de altijd overvolle discussiebijeenkomsten 

met oud-gevangenen van het concentratiekamp 

Neuengamme uit België, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Israël, Polen, Tsjechië, de Oekraïne, Wit-

Rusland en Zweden is de herdenking op 4 mei te 

noemen, waaraan de oud-gevangenen Mevrouw 

Dr. Hédi Fried en Mijnheer Victor Malbecq, de bis-

schoppelijke representant Mijnheer Gothart Ma-

gaard en de eerste burgemeester Mijnheer Olaf 

Scholz als sprekers hebben meegewerkt. 

 

Gedurende het jaar werden, naast de begeleiding 

van haast 2000 bezoeker-groepen, meestal scholie-

ren, een groot aantal van seminars en projecten in 

het studiecentrum georganiseerd, als laatste van  

5 tot 7 december de internationale conferentie 

over het onderwerp "de omgang met nationaalso-

cialistisch daderschap in de families van daders en 

NS-vervolgden'. Onder de meer dan 103 deelne-

mers waren talrijke afstammelingen uit de kin-

deren- en kleinkinderen-generaties. Ook het getal 

van persoons-rekesten (3100 in het jaar 2012), die 

aan ons archief uit Europa en overzee gestuurd 

werden, is nog een keer verhoogd. 

 

Het herinneringscentrum heeft ook aan talrijke 

projecten meegewerkt, bijvoorbeeld in Hamburg 

aan de permanente tentoonstelling "Gomorrha 

1943. De vernieling van Hamburg in de luchtoor-

log”, die op een september in het nieuwe museum 

in het monument Sint Nicolai werd geopend. De 

ontwikkeling van nieuwe documentatie-centra in 

Hamburg over de geschiedenis van de deportatie 

van Joden, Sinti en Roma in de nieuwe "HafenCity" 

(de vroegere "Hannoversche Bahnhof"), over ver-

zet en vervolging in het stadhuis (destijds zetel van 

het politie-ambt en van de Gestapo) en de mede-

werking aan de door Senaat en burgerschap beslo-

ten documentatie-centrum over deserteurs en 

andere slachtoffers van de militaire justitie zijn hier 
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Meensel − Gemeenteplaats 

te noemen, net als de talrijke reorganisatie-

projecten aan de standplaatsen van voormalige 

buiten-commando's — alleen om de grootste te 

benoemen: Denkort U-Boot-Bunker Valentin (deel-

staat Bremen), Dokumentationsstätte Kamp Sand-

bostel (deelstaat Nedersaksen), Mahn- und Ge-

denkstätte Ahlem (Regio Hannover) en de voor de 

deur staande overwerking van de documentatie in 

Ladelund (Nordkirche/deelstaat Schleswig-

Holstein). 

 

Zozeer de sterk toenemende belangstelling aan 

deze plaatsen te verwelkomen is, betekent het 

voor het herinneringscentrum Neuengamme ook 

een boven op komende inspanning, die in de toe-

komst zonder steun niet meer te verrichten is. 

 

Naast talrijke brochures en folders publiceerde het 

herinneringscentrum twee nieuwe boeken: in ok-

tober verscheen als deel 15 van onze reeks „bijdra-

gen ever de geschiedenis van de nationaalsocialis-

tische vervolging in Noord-Duitsland" een onder-

zoek over "politie, vervolging en maatschappij tij-

dens het Nationaal-Socialisme" en in de reeks 

"Neuengammer Kolloquien" werd door Mevrouw 

Ulrike Pastoor en Mijnheer Oliver von Wrochem 

het deel "NS-geschiedenis, instituties, mensenrech-

ten. Lesmateriaal over openbare administratie, 

politie en Justitie" uitgegeven. Enige dagen geleden 

werd verder een "studie-brochure" met de titel 

"Onderwijs-proposities van het herinneringscen-

trum KZ Neuengamme. Een handleiding voor de 

praktijk" uitgeleverd. 

 

Het jaarverslag 2012 en gedetailleerde informaties 

over verdere activiteiten vindt U in het web (op 

Duits, Engels en Frans) onder: 

 www.Kz-gedenkstaette-neuengamme.de  

in de rubriek: "Berichte und Rückblicke". 

 

In naam van alle medewerksters en medewerkers 

van het herinneringscentrum KZ Neuengamme 

dank ik U voor Uw steun en wens U prettige kerst-

dagen en het beste voor 2014, vooral gezondheid 

en vrede, 

 

Met hartelijke groeten, Uw 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILTE NA DE LAARZEN 

Nadat de mannen, de vaders en de zonen 

waren aangeduid door mannen in het zwart 

en mannen met rood gebolde zakdoeken  

voor hun mond, 

werden ze in vrachtwagens geduwd en  

weggevoerd. 

 

In elk huis bleven lege stoelen in de kamer, 

opengegooide kasten en altijd verse wonden. 

Op een stille plaats werd het gemis verborgen 

beweend, elke vrouw droeg haar geijkte schaal 

met niets te vergelijken. 

 

De dagen tussen en na de tweevoudige invasie, 

van de mannen met helse laarzen, 

duurden een eeuwigheid van pijn. 

 

Ze zouden hun geliefden terugzien, 

troostten zij de anderen, 

maar in stilte wisten dat het weerzien 

elders zou gebeuren. 

 

 

Uit: NEUENGAMME “Ik kwam terug” 

van Ina Stabergh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/
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INTERVIEW MET JAN VAN DER LIET 
Door Arend Hulshof 

‘NA DE OORLOG HAD IK GEWOON GEEN TIJD 
OM AAN HET KAMP TE DENKEN’ 

 

Jan van der Liet behoort tot de oorlogsslachtoffers 

die decennia zwegen over hun ervaringen in een 

concentratiekamp. Pas rond zijn tachtigste vertelde 

hij voor het eerst in het openbaar hoe hij Neu-

engamme overleefde. Eind vorig jaar verscheen een 

boek over zijn herinneringen. ‘Ik heb nooit in een 

hoekje over het verleden zitten piekeren.’ 

‘Vrienden zeiden me dat ik geen flauwekul moest 

verkopen. Ze hadden zelf ook honger gehad’ 

 

Zijn vier kinderen heeft hij nooit verteld over de 

oorlog; ze weten niet eens dat hij in het verzet zat. 

 

NAAM Jan van der Liet. 

GEBOREN op 26 september 1926 in Amsterdam 

NA ZIJN EINDEXAMEN HBS in 1943 sloot hij zich 

aan bij het verzet tegen de Duitse bezetter.  

IN DE ZOMER van 1944 werd hij gearresteerd en 

kwam hij in Neuengamme terecht vlak bij Ham-

burg.  

DAAROP VOLGDEN Bergen-Belsen en Ravensbr  k. 

N          G ging hij naar  ei ester in Groot-

 rittanni .  

 

 

ZEVEN LEZINGEN hield hij sinds 2006 voor nabe-

staanden over zijn kampervaringen‚ die hij eind 

2013 bundelde in Herinneringen aan Neuengamme 

verkrijgbaar bij:  

www.vriendenkringneuengamme.nl. 

IS GETROUWD en heeft vier volwassen kinderen 

 

Ieder jaar als hij rond Kerstmis het lied Stille na ht‚ 

heilige nacht hoort‚ is Jan van der Liet (1926) in 

gedachten terug in Neuengamme. Op de ap-

p lplaats van het concentratiekamp‚ twintig kilo-

meter ten oosten van Hamburg‚ stond op kerst-

avond 1944 een grote‚ met lichtjes versierde kerst-

boom. Gevangenen liepen er huilend heen. Ook 

Jan van der Liet stond bij de boom en waande zich 

bij de kerstviering thuis in Heemstede. Een Hon-

gaarse Jood mocht viool spelen. Bij Stille nacht 

neurieden duizenden gevangenen zachtjes mee. 

‘Dat was het enige moment van rust dat ik in het 

kamp heb meegemaakt’‚ zegt Van der Liet nu. 

Lang duurde die rust niet. Al snel werd het viool-

spel overstemd door geblaf‚ satanisch gelach en 

pistoolschoten. 

 

De SS’ers dreven met bloedhonden alle gevange-

nen terug naar de barakken. Oudere gevangenen 

werden onder de voet gelopen, waarbij vele stier-

ven. Anderen werden aangevallen door de honden. 

Jan van der Liet bereikte ongedeerd zijn bed. Die 

nacht werden ze nog een paar keer door de SS naar 

buiten gejaagd voor app ls‚ waarbij ze uren in de 

kou moesten staan. De volgende ochtend kregen 

alle gevangenen als kerstcadeau een sigaret. Jan 

van der Liet ruilde hem in voor een beschimmeld 

stuk brood om zijn honger te stillen. Dat maakte 

hem ‘onbeschrijfelijk gelukkig’. 

 

Als Jan van der Liet hier tijdens Kerstmis aan denkt‚ 

doet hij dat in stilte. Zijn vier kinderen heeft hij 

nooit verteld over de oorlog. Ze weten zelfs niet 

dat hij in het verzet zat. ‘Misschien dat ze inmid-

dels iets van mijn vrouw hebben gehoord’‚ zegt hij 

bij hem thuis in het Engelse dorp Little Bowden. 

Aan haar vertelde Van der Liet ‘met stukjes en 

beetjes’ over zijn oorlogservaringen‚ ‘maar nooit 

uitgebreid’. 

 

Jan van der Liet wordt in zomer van 1944 in Velsen 

door de nazi’s aangehouden met valse persoons-

http://www.vriendenkringneuengamme.nl/
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bewijzen en illegale kranten op zak. Via het hoofd-

kwartier van de Sicherheitsdienst in Amsterdam en 

kamp Amersfoort komt de dan 17-jarige Van der 

Liet begin september terecht in Neuengamme. 

Tijdens de oorlog zaten in dat kamp ruim 100 dui-

zend mensen gevangen‚ onder wie bijna zevendui-

zend Nederlanders. Meer dan de helft zou Neu-

engamme‚ dat ‘vernietiging door arbeid’ als doel 

had‚ niet overleven. 

 Na de oorlog blijkt dat niemand Jan van der 

Liets gruwelverhalen wil geloven. Ze passen niet bij 

de blijdschap van de bevrijdingsfeesten die Neder-

land dan viert. ‘Vrienden zeiden me dat ik geen 

flauwekul moest verkopen; dat ze zelf ook honger 

hadden gehad. Daarom besloot ik erover te zwij-

gen.’ Van der Liet vestigt zich in Leicester in Enge-

land. 

 Tot zijn verrassing vraagt de Nederlandse 

Vriendenkring Neuengamme hem in 2006 een le-

zing te geven over het kamp. Met veel twijfel stemt 

hij ermee in. Hij haalt de vele getypte velletjes van 

zolder, waarop hij vlak na de oorlog zijn ervaringen 

had beschreven. Hierdoor kon hij vrij gedetailleerd 

vertellen over het leven in het kamp. Tot zijn ver-

bazing komt na de lezing niemand naar hem toe 

met het verwijt dat hij heeft overdreven‚ maar 

vragen zijn toehoorders juist om meer. In de jaren 

erna geeft hij nog zes lezingen, die onlangs zijn 

gebundeld in het boekje Herinneringen aan Neu-

engamme. 

 Tijdens het gesprek praat Jan van der Liet ogen-

schijnlijk moeiteloos over alle ellende die hij mee-

maakte in het kamp. ‘We aten alles wat wel en niet 

eetbaar was: gras‚ afval‚ regenwormen’‚ zegt hij 

over de honger. ‘Sommigen dronken zelfs hun ei-

gen urine om die overstelpende dorst te stillen. 

Zover heb ik gelukkig niet hoeven gaan.’ Over de 

snijdende kou: ‘Ga maar eens bij min tien naakt in 

de sneeuw staan. Dat houd je niet lang vol. Terug 

in de barakken moesten we op elkaar liggen om 

weer een beetje warmte te krijgen.’ En over het 

gebrek aan onderlinge solidariteit: ‘Iedereen was 

volkomen met zichzelf bezig. Gevangenen vielen 

elkaar ’s nachts aan in de hoop iets eetbaars te 

vinden.’ 

 

Vreselijk zijn de maanden die hij in Husum mee-

maakt‚ een van de ruim tachtig buitenkampen van 

Neuengamme, verspreid over Noord-Duitsland. Op 

26 september 1944‚ nota bene zijn achttiende ver-

jaardag‚ wordt hij met vijftienhonderd anderen van 

het hoofdkamp naar het buitenkamp gestuurd. 

Daar moeten ze tankgrachten graven om een mo-

gelijke aanval van de geallieerden af te weren.  

Na een ontbijt van slechts een groen uitgeslagen 

stuk brood, wordt Van der Liet elke ochtend in een 

van de grachten gegooid, waar hij steevast door 

het ijs zakt dat zich op het water onderin heeft 

gevormd. ‘Vanwege de kou moest je hard werken 

om enigszins warm te blijven.’ Ondertussen kijken 

de SS’ers toe en delen ze zo nu en dan klappen uit. 

 In Husum vallen veel doden. Zijn twee vrienden 

die Van der Liet van voor de oorlog kent, sterven in 

zijn armen. ‘Als je de eerste keer iemand dood ziet 

gaan‚ is dat vreselijk’, zegt hij. ‘Maar het gruwelijke 

is dat het went. Op een gegeven moment kijk je 

naar een lijk zoals je naar een dode hond kijkt.  

Als hij drie maanden later terugkeert naar het 

hoofdkamp, zijn er nog vijfhonderd van de vijftien-

honderd medegevangenen in leven. 

 Begin 1945 wordt Van der Liet via een ander 

buitenkamp verbannen naar Bergen-Belsen. ‘Daar 

werd ik in een overvolle barak geduwd‚ waar ge-

vangenen een hopeloze strijd leverden tegen tyfus‚ 

cholera en tuberculose.’ Begin april moet Van der 

Liet‚ vlak voor de bevrijding van Bergen-Belsen‚ op 

transport naar Ravensbrück. Niet lang na zijn aan-

komst verdrijft de kampleiding iedereen die nog 

kan lopen uit het kamp. De SS wil het bewijsmate-

riaal voor de gruweldaden uitwissen. De doden-

mars van de gevangenen voert over velden‚ langs 

landwegen‚ door bossen en dorpen‚ zonder voed-

sel en water. De meesten lopen op blote voeten. 

Van der Liet: ‘Mijn lijf was uitgemergeld en drijfnat. 

Mijn benen waren zwaar verwond en helemaal 

opgezwollen door hongeroedeem. Mijn voeten 

lagen open. Voortdurend vielen om me heen men-

sen neer. Van de SS kregen ze dan een nekschot. 

Iedereen die de colonne verliet om van de akkers 

iets eetbaars te halen of om water uit de greppel te 

drinken‚ kreeg ook de kogel. Ik snap nog altijd niet 

hoe ik die tocht heb overleefd. Er leek geen einde 

aan te komen. Langs de weg stonden houten tele-

foonpalen. Als ik maar de volgende paal haal‚ dan 

zullen we daarna wel mogen rusten‚ hield ik mezelf 

steeds voor. Dat gebeurde nooit‚ maar zo wist ik 

vele palen te bereiken.’ 

 Na ruim honderd kilometer wordt Van der Liet 

bij de Plauer See in Noordoost-Duitsland bevrijd 

door Russische soldaten. Zij confisqueren in de 

plaats Malchow een landhuis aan het meer waar 

Van der Liet in een groot bed mag slapen. ‘Pas na 

24 uur werd ik wakker.’ Hij neemt een warm bad 

en schrikt als hij in de spiegel kijkt, zo slecht ziet hij 

eruit. Een Russische militaire arts en een verpleeg-

ster verzorgen hem. Na twee weken kunstmatige 

voeding krijgt Van der Liet zijn eerste maaltijd: in  

boter gebraden kip. 
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‘Ik heb zelden zoiets lekkers geproefd.’ 

 Van der Liet spreekt lovend over de Russische 

soldaten die hem bevrijdden. Al pleegden ook zij 

gruweldaden. ‘Ik heb ze in de rij zien staan om een 

jonge Duitse vrouw achter elkaar te verkrachten.’ 

Medelijden met haar had Van der Liet echter niet. 

‘Daarvoor had ik te veel meegemaakt met die rot-

moffen.’ 

 Die afkeer tegen Duitsers zou hij nooit meer 

kwijtraken. Op de vraag of hij na de oorlog über-

haupt wel eens in het land is teruggeweest‚ zegt 

hij: ‘Ik gebruik het woord “überhaupt” niet. Dat is 

geen Nederlands.’ 

 

Ondanks zijn oorlogsverleden leidt de 87-jarige Van 

der Liet naar eigen zeggen een prachtig bestaan. 

Hij oogt twintig jaar jonger‚ hij wandelt en fietst 

dagelijks en houdt zijn hersens scherp door bridge 

te spelen. Ook schildert hij veel. Trots toont hij de 

vele zeegezichten en winterlandschappen aan de 

muren. Hij heeft nauwelijks blijvend letsel overge-

houden aan het kamp. Wel moest hij in de jaren 

negentig geopereerd worden omdat er stukken 

nier uit zijn lijf moesten worden verwijderd. ‘Ik 

bleek al jaren alleen op mijn linker nier te hebben 

geleefd. Mijn arts was verbaasd dat die andere z  

verbrijzeld was. Toen heb ik hem maar verteld dat 

dat waarschijnlijk gebeurd is toen ik in Neu-

engamme tien slagen kreeg met een dik stuk touw. 

Hij keek me verbijsterd aan.’ 

 Ook mentaal zegt Van der Liet weinig last meer 

te hebben van het kamp. ‘Ik heb nooit in een hoek-

je over het verleden zitten piekeren. Ik had sim-

pelweg geen tijd om stil te staan bij mijn ervarin-

gen in het kamp. Zo ben ik van nature. Het is niet 

zo dat ik harder ben gaan werken om te vergeten.’ 

Soms wordt hij ongewild aan zijn verleden herin-

nerd. Toen zijn vrouw nietsvermoedend gestreept 

beddengoed had aangeschaft‚ kreeg Van der Liet 

last van nachtmerries omdat het hem deed denken 

aan de kampkleding. 

 Als hij begin jaren negentig door de Engelse 

stad Kidderminster rijdt‚ valt zijn oog op het 

straatnaambordje ‘Husum Way’. Even hoopt hij dat 

het verwijst naar het Deense plaatsje Husum‚ maar 

nee‚ de straat blijkt wel degelijk te zijn vernoemd 

naar de Noord-Duitse gemeente waar het buiten-

kamp van Neuengamme in de buurt lag. Hij tekent 

protest aan bij het stadsbestuur van Kidderminster 

dat na de oorlog een stedenband met Husum is 

aangegaan. Er blijkt ook nog een ‘Husum Bridge’ in 

de stad te zijn. Hij krijgt geen antwoord van de 

gemeente. Van der Liet benadert de lokale krant 

Kidderminster Shuttle die met chocoladeletters op 

de voorpagina kopt: ‘Twin town’s death  amp 

shame’. Als die publiciteit ook niet leidt tot een 

herdoop van de straat en de brug‚ stuurt Van der 

Liet een brief naar de vijftig adressen op de Husum 

Way. ‘Daarin legde ik uit wat in Husum was ge-

beurd tijdens de oorlog. Ik stuurde bewijzen mee 

en schreef dat er ook Britse gevangenen waren 

gestorven. Ik vroeg de bewoners of ze ook op de 

Bergen-Belsen Boulevard zouden willen wonen. 

Niemand heeft gereageerd op de brief.’ 

 Na de vraag of de lezingen geen oude wonden 

hebben opengehaald‚ twijfelt hij even. ‘Natuurlijk 

was het niet makkelijk met mijn verleden te wor-

den geconfronteerd. Maar het heeft me ook goed 

gedaan. Eindelijk heb ik een geïnteresseerd publiek 

mijn verhaal kunnen vertellen.’ Na zijn laatste le-

zing afgelopen oktober reageerde de dochter van 

een oud-gevangene van Neuengamme geëmotio-

neerd. Ze zei haar inmiddels overleden vader nu 

beter te begrijpen‚ omdat ze eindelijk weet wat hij 

heeft moeten meemaken. Met haar had hij daar 

nooit over gepraat. Van der Liet zei toen de lezin-

gen voor zijn kinderen – die geen Nederlands spre-

ken – te willen vertalen. Maar daar is het nog niet 

van gekomen. 

 Waarom hij hun nooit eerder over de oorlog 

heeft verteld? Opnieuw is hij even stil. ‘In het begin 

waren ze er natuurlijk te klein voor. Maar wanneer 

is iemand oud genoeg voor dit soort verhalen? De 

jongste is nu 41.’ 

 Gaat hij zijn boek alsnog voor hen vertalen? 

‘Dat is een hoop werk. Ik weet niet of ik daar tijd 

voor heb. Misschien dat een vertaalbureau de bes-

te oplossing is. Ik zal daar nog eens over naden-

ken.’ 

 

Dit interview verscheen eerder in het februarinummer van 

mensenrechtenmaandblad Wordt Vervolgd van Amnesty In-

ternational. Neem nu een gratis proefabonnement van drie 

maanden op het blad, met buitenlandreportages, interviews, 

beeldverhalen en columns van onder anderen Arnon Grun-

berg.  

Meld u aan via: www.amnesty.nl/3maandenWV. 

Na afloop stopt de verzending automatisch. 

 

 

 
  

http://www.amnesty.nl/3maandenWV
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Achterkant briefkaart 

ZEVENTIEN VERZETSMENSEN IN EEN TREIN NAAR NEUENGAMME.
 Door René E. Taselaar 

 

Inleiding 

Enkele jaren geleden zag ik een Nederlandse brief-

kaart, gedateerd 1 februari 1945. Daarop stonden 

verschillende teksten, geschreven en getypt. Voor-

al een opsomming van zeventien namen viel op. Bij 

nader onderzoek bleek het te gaan om enkele 

groepjes en eenlingen uit verschillende delen van 

Gelderland en Overijssel, die uiteenlopende vor-

men van verzet hadden gepleegd. Zij waren na hun 

arrestatie bijna allen overgebracht naar de gevan-

genis 'De Kruisberg' in Doetinchem. Daarvandaan 

werden ze begin februari 1945 rechtstreeks naar 

het Kamp Neuengamme in Duitsland getranspor-

teerd. Hun individuele geschiedenissen heb ik uit-

gezocht aan de hand van de ongewone briefkaart. 

 

Een briefkaart met een boodschap 

Waar normaal de adressering van een briefkaart 

geschreven wordt, was nu getypt: 

' deze mensen waren in Zutphen op de trein  

 We hebben ze eten gebracht van het Roode Kruis 

 Hadden goede moed 

 Deze brief is meegesmokkeld 

 Daar het niet  

 mocht op straffe dat je ook mee moest 

 Is het niet treurig 

 Het waren nog wel Hollandse bewakers met een 

pakje aan' 

 

Aan de adreszijde stond verder geschreven: 

Vinder gelieve deze kaart te posten 

Bij voorbaat dank 

Zeer belangrijk voor de families 

en als adressering: 

Mevr. A. Pieron 

Dedemsvaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de achterkant stond in hetzelfde handschrift: 

Deze mensen zijn 1 Febr. op transport naar Duits-

land gesteld. 

Gelieve de familie te melden. 

Verder werden zeventien mannen genoemd, deels 

met adressen. 

 

De briefkaart met de namen is niet afgestempeld, 

dus is niet door de posterijen vervoerd en bezorgd. 

Misschien vanwege de Spoorwegstaking, veilig-

heidsoverwegingen of andere bedoeling is de kaart 

particulier - wel of niet – bezorgd bij de echtgenote 

van A. Pieron: mevrouw M.A. Pieron-Duymaer van 

Twist in Dedemsvaart.  

 

Wie waren de zeventien mannen, die op de terug-

gevonden briefkaart vermeld stonden? 

− Hendrik Kraayenbrink, opzichter bij de water-

leiding, geboren te Arnhem op 14-05-1886. 

− Nicolaas Adrianus v.d. Oever, broodbakker, 

geboren te Arnhem op 14-04-1921. 

Achterzijde briefkaart 

Adreszijde briefkaart 
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− Klaas Schuttinga, meubelmaker, geboren te 

Assen op 16-11-1920. 

Deze drie mannen waren o.a. betrokken geweest 

bij het illegale blad Daily World News 1. 

 

Daily World News (DWN) 

Vanaf 1 juli 1943 werd Daily World News in Arn-

hem verspreid als een moreel tegenwicht tegen de 

tendentieuze Duitse voorlichting. De initiatiefne-

mers waren Klaas Schuttinga en de HBS-leerling  

H. Bresser. Zij hadden zich in een geheime berg-

plaats onder de dakpannen van het huis van laatst-

genoemde als redactie geïnstalleerd. In eerste in-

stantie werd met zeer dun papier gewerkt. Dan 

konden lezers het blad gemakkelijk verbergen. Er 

werden tien verspreiders geworven, die de exem-

plaren per post toegezonden kregen. Zij brachten 

de berichten bij grote instellingen. Toen het blad 

gestencild werd, kon het om financiële redenen 

nog maar driemaal per week uitkomen. Schuttinga 

werd op 1 februari 1944 ernstig ziek en Bresser 

nam het werk over. In mei kreeg Bresser een vals 

persoonsbewijs met een latere geboortedatum, 

zodat hij zonder risico voor de Arbeidsinzet weer 

naar school kon gaan. Zijn broer Paul nam toen het 

redactiewerk over. Direct na de landingen bij Arn-

hem op 17 september 1944 rapporteerde het blad 

erover en werd in een grotere oplage van 500 

exemplaren als Daily World News verspreid. Nico 

van den Oever en Klaas Schuttinga distribueerden 

het illegale blad, vermomd als politieagenten. In 

uniform werden zij nauwelijks gecontroleerd.  

 

Toen de Slag om Arnhem op 17 september 1944 

begon, werd via Daily World News vanuit eerder 

genoemd huis, dat aan de rand van het gevechts-

terrein lag, in vergrote oplage het verloop van de 

strijd bekendgemaakt. De redactie verhuisde naar 

een andere schuilplaats in de fundamenten van het 

oude huis, maar de verspreiding van het blad vond 

na de strijd meer en meer plaats in de evacuatie-

dorpen van de Arnhemmers. Na valse Ausweise 

van H. Kraayenbrink gekregen te hebben, bleef de 

familie Bresser, tegen de Duitse bevelen in, in het 

souterrain van hun oude huis te Arnhem. De broers 

Bresser voorzagen zichzelf van valse Ausweise en 

zorgden voor elektriciteit via batterijen en accu's.  

In november 1944 werd het huis door de Duitsers 

doorzocht en leeggeroofd. Ook de stencilmachine 

                                                           

 
1
 Zie ook pagina's 97 en  98 van De Ondergrondse Pers van 

Lydia E. Winkel, herzien door Drs. H. de Vries in 1989.  
 

werd meegenomen. Al gauw stonden er nieuwe 

kantoormachines afkomstig van andere plekken in 

de verlaten stad. Het blad bleef verschijnen.  

Op 4 januari 1945 werd de schuilplaats door de 

Sicherheitspolizei ontdekt, nadat Klaas Schuttinga 

en zijn vriend Nico van den Oever elders wegens 

hulp aan een Engelse paratroeper gearresteerd 

waren.  

Evenals enkele anderen, onder wie al eerder H. 

Kraayenbrink, werden H. en P. Bresser in Arnhem 

gearresteerd, maar zij wisten te ontsnappen. Het 

illegale Daily World News kwam echter niet meer 

uit. Beide broers Bresser hebben de oorlog over-

leefd. 

 

In het verzet te Arnhem opereerde de Groep Pen-

seel, waartoe behoorden: 

− Johannes Penseel Jr., elektricien, geboren te 

Leiden   op 04-03-1919. 

− Marinus Penseel, elektricien, geboren te Leiden 

op 19-07-1923. 

− Johannes Penseel Sr., elektricien, geboren te 

Leiden op 05-10-1886. 

− Antonie Gijsbertus (Toon) van Daalen, koop-

man, geboren te Arnhem op 24-08-1902. 

 

De Groep Penseel uit Arnhem 

De voormalige marconist bij de koopvaardij Johan-

nes Penseel Sr., eigenaar van een elektrotechnisch 

bedrijf, raakte al in 1940 bij het verzet te Arnhem 

betrokken2. De groep rondom hem was in eerste 

instantie actief met het verspreiden van illegale 

kranten, later ook met hulp aan onderduikers. De 

mannen waren leden van de Knokploeg (K.P.) Arn-

hem. 

In maart 1943 werd Johan Penseel Sr. opgepakt 

door de Sicherheitsdienst en op de Utrechtseweg 

55a aan zware verhoren onderworpen wegens het 

regelen van een onderduikadres voor een joodse 

vrouw. Enkele weken later werd hij vrijgelaten 

wegens gebrek aan bewijs. Na een korte onderbre-

king om te herstellen van zijn beproevingen, zette 

hij met zijn zoons Johannes en Marinus, die o.a. bij 

het vliegveld Deelen spioneerden, zijn verzetsacti-

viteiten voort met het regelen van onderduik-

adressen voor joden en met sabotagedaden. Ook 

andere Arnhemmers hielden zich bezig met ver-

zetswerk. Begin september 1944 kwamen de op-

drachten voor sabotage van buitenaf. Vanuit het 

                                                           

 
2
 Zie ook website: 33 Velperplein – freedomtrail Arnhem 

en pagina's 79-81 in het boek: Nederlanders in Neuengamme 
onder redactie van Dr. Judith Schuyf. 
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hoofdkwartier van de Landelijke Knokploegen 

(L.K.P.) aan het Velperplein werden tijdens de strijd 

telefoongesprekken met de geallieerden op de 

brug bij Arnhem, in Oosterbeek en bij Nijmegen 

mogelijk gemaakt. 

Toen de stad Arnhem tussen 24 en 26 september 

1944 verlaten moest worden, kon de groep als 

onderdeel van de Technische Noodhulp3, soms 

saboterend, werkzaamheden voor de Duitsers op 

het gebied van stroomvoorziening blijven verrich-

ten en zo waardevolle informatie verzamelen.  

De strijd rondom de Rijnbrug bij Arnhem was op  

21 september 1944 in het voordeel van de Duitsers 

beslist. Het grootste deel van de Britse parachutis-

ten werd krijgsgevangen gemaakt. Vier paratroe-

pers konden zich schuilhouden. Eén van hen was 

Robert Peating. Hij kwam uiteindelijk terecht in de 

woning van Johan Penseel Sr. Daar maakte hij ge-

bruik van de schuilplaats van diens beide zonen.  

Omdat zijn valse papieren verliepen, vertrok de 

Engelsman op oudejaarsavond 1944 met de al eer-

der genoemde 24-jarige Klaas Schuttinga en de  

23-jarige Nico van den Oever naar de Woeste Hoe-

ve, gelegen aan de weg naar Apeldoorn4. Nadat ze 

Peating weggebracht hadden, werden ze echter op 

2 januari 1945 bij het binnengaan van een als veilig 

bekend staand pand door de Sicherheitsdienst 

(S.D.) gearresteerd. Tijdens de brute verhoren 

bleek, dat de S.D. door verraad wist van hun be-

moeienis met de Engelse paratroeper. Eveneens op 

2 januari 1945 kregen zowel Johan Penseel Sr. als 

zijn zoons Johan en Marinus een oproep om zich bij 

de S.D. te melden. Dat hebben ze op de afgespro-

ken tijd gedaan en werden ze gearresteerd. Het lid 

van de L.K.P. Toon van Daalen werd door de 

Sicherheitsdienst op 4 januari 1945 te Ede opge-

pakt wegens een vals persoonsbewijs, verblijf in 

een Sperrgebiet en contacten met gelande Engelse 

                                                           

 
3
 De Technische Noodhulp was een in opzet 'foute' organisatie 

voor belangrijke openbare hulpverlening van technische aard. 
Als één van de taken werd genoemd: het bevestigen van voor 
de staat en het openbare leven belangrijke inrichtingen. De 
landelijke leiding was Duits. 
Op plaatselijk- en districtsniveau waren de functionarissen in 
de regel Nederlanders. 
Na de evacuatie van Arnhem kreeg de organisatie daar de 
naam Technische Nooddienst om de 'foute' bijklank weg te 
nemen. 
4
 De Engelse paratroeper Peating kwam uiteindelijk terecht bij 

een familie in Achterveld, liep in april 1945 een Canadese 
patrouille tegen het lijf en werd naar hun hoofdkwartier in 
Arnhem gebracht. Hij keerde terug naar Engeland, maar be-
zocht Arnhem later nog regelmatig. Hij overleed op 3 februari 
2007 in zijn woonplaats Wimborne Minster (Engeland). 

militairen. Alle zes zijn ze overgebracht naar de 

gevangenis 'De Kruisberg' in Doetinchem.  

− Arnold Pieron, arts in Dedemsvaart, was gebo-

ren te Voorschoten op 29-02-1903.  

Hij was betrokken bij het verzet. Na zijn arrestatie 

zat hij vast in 'De Kruisberg' te Doetinchem. 

− Jacob Adriaan ("Karel") Hardenberg, secreta-

ris/ontvanger van het Waterschap de Schipbeek, 

was geboren te Zwolle op 21-04-1905. Aanvanke-

lijk was hij betrokken bij de Landelijke Organisatie 

voor Hulp aan Onderduikers (L.O.) en de Inlichtin-

gendienst te Markelo. Later behoorde hij tot de 

B(innenlandse) S(trijdkrachten) / gewest 4 / Marke-

lo. Vanwege een verlamming beperkte hij zich tot 

administratief werk in het verzet. Hij hield zich 

bezig met spionage (treinenloop, scheepvaart in 

het Twenthekanaal enz.), hulp aan onderduikers en 

lectuurverspreiding. Hij is verraden en werd in zijn 

woning te Markelo op 10 december 1944, op be-

schuldiging van spionage, gearresteerd. Eerst werd 

hij overgebracht naar De Sicherheitsdienst te Alme-

lo en daarna naar 'De Kruisberg' in Doetinchem. 

 

In de gemeente Epe opereerden: 

− Lubertus Jan Pannekoek, landbouwer/boer, 

geboren te Epe op 23-12-1909. 

Hij transporteerde en verborg wapens. 

− Klaas Jan Kouw, sergeant-majoor, geboren te 

Amsterdam op 02-08-1882. 

Hij gaf het verzet onderricht in het omgaan met 

wapens. 

− Sijmen de Vreede, molenaar/meelhandelaar, 

geboren te Hazerswoude op 01-04-1904. 

Hij transporteerde en verborg wapens. 

- Gerrit Johan Sellink, tuinman bij Huize Woldyne 

in Epe, geboren te Lintelo op 14-03-1901. 

Hij verborg wapens en hielp onderduikers. 

- Pieter Christiaan van der Ree Sr., oud reserve-

officier en hoofd van de plaatselijke M.U.L.O., ge-

boren te Harderwijk op 04-06-1895.  

- Pieter Christiaan van der Ree Jr., scholier H.B.S. 

B, geboren te Rijssen op 12-06-1925. 

Vader en zoon Van der Ree hebben geholpen bij de 

berging van wapens en het in veiligheid brengen 

van Britse piloten en paratroepers.  

- Bastiaan Johannes van Pelt, binnenhuisarchi-

tect, geboren te Dordrecht op 10-11-1900. 
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De Groep in de gemeente Epe5 

In deze groep speelde de binnenhuisarchitect Bas 

van Pelt een grote rol. Voor de Tweede Wereldoor-

log had hij de zaak My Home Woninginrichting in 

Den Haag, met filialen in Maastricht en Amster-

dam. Samen met een bouwkundig ingenieur 

bouwde hij in 1937 zijn eigen buitenhuis 'De Pal' in 

Schaveren bij Emst op de Veluwe. 

Naar aanleiding van de oorlogs-handelingen van  

10 mei 1940, waarbij zijn opslagplaatsen verwoest 

werden en een werknemer om het leven kwam, 

besloot Van Pelt actief aan het verzet deel te gaan 

nemen. 

Tussen 1943 en 1945 werd het terrein van zijn bui-

tenhuis 'De Pal' gebruikt als onderduikadres. In zijn 

woning en in een bijkans onvindbare ondergrondse 

schuilplaats verborg hij joden, tewerkgestelden en 

verzetsmensen. Vanwege de risico's van de ver-

zetsactiviteiten besloot Van Pelt te scheiden om 

zijn echtgenote en dochter minder gevaar te laten 

lopen bij een eventuele arrestatie. Het werk van dit 

gezin en hun helpers werd tot twee keer toe verra-

den. In mei 1944 arresteerden landwachters niet 

alleen Van Pelt, maar ook een aantal medewerkers 

en onderduikers. De meesten van hen werden in 

Duitsland tewerkgesteld. Van Pelt bleef een half 

jaar gevangen. Zijn vrouw en enkele anderen zet-

ten het verzetswerk voort. Onderduikers bleven 

komen en op het terrein bij 'De Pal' werd door het 

gewapend verzet een wapendepot aangelegd.  

 

Kort na de vrijlating van Van Pelt op 11 november 

kwam de Sicherheitsdienst te Apeldoorn er door 

verraad in december 1944 achter, dat wapens ver-

borgen waren bij 'De Pal'.  

Het wapendepot werd in beslag genomen en er 

werden zowel enkele onderduikers als een aantal 

verzetsmensen door de SD. gearresteerd in Emst 

en Epe op 18 december 1944 en de dagen daarna. 

De op de briefkaart genoemde K.J. Kouw, L.J. Pan-

nekoek, B.J. van Pelt, P.C. v. d. Ree Sr.6, zijn zoon 

P.C. v. d. Ree Jr., G.J. Sellink en S. de Vreede wer-

den naar de Willem III-kazerne te Apeldoorn ge-

bracht. 

                                                           

 
5
 Zie ook Verzet in Epe door W. Veldkamp: pagina's 64 – 70,  

89 – 92. 
6
 Omdat hij aan het verzet had deelgenomen en dat bij de 

autoriteiten bekend werd, was   
P.C.van der Ree Sr. vanaf 6 oktober 1943 niet meer op zijn 
M.U.L.O.-school verschenen. Dit werd medegedeeld aan de 
Secretaris Generaal van Binnenlandse Zaken, met als gevolg, 
dat hem  op 5 augustus 1944 door de burgemeester van Epe 
eervol ontslag was verleend. 

Begin januari 1945 werden ze doorgestuurd naar 

'De Kruisberg' in Doetinchem. 

- Jan van Buuren, fabrikant, geboren te Veenen-

daal op 04-06-1914. 

Hij trouwde in september 1940 met Femmechien 

Heijs. Het echtpaar kreeg twee zonen. Na de be-

vrijding werd op 18 mei 1945 nog een dochter ge-

boren. Naast zijn normale werk was hij in de oorlog 

betrokken bij de voedseldistributie voor gevange-

nen in de kampen Amersfoort en Vught.  

Ook had hij via het verzet in Ede contacten met de 

Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers 

(L.O.) en de Landelijke Knokploegen (L.K.P.). De 

plaatselijke knokploeg van Van Schuppen had zijn 

hoofdkwartier in de fabriek van Van Buuren. De 

laatste was zelf betrokken bij het illegale blad 

'Frontnieuws'.  

Door verraad werd Van Buuren (samen met zijn 

vader) op 5 december 1944 in de Pehave-fabriek in 

Veenendaal door de Sicherheitspolizei gearres-

teerd. Als reden daarvoor werd opgegeven: 'Poli-

tisch'. 

Op 19 december 1944 werd hij in opdracht van de 

Sicherheitspolizei Apeldoorn 'eingeliefert' in Kamp 

Amersfoort. Daar is hij op 2 februari 1945 'entlas-

sen', met de bestemming K(onzentrations) L(ager) 

N(euengamme) Reich7.  

 

Op Jan van Buuren na zijn alle op de briefkaart 

genoemde mannen enige tijd na hun arrestatie als 

verzetsstrijders in 'De Kruisberg' te Doetinchem 

geweest.  

Zover afgeleid kon worden uit de latere kamp-

nummers zijn op één na alle mannen in een 

transport van 80 mannen op 1 februari 1945 per 

trein vanuit Doetinchem vertrokken 8  en in de 

                                                           

 
7
 Op de briefkaart uit Zutphen d.d. 1 februari 1945 staat als 

laatste J. van Buuren, Veenendaal. De vermelde gegevens 
staan op de registratiekaart van Jan van Buuren (Häftling 
9592) van Polizeiliches Durgangslager Amersfoort. 
Tijdens een verhoor door een Officier van de Civiele Dienst van 
het Ministerie van Sociale Zaken in 1948 verklaarde zijn zuster, 
dat Van Buuren na zijn arrestatie eerst gevangen gezeten had 
in Apeldoorn. Daarna werd hij naar Kamp Amersfoort ge-
bracht. Op 2 februari 1945 is hij – ook volgens haar - daar op 
transport gesteld naar Kamp Neuengamme. Behalve een 
clandestiene brief, die (ook) hij uit de trein had gegooid, had 
zijn familie nooit meer iets van hem gehoord. 
De uit Amersfoort vertrokken trein met 228 gevangenen zou 
op 4 februari 1945 en die uit Doetinchem met 80 gevangenen 
op 5 februari 1945 in Neuengamme aangekomen zijn. 
Voor de vermelding van Van Buuren bij twee verschillende 
transporten heb ik geen verklaring. 
8
 Volgens de briefkaart zou de trein uit Doetinchem op 1 fe-

bruari 1945 vertrokken zijn. 
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eerste week van februari in het concentratiekamp 

Neuengamme aangekomen. 

 

Het Kamp Neuengamme 

Na aankomst van de genoemde Nederlandse ver-

zetsstrijders op 4 of 5 februari 1945 is de groep 

ondergebracht in een quarantainebarak. Vijf of zes 

zieken zijn overgebracht naar het Revier (zieken-

zaal). Een dag erna kregen ongeveer zeven man 

een Torsperre9. Zij moesten zich ieder uur melden. 

Na enige tijd werd de groep, met uitzondering van 

de zieken, die in het Revier verbleven, de mannen 

met Torsperre en ongeveer acht man, die niet als 

transportfähig10 werden beschouwd, overgebracht 

naar een transportblok. Tot hen, die niet transport-

fähig werden geacht, behoorden Schuttinga, Van 

Pelt en vader en zoon van der Ree. Van Pelt had 

geluk; hij kwam op de administratie. Pieron kreeg 

werk als arts in de ziekenbarak van het concentra-

tiekamp. 

 

Van de mannen, genoemd op de briefkaart, over-

leed de al gehandicapte J.A. Hardenberg reeds op 

24 februari 1945 aan een ziekte of door uitputting, 

H. Kraayenbrink op 1 maart als gevolg van mishan-

delingen en P.C. v. d. Ree Sr. op 7 maart door 'Al-

terschwäche' (ouderdomszwakte). 

K.Schuttinga overleefde, ondanks dysenterie, het 

Kamp Neuengamme, maar kwam na de evacuatie 

bij het bombardement op de 'Cap Arcona' in de 

Lübeckerbocht op 3 mei 1945 om het leven. Aan 

boord van hetzelfde schip bevond zich eveneens de 

uit Neuengamme overgebrachte, ernstig verzwakte 

J. van Buuren. Ook hij heeft zich niet kunnen red-

den. Na de oorlog is hem postuum het verzetsher-

denkingskruis verleend. 

Pieron heeft die scheepsbombardementen niet 

meegemaakt, omdat hij op 30 april 1945 overge-

plaatst is van de 'Thielbeck' naar de 'Magdalena'. 

Dit schip kwam op 2 mei in Trelleborg (Zweden) 

aan. Over zijn verblijf in Zweden is verder niets 

bekend. Hij is vermoedelijk op 14 augustus huis-

waarts gekeerd. Pieron overleed te Haarlem op  

30 maart 1992. 

Negen anderen, genoemd op de briefkaart, zijn in 

februari 1945 in het speciale opvangkamp Wöbbe-

lin terechtgekomen. 

                                                                                             

 
In enkele dossiers van het Nederlandse Roode Kruis werd als 
vertrekdatum uit Doetinchem 3 februari 1945 genoemd. 
9
 Een gevangene met een Torsperre mocht de poort niet uit. 

Men stond op een soort dodenlijst, als represailles uitgevoerd 
werden. 
10

 Transportfähig betekent vervoerbaar. 

Het Kamp Wöbbelin (12-2-1945 tot 2-5-1945) 

Op 12 februari 1945 kwam een eerste transport 

van 700 gevangenen in 'Reiherhorst' aan. Zij moes-

ten als werkcommando in een 500 m. verder gele-

gen moerasgebied het grotere Kamp Wöbbelin 

realiseren. Bij de opbouw zijn veel mannen omge-

komen. Onder hen waren de uit de gemeenten Epe 

en Arnhem afkomstige J.L. Pannekoek op 8 maart 

1945 gestorven door dysenterie en/of mishande-

lingen, M. Penseel op 13 maart gestorven door 

dysenterie, G.J. Sellink op 15 maart gestorven door 

dysenterie, K.J. Kouw op 17 maart gestorven door 

dysenterie en/of mishandelingen en J. Penseel Jr. 

gestorven op 20 maart door difterie. Nog voordat 

het kamp klaar was, werd het in april 1945 in ge-

bruik genomen. Er kwamen gevangenen van el-

ders, zoals uit Sachsenhausen, Ravensbrűck, 

Auschwitz en vooral uit de buitenkampen van Neu-

engamme. Deze evacuaties waren nodig vanwege 

de opmars van de geallieerden. Tijdens deze mas-

sale transporten vonden velen de dood door de 

lange tijdsduur en het gebrek aan voedsel.  

In het opvangkamp hadden de stenen barakken 

geen deuren en ramen. Bovendien lekten de da-

ken. Er lag zand op de vloer. Men sliep op de grond 

of in zelfgemaakte primitieve 'kooien'. Sanitair 

ontbrak, op één handpomp met smerig water na. 

Wie daaruit dronk kreeg maagkrampen en diarree. 

De enige latrine, gevuld met stinkend water, was al 

spoedig onbruikbaar, zodat men andere plekken 

opzocht. Zo ontstonden stinkende blubbervelden 

in de directe omgeving. De voedselvoorziening 

werd steeds slechter naarmate het aantal gevan-

genen groeide.  

Door de toenemende honger ontstonden vechtpar-

tijen bij de uitdeling van eten. Dag en nacht werd 

de kleding gedragen, die men al aanhad bij de aan-

komst in het kamp. Als de kleding versleten was, 

werd die vaak van de lijken afgenomen. Het kamp 

zelf was erg vervuild en vol ongedierte, zoals lui-

zen. De toestand in de ziekenbarak was rampzalig. 

Geen bedden, geen medicijnen en een bron van 

infecties. Velen kregen tyfus of dysenterie. 

In de tien weken van zijn bestaan zijn er circa 6.000 

gevangenen ondergebracht, van wie meer dan 

1.000 omgekomen zijn. Vooral door de slechte en 

onregelmatige voedselvoorziening, de onmenselij-

ke huisvesting, de urenlange appels, de belabberde 

hygiënische omstandigheden en het ontbreken van 

een adequate medische verzorging overleden zij 

met velen tegelijk.  

In de voormiddag van 1 mei 1945 werden de ge-

vangenen, die nog vervoerd konden worden, naar 

een goederentrein met overwegend open wagons 
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gedreven en daarop samengeperst. Rondom de 

trein stonden wachtposten met honden. De gevan-

genen zijn daar tot de volgende dag blijven staan. 

Maar door onbekende oorzaak vertrok de trein, 

met als waarschijnlijk einddoel Lübeck, niet. Tegen 

de middag moesten de gevangenen terug naar het 

kamp. Daar had de S.S. huisgehouden en vele ach-

terblijvers vermoord. De gevangenen, die daartoe 

in staat waren, moesten meteen weer aantreden. 

Ze werden in een marscolonne opgesteld en in de 

richting van Schwerin voortgedreven. Toen de geal-

lieerden steeds dichterbij kwamen en de bewakers 

zich uit de voeten maakten, waren ze vrij. 

 

Bij de bevrijding van het kamp zelf op 2 mei 1945 

troffen de militairen van de 82e U.S. Airborne Divi-

sie een onbeschrijfelijke ellende aan. Op die dag 

stierf nog S. de Vreede uit Epe. In allerijl werden 

voedsel en medische zorg beschikbaar gesteld, 

maar ondanks dat overleden nog 200 gevangenen.  

 

Drie mannen uit Arnhem, genoemd op de brief-

kaart uit Zutphen, keerden terug uit het Kamp 

Wöbbelin: 

- Johan Penseel Sr. overleefde, maar werd nooit 

meer de oude. Hij kreeg de bijnaam 'Papa' van de 

joodse onderduikers, die hij tijdens de oorlog had 

geholpen. Hij hield contact met de Engelse para-

troeper Robert Peating. Penseel Sr. overleed te 

Amsterdam op 21 januari 1975. 

- A.G. (Toon) van Daalen, die steeds in de zieken-

barak van Wöbbelin had gewerkt, kwam vrij en is 

op 6 mei 1945 op eigen gelegenheid naar Neder-

land gelift. Over zijn activiteiten na de oorlog is 

(mij) niets bekend. Hij overleed te Wageningen op 

5 februari 1992. 

- Ook Nico v.d. Oever overleefde het Kamp Wöb-

belin. Hij heeft zijn belevenissen vanaf 10 februari 

1945 in 1993 op papier gezet: 

In eerste instantie werd V.d. Oever, die eigenlijk 

bakker van beroep was, ook ingezet bij de bouwac-

tiviteiten van het Kamp Wöbbelin.  

In de keuken van het kamp hielp hij een Kapo11 bij 

het maken van een muur. Deze Kapo liet hem 's 

avonds heimelijk daarheen komen om wat eten te 

halen. Hij mocht in de schil gekookte aardappelen 

meenemen. Hij kreeg vervolgens een lichte vorm 

van dysenterie. Omdat hij wist dat niemand levend 

uit de dysenterie-barak kwam, ruilde hij zijn aard-
                                                           

 
11

 Het woord Kapo is afgeleid van het Italiaanse woord capo, 
opzichter, hoofd, bestuurder.  
Het was een gevangene in een concentratiekamp, die als taak 
had op de andere gevangenen toe te zien. 

appelen voor brood en droogde dat in de bakkerij. 

Daarmee stopte hij de dysenterie Toen hij kort 

daarop na zijn werk weer in de keuken wilde ko-

men, kreeg hij moeilijkheden met een Rottenfüh-

rer12. Hij liep vijftig slagen met een gummiknuppel 

op en werd verbannen naar het Gross Kommando, 

waar zeer zwaar werk verricht moest worden. Toen 

v.d. Oever op 13 maart van het werk terugkwam in 

het kamp, werden bakkers gevraagd. Hij gaf zich 

op.  

Ondanks nieuwe aanvaringen met de Rottenführer 

is hij in de bakkerij gekomen en werkzaam geble-

ven. In de ochtend van 2 mei 1945 stonden ineens 

Amerikaanse militairen bij de bakkerij. Toen V. d. 

Oever hen zag, is hij ingestort. Hij is een week bij 

de Duitse bakkersfamilie Bremer verpleegd. Daarna 

moest hij opgenomen worden, maar het ziekenhuis 

was overvol, zodat hij in een kazerne terechtkwam. 

Omdat de Russen op 1 juni zouden komen, werd hij 

op 31 mei met een vrachtwagen naar de Lünen-

burgerheide gebracht. Vandaar is hij naar Brussel 

gevlogen en met een Rode Kruis-trein naar Tilburg 

vervoerd. Toen hij uiteindelijk op het evacuatie-

adres van zijn ouders in Beekbergen kwam, woog 

V.d. Oever nog maar 38 kilo en mankeerde van 

alles. Hij heeft daarna acht maanden in een zie-

kenhuis gelegen, voordat hij weer gezond was13. 

Hij is na de oorlog tweemaal getrouwd geweest en 

werkte niet alleen bij de marechaussee, maar ook 

als inkoper, als vertegenwoordiger en als werk-

meester bij een sociale werkplaats. 

Nico v.d. Oever is overleden te Benidorm (Spanje) 

op 21 februari 1994. 

 

Het Kamp Sandbostel 

In april 1945 werd Sandbostel een opvangkamp 

voor 7.000 – 10.000 gevangenen uit Kamp Neu-

engamme en een aantal van zijn buitenkampen, 

onder wie 517 Nederlanders14. 

Twee mannen van de groep, genoemd op de brief-

kaart, zijn toen naar Sandbostel gebracht. 

Op 30 maart 1945 vertrok een groep van ongeveer 

3.500 zieke gevangenen in afgesloten goederen-

wagons uit Kamp Neuengamme. Per wagon 60 à 

100 mensen, die voor ongeveer veertig personen 

ruimte bood. Acht dagen later kwam deze trein bij 

een afgescheiden gedeelte van het krijgsgevangen-

kamp, ongeveer 100 km verder, in Sandbostel aan. 

                                                           

 
12

 Rottenfűhrer was een paramilitaire rang bij de S.S. 
13

 Zie NIOD: Toegangsnummer 250k Neuengamme, inventaris-
nummer 80. 
14

 De getallen over de aantallen Nederlanders wijken bij ver-
schillende opgaven van elkaar af. 
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Gedurende de reis werden ze ruw behandeld, 

waardoor min of meer ernstige verwondingen ont-

stonden. Ook stierven 1.200 gevangenen in de 

afgeladen trein, mede vanwege het gebrek aan 

voedsel en water. Bas van Pelt, die deel uitmaakte 

van dit transport, verwondde onderweg zijn rech-

terhand. De meegekomen arts J. B. van der Weij-

den uit Den Haag behandelde hem. Nadat Van Pelt 

behulpzaam was geweest bij het versjouwen van 

lijken, bleek de wond sterk veretterd. Een kleine, 

maar wegens gebrek aan instrumenten primitief 

met een zakmes uitgevoerde operatie was noodza-

kelijk. De wond moest verbonden worden met een 

waterverband van toiletpapier. De omstandighe-

den in de vervuilde omgeving waren erg slecht.  

Op 18 april kwamen nog twee treinen aan, die acht 

en tien dagen eerder uit Neuengamme waren ver-

trokken met de bestemming Bergen-Belsen. Omdat 

dat kamp door de oprukkende geallieerden niet 

meer bereikt kon worden, werd de route verlegd 

naar Sandbostel.  

 

In het door de S.S. bewaakte kamp stonden acht-

tien woonbarakken zonder ramen, bedden of stro, 

waarin het wemelde van luizen en vlooien. In de 

modderpoel tussen de barakken waren de was-

ruimten en toiletten. Deze waren onbruikbaar door 

vuilnis en uitwerpselen. Overal lagen omgekomen 

gevangenen. Tussen de stinkende lijken werd 

steeds gezocht naar betere kleding of schoenen. Er 

was aan alles gebrek. Er was nauwelijks te eten of 

te drinken, zodat bij uitdeling van het weinige 

voedsel een chaos ontstond van vechtende en van 

elkaar stelende gevangenen. Reeds op 20 april 

verliet de S.S. het kamp als gevolg van een (hon-

ger)opstand door de gevangenen. Krijgsgevange-

nen uit Stalag XB namen de leiding over, maar dat 

leidde door de hopeloze situatie nauwelijks tot 

verbeteringen. In elk van de vervuilde barakken 

zaten 800 personen, terwijl er 200 in konden. De 

voedselvoorziening en een adequate verzorging 

van de zieken bleven problematisch. Na 12 april 

vielen in het opvangkamp duizenden slachtoffers, 

onder wie P.C. v.d. Ree Jr. op 24 april15. 

Op 29 april 1945 werd het kamp bevrijd door Britse 

troepen. Er waren toen nog 379 Nederlanders in 

leven. Velen van hen waren toen al in zo'n slechte 

conditie, dat ze alsnog in het kamp of hospitalen 

                                                           

 
15

 Vermoedelijk is de (uiterste) datum 24 april door de Oor-
logsgravenstichting officieel aangehouden, omdat niet kon 
worden vastgesteld, of P.C. van der Ree jr. overleden was in 
Neuengamme, tijdens het transport naar Sandbostel of in 
Sandbostel. 

stierven. Uiteindelijk zijn 176 Nederlanders gerepa-

trieerd. 

 

Van Pelt is volgens het Centrale Informatie en Cor-

respondentie Bureau van het Nederlandsche Rode 

Kruis op 1 mei 1945 in het kamp Sandbostel aange-

troffen. Die organisatie hoopte, dat de familie hem 

spoedig zou weerzien. Zijn toestand was echter van 

dien aard, dat amputatie van zijn hand nodig leek. 

De patiënt weigerde dat en kreeg een sterke peni-

cillinekuur. De behandeling sloeg goed aan. Maar 

toen werden Van Pelt en zijn arts Van der Weijden 

besmet met vlektyfus. Van der Weijden, die vol-

gens een Duitse arts tot dat moment de leiding had 

over het kamphospitaal en medische staf, werd 

vanaf 6 mei opgenomen in verschillende hospitalen 

en genas.  

Op 12 mei 45 zond Van Pelt vanuit Sandbostel nog 

een met moeite in grote blokletters geschreven 

brief naar zijn familie:  

'Wie leeft er nog. Ik ben in quarantaine.  

Weet verder niets. Zijn in Engelsche handen. Groet 

allen in  en Haag (…..) Houd moed,  as'. 

 

Op 13 mei werd Van Pelt overgebracht naar het 

86th British General Hospital in Rotenburg-

Unterstedt. Zijn weerstand was echter dermate 

verminderd, dat hij op 24 mei bezweek. Als 

doodsoorzaak werd opgegeven: He succumbed to 

the effects of malnutrition and a septic hand. 

Vlakbij dat ziekenhuis werden 36 Nederlanders, 

onder wie Van Pelt, op de Displaced Persons Ce-

metery tussen Rotenburg en Unterstadt begraven 

in een massagraf met 376 mannen van allerlei na-

tionaliteiten. Na de oorlog ontstond voor zijn 

'vrouw' het probleem, dat het huwelijk tijdens de 

oorlog ontbonden was.  

Pas in augustus 1947 kon worden bewerkstelligd, 

dat zij vanaf 24 mei 1945 als echtgenote en erfge-

name werd aangemerkt. In 1952 werden de stoffe-

lijke resten opgegraven en overgebracht naar Ne-

derland. Op 19 mei 1953 werd Van Pelt in Driehuis-

Westerveld gecremeerd.  

 

Van de zeventien verzetsstrijders, vermeld op de 

briefkaart uit Zutphen, zijn er later in 1945 dus 

slechts vier teruggekeerd: de arts A. Pieron uit 

Kamp Neuengamme via Lübeck en Zweden,  

N. v.d. Oever, J. Penseel Sr. en A.G. van Daalen uit 

Kamp Wöbbelin. 

 

Na de oorlog is door nabestaanden lang gezocht 

naar vermiste verwanten. In dat verband deed ik 

een opmerkelijke ontdekking bij het Nederlands 
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Instituut voor Oorlogsdocumentatie. In een dikke 

stapel dunne doorslagpapieren werd een verkla-

ring gevonden van mevrouw B. van der Ree-

Maanen uit Epe met de volgende inhoud: 

Mijn man en mijn zoon zijn destijds beide gearres-

teerd en naar Neuengamme vervoerd (en nog 

steeds vermist). Toen zij naar Duitsland werden 

vervoerd, heeft mijn man bij Doetinchem een kaart 

uit de trein gegooid met het verzoek van doorzen-

ding. Deze kaart is ons inderdaad toegezonden. 

Hierop stond, dat zij op 1-2-'45 naar Duitsland zijn 

vervoerd.  

Verder stonden op de kaart namen en adressen 

van personen, die deel uitmaakten van dit 

transport16. De boodschap en de namen, onder wie 

die van Jan van Buuren, bleken grotendeels over-

een te komen met die op de briefkaart, die als uit-

gangspunt van dit artikel is genomen17. Er zijn dus 

meer kaarten (en een onlangs door mij gevonden, 

op 19 februari 1945 in Twello afgestempelde, brief 

van Pannekoek) uit de trein gesmokkeld. Daardoor 

is de echtheid van de afgebeelde briefkaart uit 

Zutphen aangetoond! 

 

Naschrift  

Het onderzoek voor dit artikel over een aantal op-

gepakte verzetsstrijders uit Gelderland en Overijs-

sel, die op één en dezelfde briefkaart vermeld 

stonden, is langdurig en arbeidsintensief geweest. 

Daarbij speelde een rol, dat het om verzetsstrijders 

en verzetsdaden in verschillende plaatsen ging en 

dat de officiële archieven over minder informatie 

met betrekking tot personen beschikten dan ge-

hoopt was. Vanuit het archief van KZ Gedenkstätte 

in Neuengamme werd dat in oktober 2011 als volgt 

verklaard: 

Unsere Archivbestände weisen leider viele  ű ke 

auf, da die SS im Zuge der Räumung des Konzentra-

tionslager Neuengamme die Dokumente der Ver-

waltung des KZ vernichten liess, um die Spuren 

ihrer Verbrechen zu verwischen. Erhalten geblieben 

sind so nur die wenigen  kten, wel he die fűr diese 

Arbeit eingesetzten Häftlinge verstecken konnten. 

 

Desondanks is het mogelijk gebleken langs allerlei 

(om)wegen en met hulp van velen, verloren ge-

waande gegevens terug te vinden.  

 

                                                           

 
16

 Zie Niod: Toegangsnummer 250k Neuengamme, inventaris-
nummer 114. 
17

 Jan van Buuren, die uit Amersfoort vertrokken zou zijn, 
stond ook op deze kaart. Zie ook noot 7. 
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Heropening  Dokumentations-und Gedenkstätte Lager  
Stalag X B Sandbostel op 29 april 2013 Door Piet Dam 

Het kampgedeelte Marlag waar de concentratie kampgevang-
enen waren ondergebracht met de graven van de overledenen
 ca. 12 mei 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk was het zover, na vele jaren van voorbe-

reiding, kon de heropening en ingebruikname 

plaatsvinden van Dokumentations-und Gedenk-

stätte Lager Stalag X B Sandbostel. De openingsbij-

eenkomst had plaats in een van de voormalige 

kampkeukens op de dag van de bevrijding van dit 

krijgsgevangenenkamp door Engelse troepen, nu 

68 jaar geleden. Dit kamp werd tijdens de laatste 

oorlogsdagen tevens gebruikt als opvangkamp van 

het concentratiekamp Neuengamme.  

 

Onder grote belangstelling van de ca. 650 aanwezi-

gen werd de opening verricht met een welkomst-

woord van de voorzitter van de Stiftung Lager 

Sandbostel, Detlev Cordes en met toespraken van 

de Staatsminister, Bernd Neumann, (Regerings-

commissaris voor Kultuur en Media), de Nedersak-

sische Minister-president, Stephan Weil, de Pro-

jectcoördinator /Leider Gedenkstätte Sandbostel, 

Andreas Ehresmann en de voormalige Engelse mili-

taire arts en bevrijder, de 97-jarige dr. Hans Engel1. 

Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. de voor-

malige Russische krijgsgevangene, de 91-jarige 

Sergei Litwin, een zoon van de Russische krijgsge-

vangene Zaudin Zhanokow, de Belg Roger Cottyn 

en de uit Ierland afkomstige Harry Callan. Neder-

landse belangstellenden waren o.a. familieleden en  

 

                                                           

 
1
 Dr. Hans Engel 29-04-1916 lid van een joodse familie in Ham-

burg, vluchtte in 1936 uit Duitsland naar Engeland en studeer-
de daar medicijnen. Landde op 06-06-1944 als militaire arts in 
Normandië. Na Bergen-Belsen (15-04-1945) kwam hij met zijn 
onderdeel op 29-04-1945 (zijn 29e verjaardag) in Stalag X B en 
gaf de eerste medische verzorging. Overleed 22-11-2013 te 
Londen. 

 

nabestaanden van: J.L.H. Dam 2 , G. Dekker 3 ,  

F. Douma4, C.L. Koreman5, J. Massier6 en J.W.C. van 

Riemsdijk7.  

 

Aansluitend aan de heropening werden kransen en 

bloemen gelegd bij de gedenksteen voor de (na-

oorlogse) kampkerk en werden gebeden uitgesp-

roken door diverse kerkelijke geestelij-

ken/vertegenwoordigers. 

Een oecumenische kerkdienst in de kampkerk sloot 

deze heropeningsceremonie af. 

 

Op de 3,2 hectare van de huidige Dokumentations-

und Gedenkstätte staan nu nog 11 authentieke 

houten barakken. Aanvankelijk had het kampter-

rein een omvang van 35 hectare en stonden er 150 

gebouwen. Een aantal van de vervallen barakken is 

inmiddels gedeeltelijk gerestaureerd/geconser-

veerd om ze te kunnen behouden.  

Door een team van 4 wetenschappers werd tijdens 

een periode van ruim 2 jaar onderzoek gedaan 

naar de geschiedenis van dit krijgsgevangenen-

kamp. Het resultaat van het archiefonderzoek in 

o.a. Frankrijk, België en Rusland is dat eerder ge-

noemde aantallen van slachtoffers moeten worden 

gecorrigeerd. Uit documenten blijkt nu dat de 

313.000 geïnterneerde krijgsgevangenen van 55 

nationaliteiten van Stalag X B als dwangarbeiders 

werden ingezet. Onder de 5200 gestorven krijgsge-

vangenen vormen de Sovjets met een aantal van 

4700 de grootste groep. Van de in april 1945 bin-

nengebrachte 9500 concentratiekampgevangenen 

zijn er 2700 overleden. Zij werden begraven in 

massagraven op het Lagerfriedhof (oorlogsbe-

graafplaats) te Sandbostel (518 Nederlanders wer-

den van Neuengamme overgebracht naar Sandbos-

tel, slechts 175 keerden terug naar Nederland). 

 

                                                           

 
2
 16-10-1911 Delft, 06-06-1945 Rotenburg-Unterstedt, Wald-

friedhof Rotenburg. 
3
 26-09-1909 Bussum, 06-05-1945 Sandbostel, Lagerfriedhof 

Sandbostel. 
4
 18-06-1925 Anjum, teruggekeerd. 

5
 22-06-1906 Amsterdam, 06-05-1945 Sandbostel, Lagerf-

riedhof Sandbostel 
6
 19-08-1910 Meppel, …30-05-1945 Neuenkirchen, grafligging 

onbekend. 
7
 22-11-1892 Arnhem, …12-04-1945 tijdens transport, begra-

ven te Wolterdingen. 
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v.l.n.r. Mimi Dam, Andreas Ehresmann leider van de Gedenk-
stätte, Piet Dam en Detlef Cordes voorzitter Stiftung Lager 
Sandbostel. 

Na de heropening werden bij het monument kransen en bloe-
men gelegd  

 

 

 

Informatie over het kamp: 

Tentoonstelling: 

“Das Stalag XB Sandbostel – Geschichte und Nach-

geschichte eines Kriegsgefangenenlagers“ is de 

titel van de tweedelige tentoonstelling die is on-

dergebracht in twee naoorlogse gebouwen: de 

zogenaamde Gelbe Baracke en CVJM-Baracke. 

Adres: 

Dokumentations-und Gedenkstätte Lager Sandbos-

tel 

Greftstraße 3 

27446 Sandbostel Deutschland 

www.stiftung-lager-sandbostel.de 

E-mail: info@stiftung-lager-sandbostel.de 

 

Openingstijden: 

Geopend maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur.  

Het voormalige kampterrein is ook buiten deze 

tijden toegankelijk.  

Rondleidingen elke 2e en 4e zondag van de maand 

om 13.00 en 15.00 uur. 

 

Combineer een bezoek aan het voormalige concen-

tratiekamp Neuengamme met een bezoek aan 

Sandbostel.  

Sandbostel is bereikbaar vanaf de Autobahn A1 

Bremen-Hamburg, afslag 49 Zeven. 

 Voor verdere informatie: Piet Dam,  

E-mail: damheinst@kabelfoon.nl 

 
  

Documentatiecentrum (Gelbe Barack) 

http://stiftung-lager-sandbostel.de/
mailto:damheinst@kabelfoon.nl
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NEDERLANDSE VROUWEN IN REICHENBACH EN HORNEBURG 
Door Jan van Ommen 

 

Na de ontruiming van kamp Vught zijn 8 september 

1944 ongeveer 650 Nederlandse vrouwen in Ra-

vensbrück aangekomen. Een aantal van hen ging al 

snel verder naar andere concentratiekampen. Dit 

verslag gaat over 50 vrouwen die op 27 september 

1944 naar Reichenbach en 48 vrouwen die op 10 

oktober 1944 naar Horneburg gestuurd werden. 

Twee dagen later gingen nog eens 193 Nederland-

se vrouwen naar München waaronder mijn moe-

der. Deze groep kwam niet in het district van het 

concentratiekamp Neuengamme terecht. Een be-

richt over het z.g. Agfa-Kommando is op 

www.vanommenverzet.eu te vinden.  

 Dit verslag had ook kunnen heten: “Nederland-

se vrouwelijke politieke gevangenen in Neu-

engamme”. Horneburg was een buitenkamp van 

Neuengamme en de vrouwen uit Reichenbach 

kwamen aan het einde van de oorlog naar het 

Neuengamme-buitenkamp Porta-Westfalica. Mijn 

inziens was dit de enige groep Nederlandse vrou-

welijke politieke gevangenen in het bereik van 

Neuengamme. Er zijn meldingen van Nederlandse 

vrouwen in het Außenlager Hamburg-Wandsbek 

[5]. Er is in Neuengamme een “wandsbekliste” met 

481 namen. Daar heb ik slechts één Nederlandse 

naam gevonden. Er waren veel vrouwen in de bui-

tenkampen van Neuengamme maar dit waren 

meest vrouwen uit Oost- en Zuidoost-Europa en 

daarvan waren en veel joods. Op de lijst van het 

boek “Nederlanders in Neuengamme”[8] staat een 

aantal vrouwen met joodse namen. De bron van 

deze namen is mij niet bekend. Enige van deze 

namen zijn niet in het archief van Neuengamme te 

vinden. Aan het einde van de oorlog zijn namen 

van doortrekkende gevangenen geregistreerd in 

ziekenhuizen en dodenregisters in en om Hamburg. 

Op 5-12-1944 zijn in het Neuengamme-buitenlager 

Beendorf 108 joodse vrouwen uit Bergen-Belsen 

aangekomen[5][6]. In het buitenkamp Fallersleben 

ontmoetten onze “Reichenbachers” een groep 

“doorvoede” Nederlandse vrouwen[1], waarvan ik 

helaas geen verdere inlichtingen vond, misschien 

waren dat ook joodse vrouwen. Van “onze 98 

vrouwen” vind ik op de lijst van “Nederlanders in 

Neuengamme”[8]  slechts de naam van Marianne 

van Raamsdonk. De namen van de 48 in Horneburg 

zijn opgenomen in het register van Neuengamme. 

Van de 50 in Reichen bach is alleen Neeltje Krijthe 

in Neuengamme geregistreerd.  

 

Een complete lijst van de Reichen-bachers schijnt 

niet te bestaan maar door de aandacht die Tineke 

Wibaut haar kampgenoten schonk en een lijst van 

de Nederlandse vrouwen in Ravensbrück kon ik 

ongeveer de helft identificeren. De iets meer als 

100 vrouwen zijn waarschijnlijk de enige Neder-

landse politieke gevangenen in de buitenkampen 

van Neuengamme. Het totaal aantal Nederlandse 

mannen in de kampen van Neuengamme wordt op 

bijna 7000 geschat. Namen van de joodse vrouwen 

uit Reichenbach zijn niet geregistreerd. Van de  

“Nederlandse politieke gevangenen” bij de vrou-

wen in Horneburg was minstens één Bel-

gisch[5][13], wie het was kon ik niet vaststellen. 

Deze vrouwen hadden de status “Schutzhäftling” 

en waren overwegend maar niet uitsluitend in het 

verzet geweest. Van de 98 vrouwen kan ook een of 

meer vrouwen joods geweest zijn (in het Agfa 

Kommando hebben ongeveer vijf Jodinnen de oor-

log overleefd).  

 Volgens de laatste lijst “In Memoriam” van het 

Comité Vrouwen van Ravensbrück zijn 201 Neder-

landse vrouwen in Ravensbrück gestorven. In het 

geheel waren in Ravensbrück ongeveer 900 Neder-

landse vrouwen. Nemen we aan dat daarvan 600 

niet doorgestuurd werden en in Ravensbrück ble-

ven, dan heeft daarvan ongeveer 30% het kamp 

niet overleefd. In München zijn twee vrouwen ge-

storven, van de groep naar Reichenbach hebben er 

vijf het kamp niet overleefd. Zou in Horneburg niet 

zoveel misgelopen zijn, dan zouden er van de 290 

vrouwen 7 zijn gestorven, dat is minder dan 3%.  

Van de “doorgestuurden” van Ravensbrück is min-

der bekend dan van de “geblevenen”. Bekende 

namen, zoals Boisevain, Brecht van den Muijzen-

berg, ‘Tante Riek’, Corrie ten Boom, Stennie 

Pratomo, Hebe Kohlbrugge, Dunya Breur, Hetty 

Voûte en Gisela Söhnlein, zijn van “geblevenen”. 

Alleen de Reichenbachers Tineke Wibaut, Atie Sie-

genbeek van Heulekom en Stien Spier Pullen genie-

ten enigszins bekendheid. Geen van de verhalen 

van de Agfa-vrouwen hebben een uitgever ge-

haald. Het pas in 2012 verschenen “Het zakdoekje” 

is een prachtverhaal, het doet de vrouwen eer aan 

maar het bevat weinig (juiste) gegevens. Het boek 

“Zo ben je daar”[1] van de “Reichenbacher” Tineke 

Wibaut is een juweel. Goed geschreven, informa-

tief en met prachtige tekeningen van Atie Siegen-

beek van Heulekom (het boek is nog te krijgen uit 

http://www.vanommenverzet.eu/
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het antiquariaat). Deze twee boeken is in feite alles 

wat er te vinden is over de “Reichenbachers”. Over 

het Neuengamme buitenkamp Horneburg is het 

een en ander bekend, o.a. dankzij het speurwerk 

van de heer Ingo Lange, een inwoner van Horne-

burg. Hij wist dat het NIOD berichten had van enige 

van de 48 Nederlandse vrouwen. Van de vrouwen 

naar Horneburg bestaat een transportlijst[14]. De 

beschrijving van de vrouwen in Horneburg in het 

boek “Nederlanders in Neuengamme” (de derde 

druk) berust hoofdzakelijk op het bericht van Mari-

anne van Raamsdonk in de brochure “Met het ver-

leden bezig”[15]. Dit is een boeiend verhaal van 

een onverschrokken verzetsstrijdster. De onver-

schrokkenheid gaat helaas een paar maal over in 

waaghalzerij. Het verhaal is onnauwkeurig wat 

betreft de gebeurtenissen in Horneburg. Het 

woord Horneburg komt in de brochure niet voor. 

Enige jaren geleden had ik Dr. Garbe in Neu-

engamme ingelicht over een Nederlandse vrouw 

die in Neuengamme had gezeten en haar ervarin-

gen in woord en beeld had gebracht. Dr. Garbe had 

meer informatie en daardoor ben ik aan het begrip 

Horneburg gekomen. Er is zelfs een film gemaakt 

over het kamp Horneburg met de titel “Wege nach 

Horneburg”. De kwaliteit van de film vind ik slecht , 

de film houdt weinig in over “onze vrouwen”. Een 

briljant geformuleerde kritiek op deze film - door 

Uwe Ruprecht - is op: 

http://ruprecht.myblog.de/ruprecht/art/22911682

4/Soweit-die-Fu-e-tragen te vinden. Ik kan me nog 

de tijd herinneren dat zelfs het voordragen van 

verzetsgedichten aan de verzetsvrouwen en –

mannen was voorbehouden. Wij dienden onze pet 

af te nemen en een ogenblik stil te staan. De kritiek 

van Ruprecht treft de maakster van de film wat 

hard. Kritiek geldt in principe  ook anderen die zich 

goedbedoeld op het gladde ijs van het thema con-

centratiekamp hebben begeven.  

 De plaats Horneburg ligt ongeveer 20 km ten 

westen van het centrum van Hamburg. Reichen-

bach dat toen in Duitsland lag heet nu Dzierżoni w. 

Het ligt nu in Polen in de buurt van vroegere Bres-

lau. Ik blijf de naam Reichenbach gebruiken hoewel 

onze groep vrouwen slechts in Reichenbach werk-

te. Ze waren ondergebracht ze in de z.g. Sport-

schule in Langenbielau een buitenkamp van Groß-

Rosen. De verbinding met Neuengamme ontstaat 

aan het einde van oorlog als de overlevenden van 

de Reichenbach groep in Porta-Westfalica, Fal-

lersleben en Salzwedel terecht kwamen.  

 Er bestaan meerdere verbindingen tussen de 

“Horneburgers” en de “Reichenbachers”. Toen de 

Reichenbachers in het vrouwenkamp Hausberge 

van Porta-Westfalica arriveerden, waren er al en-

kele vrouwen - die uit Horneburg gekomen waren - 

in Porta-Westfalica ondergebracht. De tweede 

verbinding heeft te maken met Tineke Wibaut-

Guilonard en Marianne Dekking-van Raamsdonk. 

Tineke was in Reichenbach en Marianne in Horne-

burg. Tineke en Marianne waren actief in de ver-

zetsgroep CS 6 en beiden hebben hun kampherin-

neringen opgeschreven. In “Zo ben je daar” weidt 

Tineke een pagina (143) aan Marianne. De derde 

treurige verbinding vormen de tweelingzusters 

Eltien en Neeltje Krijthe. Eltien ging naar Horne-

burg en Neeltje naar Reichenbach[9]. Eltien is 

daarna in Ravensbrück gestorven. In beide groepen 

was een stel “Hoeras”. Deze bevonden zich behal-

ve in de groep van Reichenbach en Horneburg ook 

in de groep van het Agfa-Komando. Volgens Tineke 

Wibaut waren er 8 in de groep van Reichenbach. In 

München hadden ze een kamer die maximaal  

7 personen bevatte. In de groep van Horneburg 

waren een stuk of wat publieke vrouwen. Tineke 

Wibaut  beschrijft het gedrag van deze vrouwen als 

positief. Ook in de berichten van de Agfa-vrouwen 

worden ze nauwelijks bekritiseerd. Ze waren goed 

in het afleiden van bewakers als er iets viel te “or-

ganiseren”. In Horneburg veroorzaakten ze wat 

hilariteit en veel moeilijkheden. Vier van deze 

groep vrouwen zijn in de groep van negen vrouwen 

van Horneburg naar Porta-Westfalica gegaan waar 

ze met de SS bewakers aanpapten ten nadele van 

de overige vijf vrouwen[13]. Volgens Tineke 

Wibaut waren er enige vrouwen in de groep die 

om andere redenen niet graag gezien waren. Uit de 

beschrijving van T.W. maak ik op dat er een Duitse 

vrouw in hun groep was. Ze had in Reichenbach de 

functie van dokter en had een slechte naam. In het 

algemeen waren er veel overeenkomsten tussen 

de Nederlandse vrouwen in de concentratiekam-

pen. Zo zijn er overeenkomsten met Vught. De in 

Vught gevormde vriendschappen en strategieën 

waren essentieel voor de tijd daarna in Duitsland. 

Wat religie betreft is er een verschil tussen het 

kampleven beschreven door van Tineke Wibaut en 

de wereld van de Agfa-vrouwen. Mijn moeder be-

leefde in het concentratie kamp een sterke binding 

aan haar geloof. In München werden diensten van 

protestanten en van katholieken geïmproviseerd 

geleid. Van de Puttenaren zijn er talloze (subtiele) 

tekenen van geloofsbeleving in het concentratie 

kamp. Tineke Wibaut beschrijft aan het einde van 

het boek een episode als ze bij haar terugkomst - 

kort voor het bereiken van haar ouderlijk huis - een 

oud-buurman die dominee is, ontmoet en van hem 

hoopt te horen hoe het thuis is.  

http://ruprecht.myblog.de/ruprecht/art/229116824/Soweit-die-Fu-e-tragen
http://ruprecht.myblog.de/ruprecht/art/229116824/Soweit-die-Fu-e-tragen


 

32 

Neuengamme Bulletin maart 2014 

De dominee spreekt haar aan met: “Tineke, hoe 

was het met God in het kamp?” Tineke schrijft: “In 

totale verwarring moet ik hem hebben aange-

staard. Voor ik hem de rug toedraaide heb ik hem 

toegefluisterd: “ ie is aan de tyfus bezweken.” 

 Zowel Tineke Guilonard als Marianne van 

Raamsdonk moesten zich met moeders  behelpen 

die onbeholpen reageerden toen zijn thuiskwamen 

uit het kamp. Volgens het voorwoord heeft de titel 

van “Zo ben je daar” de betekenis van zowel “Zo 

leefden we daar” als “Zo, ben je daar”? De laatste 

betekenis is afgeleid van een koele begroeting door 

haar moeder bij de thuiskomst van Tineke. In de 

eerste brief aan haar dochter in Vught schreef Ma-

rianne’s moeder: ”Nu heb je eindelijk je verdiende 

loon”.  

 De geschiedenis van onze 50 vrouwen in 

Reichenbach loopt parallel met het odyssee van 

ongeveer 350 joodse Nederlandse vrouwen van 

het z.g. Philips-Kommando. Begin juni 1944 waren 

ongeveer 400 joodse vrouwen en kinderen en on-

geveer 100 joodse mannen van Vught naar 

Auschwitz getransporteerd. Daarvan zijn enkele 

vrouwen en kinderen in Auschwitz-Birkenau ver-

gast. De jongere vrouwen en mannen werden be-

stemd voor dwangarbeid. Ongeveer 250 vrouwen 

zijn midden juni ´44 naar Reichenbach gestuurd en 

ongeveer honderd volgden 6 weken later[2 

(L.M.Bender)]. Deze vrouwen werden eerst in 

Reichenbach ondergebracht maar kwamen op  

18 januari 1944 ook naar Langenbielau waar de  

50 “Reichenbachers” verbleven. Ze werkten voor 

Telefunken in Reichenbach, net als de 50 politieke 

gevangene die uit Ravensbrück kwamen. Gezamen-

lijk hebben ze van eind september 1944 tot midden 

februari 1945 in de Telefunken fabriek gewerkt, 

van 18 januari tot 18 februari 1945 in het zelfde 

kamp Langenbielau gewoond en hebben tot de 

ontruiming van het kamp Porta-Westfalica begin 

april 1945 “dezelfde weg gegaan” als “onze 

Reichenbachers”. In de boeken en berichten van de 

vrouwen zijn meerdere beschrijvingen van ont-

moetingen tussen de twee groepen. Met de joodse 

vrouwen was het in hun kamp Reichenbach veel 

beter gesteld dan met “onze 50 vrouwen” in de 

zogenoemde Sportschule in Langenbielau. Voor de 

joodse vrouwen kwam het ergste na de evacuatie 

van Porta-Westfalica op 1 april 1945. De gezonden, 

van de overlevenden van de 50 uit Reichenbach en 

de kleine rest uit Horneburg zijn via Fallersleben 

naar Salzwedel gekomen en zijn daar op 14 april 

door de Amerikanen bevrijd. De joodse vrouwen 

en de zieken van deze groep zijn van Porta-

Westfalica naar Beendorf gegaan en zijn van daar 

dagenlang onder verschrikkelijke omstandigheden 

doelloos door Duitsland getransporteerd. Een ver-

slag van deze reis [NIOD Bestand C [16.07] 315.3] 

titelt Marian Z.V. met “Der Mordtransport”. Eind 

april 1945 komt het transport in Hamburg in han-

den van het Zweedse (Deense?) Rode Kruis en 

wordt door nog niet bevrijd Duitsland en Dene-

marken naar Zweden gevoerd. De zieken van de 

“Reichenbachers” en “Horneburgers” schijnen deze 

“Irrfahrt” overleefd te hebben. Hilde Graafhuis uit 

de groep van Horneburg heeft de zieken begeleid. 

Zij schrijft[10] dat ze met twee zieken onderweg 

was. De titel van het boek van Hilde Isaak is ont-

leend aan een episode bij de aankomst in Malmö 

als een Zweedse Rode Kruis verpleegster haar 

vraagt wie ze van haar redding op de hoogte kun-

nen stellen en Hilde Isaak antwoordt: „Telegrafier - 

nach Amerika - dort lebt noch eine Tante - Viel-

lei ht erinnert sie si h“ - „Nein- ja - auch - an Phi-

lips“ - „WI      N“. 

 Het verblijf van de 48 Nederlandse vrouwen in 

Horneburg was fataal en zinloos. Waarom 50 Ne-

derlandse uit Ravensbrück naar Reichenbach ge-

stuurd werden is ook niet duidelijk. Er waren daar 

al - naast de ongeveer 350 Nederlandse vrouwen - 

talrijke Jodinnen uit Hongarije en ander landen. 

Hoeveel van de vrouwen uit Ravensbrück naar 

Horneburg en Reichenbach al in Vught voor Philips 

gewerkt hebben kon ik niet achterhalen. In Ra-

vensbrück is wel gevraagd naar personeel voor de 

fabricatie van radiobuizen maar dat was in Vught 

door de joodse meisjes gedaan. Een “ontmoeting” 

met de “Philips inventaris” in Porta-Westfalica 

wordt in de berichten van de “Reichenbachers” en 

in de notities van een “Horneburger”[10] ge-

noemd. Het Agfa-Kommando bestond hoofdzake-

lijk uit “Bossche vrouwen” maar er waren ook min-

stens drie “Philips vrouwen”. Ik stel me voor dat de 

voor de Endsieg producerende industrie bericht 

kreeg dat er in Ravensbrück wat te halen viel. De 

SS vroeg 6 Reichsmark per dag voor een vakarbei-

der[3].  

Horneburg 

Het drama Horneburg begon al in de trein op de 

reis van Ravensbrück naar Horneburg. Hierover 

schreef Ellie Brinkman[12]: “Onderweg hadden we 

veel last gehad van de stootploeg. Er zat een man 

in den wagon en dat was voor hun een reden om 

zooveel mogelijk aandacht te trekken, door Duits te 

kletsen, te zingen en gek te doen. Het werd een 

hevige concurrentiestrijd tussen deze dames, stil 

zijn wilden ze niet ter wille van ons. De gevolgen 

bleven ook niet uit, hevige scènes speelden zich af 

en werd beslecht door den mof, die met  zijn  zweep 



 

33 

Neuengamme Bulletin maart 2014 

en links en rechts sloeg om de orde te herstellen.  

Het leek veel op een slavenmarkt. Dit alles werd in 

kleurige bewoordingen aan den nieuwen kamp-

commandant overgebriefd, die zijn conclusies trok 

en ons allen over één kam s heerde”. 

 Het transport van Ravensbrück naar Horneburg 

(afstand ongeveer 300 km) duurde 60 uur[13]. De 

bestemming van de vrouwen was onduidelijk. De 

transportlijst[14] was ingesteld op het Arbeitslager 

Hamburg-Lockstedt maar er bestond geen “Ar-

beitslager-Lockstedt”. De vestiging van de VALVO 

GmbH was in Hamburg-Lockstedt. Na wat heen en 

weer gereis (ze waren in Lüneburg en stonden op 

het spoor in Neuengamme) zijn ze in Horneburg 

aangekomen. Daar zag het er in eerste instantie 

niet slecht uit. Het was een nieuw kamp. Nader-

hand bleek dat de bewaking wat brutaliteit en chi-

caneren, betreft niet onderdeed voor hun collega’s 

in andere concentratiekampen. Het kamp diende 

als Arbeitslager voor de VALVO radiobuizen fa-

briek. VALVO was een deel van het Philips concern. 

Vanwege de luchtaanvallen op Hamburg was de 

productie van Hamburg naar Horneburg verplaatst. 

Ongelukkigerwijze kwamen bijna gelijktijdig onge-

veer 200 jonge Hongaarse Jodinnen uit Auschwitz 

in Horneburg aan. Die werden (gedeeltelijk) bij 

VALVO tewerkgesteld, de Nederlandse vrouwen 

hebben er niet gewerkt. Door het gedrag van de 

“stoottroep” waren de Nederlandse vrouwen al bij 

aankomst in diskrediet geraakt. In de VALVO fa-

briek werkten een aantal Nederlanders die min of 

meer vrijwillig naar Duitsland gekomen waren[3]. 

De zelfbewuste houding van de vrouwen uit Ra-

vensbrück met de aanwezigheid van de Nederland-

se civilisten beschouwde de kampleiding als een 

risico[10]. Zonder een enigszins zinvolle bezigheid 

waren de vrouwen uit Ravensbrück uitgeleverd aan 

de chicanes van de Aufseherinnen en de mateloze 

verveling. Slechts enkelen kwamen in de naaikamer 

of vervulden functies in het kamp. Er werden kui-

len gegraven en weer vol gestort. Ze moesten o.a. 

helpen bij het lossen van een schip (schuit) in de 

haven van Horneburg. Elli Brinkman[12] schrijft: 

“Dat bestond dan in het uitladen van een schip met 

bakstenen. Het vroor dat het kraakte, de wind joeg 

door ons heen, we waren dun gekleed, zomergoed, 

geen kousen en wanten. De stenen werden van 

hand tot hand gegooid, het bloed kleefde aan onze 

handen, tien uur lang in weer en wind valt niet mee 

en dan zulk werk. Zelfs de krijgsgevangenen vonden 

het te bar en hielpen een handje, ze gaven ons stie-

kem wanten, welke we dankbaar aanvaardden. De 

boerenbevolking gooide appels naar ons, dat gaf 

menig blij gezicht. 

‘s  vonds kwamen we in een koud thuis, doodmoe 

en huilende van nerveusheid”. 

 Deze toestand kan tot de vluchtpoging geleid 

hebben. De mislukte vlucht van drie vrouwen Elli 

Mulder-Brinkman, Ada Freriks en Marianne Dek-

king-van Raamsdonk is uitvoerig in “Met het verle-

den bezig” beschreven. Er zijn nog al wat onnauw-

keurigheden in het verhaal van Marianne van 

Raamsdonk, in de beschrijving van de vlucht klopt 

het een en ander niet. Van de vluchthelper schrijft 

Marianne van Raamsdonk dat hij in Dachau had 

gezeten. De man was een tijdje in een inrichting in 

Lüneburg. Hij werd voor niet toerekeningsvatbaar 

aangezien en is voor zijn overtreding niet veroor-

deeld. De drie vrouwen zijn op kerstavond 

24-12-1944 gevlucht en de volgende dag (niet twee 

dagen later) gevonden. De drie werden drie dagen 

lang gemarteld en voor de andere Nederlandse 

vrouwen volgden strafappels en twee dagen zon-

der eten. De 28ste december 1944 zijn de drie sa-

men met 36 van de andere Nederlandse vrouwen 

naar Ravensbrück teruggestuurd. De drie hebben 

de kampen net overleefd maar van de overige 36 

zijn er 15 in Ravensbrück gestorven. Dat de 39 

vrouwen vier dagen na de vlucht naar Ravensbrück 

zijn gestuurd, is waarschijnlijk een toeval. De 

vrouwen waren in Horneburg overbodig en door 

de vorst kon er niet meer buiten gewerkt worden. 

Marianne van Raamsdonk schrijft in “Met het ver-

leden bezig” niet over het lot van de 36 vrouwen 

die naar Ravensbrück terug gingen. De aankomst 

einde december 1944 in Ravensbrück betekende 

min of meer een doodvonnis. De negen vrouwen in 

Horneburg die niet naar Ravensbrück terugge-

stuurd waren, zijn tot begin februari 1945 in 

Horneburg gebleven. Daarna zijn ze samen met de 

Hongaarse Jodinnen (intussen ongeveer 300) naar 

Porta-Westfalica gestuurd. De ongeveer 300 Jodin-

nen die Horneburg verlieten, werden veertien da-

gen later vervangen door ongeveer hetzelfde aan-

tal Jodinnen die uit het kamp Weißwasser kwa-

men. In de ruimten van een mijn in de Jakobsberg 

in Porta-Westfalica had men de inventaris van de 

Philips werkplaats uit Vught geïnstalleerd. Die was 

begin september 1944 met de evacuatie van de 

gevangenen meenaar Duitsland gegaan. De instal-

latie had wat tijd in beslag genomen maar nu was 

het zover. Uit de berichten[13] blijkt dat ze een 

goed verzorgde reis van Horneburg naar Porta-

Westfalica hadden. In Porta-Westfalica werkten en 

woonden de vrouwen uit Horneburg ondergronds 

in de mijn. Daar zijn ze zes weken gebleven. De 

omstandigheden waren zeer slecht: een kwartier 

luchten per dag, weinig voedsel en miserabele 
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voorzieningen. Midden maart 1945 zijn ze naar het 

kamp Hausberge gegaan waar de vrouwen uit 

Reichenbach twee weken eerder aankwamen en 

de omstandigheden duidelijk beter waren. Men 

had elkaar al ontmoet op “het werk”. Van midden 

maart 1945 deelde de kleine rest van de Horne-

burgers het lot met de Reichenbachers.  

Reichenbach 

De reis van de 50 vrouwen van Ravensbrück naar 

Reichenbach verliep zonder moeilijkheden. Het 

kamp “Sportschule” in Langenbielau was nieuw net 

als in Horneburg. De Nederlandse joodse vrouwen 

die daarvoor uit Auschwitz kwamen, zijn eerst in 

Reichenbach ondergebracht en op 18 januari 1945 

naar Langenbielau gekomen[2]. In dit kamp heb-

ben selecties plaats gevonden. Ouderen en zwak-

ken werden naar het Stammlager Groß-Rosen ge-

bracht[1]. De Aufseherrinnen waren, op een uit-

zondering na, van de bekende soort. Er waren was-

ruimtes binnenshuis maar daar was zelden water. 

Buiten waren latrines. Net als in de berichten van 

de Agfa-vrouwen wordt in Tineke Wibaut’s boek 

uitvoerig aandacht besteed aan de sabotage activi-

teiten. Ik kan me niet voorstellen dat men grote 

risico’s nam. Het was meer wens dan werkelijk-

heid. De gedwongen deelname aan de wapenpro-

ductie van de vijand moet vooral voor verzetsmen-

sen zeer frustrerend geweest zijn. In Reichenbach 

vond één van de zeldzame vrijlatingen plaats: Jetty 

Velu kon op 1 januari 1945 naar huis.  

 Bij het naderen van het rode leger werd het 

kamp Langenbielau ontruimd. Op 18 februari gin-

gen de vrouwen te voet naar Trautenau in de Tsje-

cho-Slowakije. Van de 50 vrouwen die in Reichen-

bach aankwamen, zijn er 46 overgebleven. Op  

5 december 1944 was mevrouw Haak gestorven. 

Ze was al in Vught een moederfiguur geweest, ze 

was 1894 in Batavia geboren, ze is aan malaria 

gestorven. Tineke Wibaut beschrijft ontroerend 

een verdrietig afscheid van de zieken Riek en Nel-

leke. Van Riek Snel hebben we een overlijdensda-

tum van 19.02.1945, die is dus een dag na het af-

scheid gestorven. Wie Nelleke was, is onbekend, 

uit het verhaal blijkt dat zij ook ter plekke is gestor-

ven. Riek Snel was een van de ouderen en Nelleke 

was de jongste van de groep. Helaas waren het niet 

de laatsten. Nancy en Lientje moesten al aan het 

begin van de voetmars gedragen worden, dat ging 

op de duur niet, de groep moest hen op een be-

schutte plek aan de rand van de weg achtergelaten 

in de hoop op een wonder. Het wonder bleef uit en 

ze deelden het lot van hen die zich op de evacuatie 

marsen niet meer voortslepen konden. Nancy was 

waarschijnlijk Nancy Uiterwijk met het Ravens-

brücknummer 67105. De identiteit van Lientje heb 

ik niet gevonden. Deze episode heeft de vrouwen 

zeer terneergeslagen en de ervaring werd blijkbaar 

gedeeld met de joodse vrouwen van het Philips-

Kommando. Ze waren samen op weg gegaan. Zoals 

Hilde Isaak het beschrijft, denk ik dat het over Nan-

cy en Lientje gaat en niet over twee vrouwen uit 

hun eigen groep. Na een barre tocht van vier dagen 

over het Eulen-gebergte zijn ze vier dagen in Trau-

tenau gebleven en van daar in open goederenwa-

gens per trein op reis naar Porta-Westfalica ge-

gaan. Tachtig vrouwen in een open wagen, regen, 

sneeuw, hagel. De weg ging onder andere door de 

nog rokende puinhopen van Dresden. Ze waren  

25 februari uit Trautenau vertrokken en Dresden 

was tussen 13 en 15 februari gebombardeerd. 

Toen ze door Leipzig reden, werd deze stad net 

zwaar gebombeerd door de Amerikaanse lucht-

macht. Het spoor was verwoest en ze moesten 

weer terug in de richting van Dresden. Via Celle zijn 

ze in Porta-Westfalica aangekomen. De reis had 

een week geduurd, enigen moesten uit de trein 

gedragen worden, maar er waren geen verdere 

doden te betreuren. Van de oorspronkelijk 50 zijn 

er 44 in het kamp Hausberge in Porta-Westfalica 

aangekomen (op 3 maart 1945, in een buitenkamp 

van Neuengamme: daarna volgden er nog twee 

andere locaties). Dit kamp was voor hen niet het 

ergste, ze hebben er honger geleden en van de 

voorjaarszon genoten. Er werd nauwelijks nog ge-

werkt. Er kwam geen materiaal meer en de ge-

roofde inventaris van Philips uit Vught was nutte-

loos geworden. Op 1 april 1945 werd Hausberge 

ontruimd. Toen kwam er een lange verschrikkelijke 

treinreis. Onze 44 Reichenbachers en 9 Hornebur-

gers hadden geluk, ze werden op drie na in Fal-

lersleben uitgeladen. Twee zieke vrouwen en de 

verpleegster Hilde Graafhuis[10] gingen net als de 

joodse Nederlandse vrouwen verder mee met de 

trein op de hellevaart maar overleefden en kwa-

men heelhuids in Zweden aan[1]. Fallersleben 

bleek ook mee te vallen. De bewakers waren van 

de Wehrmacht en geen SS’ers. Na een week was 

Fallersleben voor onze nu 42 Reichenbachers en  

8 Horneburgers al weer ten einde. Daarna kwam 

nog een week in Salzwedel, een vervuild en overvol 

buitenkamp van Neuengamme in staat van ontbin-

ding. 14 april 1945 werden de gevangenen door de 

Amerikanen bevrijd. Daarmee eindigde voor ons de 

geschiedenis “Reichenbach en Horneburg”.  

 Voor de vrouwen is de geschiedenis nooit echt 

geëindigd. Het lot van de joodse vrouwen van het 

Philips-Kommando na het kamp wordt enigszins 

verduidelijkt in het boek “Een huilbui van jaren”. 
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Deze geschiedenis klopt echter vaak niet. De erva-

ringen van verschillende mensen zijn een paar keer 

verwisseld. Het is de geschiedenis van een jonge 

vrouw (Rita Koopman) die toe moet zien hoe haar 

vader en moeder en broertjes in Vught vernederd 

worden en haar ouders daarna op transport gaan 

om nooit meer terug te komen. Bij haar thuiskomst 

in Amsterdam wordt ze geconfronteerd met de 

botheid van de mensen in bevrijd Nederland en de 

gierigheid van buren. Meerdere van de joodse Phi-

lips vrouwen zijn na de thuiskomst in Nederland 

naar Israël, de USA en Canada gegaan. Het was 

aanvankelijk niet mijn bedoeling over de joodse 

vrouwen van de Philips groep te schrijven. Maar de 

weinige gegevens van de 50 politieke gevangenen 

in Reichenbach liggen in de archieven naast de 

gegevens van de joodse vrouwen. Daar ben ik wat 

straatnamen uit de Rivierenbuurt in Amsterdam 

tegengekomen. Ik ben in die buurt geboren en was 

daar op een kleuterschool in de tijd dat deze vrou-

wen weggehaald werden.  

 Tineke Wibaut had later ondank de ontberingen in 

Duitsland het meest te leiden onder de herinnering 

aan het bunkerdrama in Vught. Aan het einde van 

haar boek is een commentaar op de leus “Overle-

ven verplicht”. Ze meent dat haar het overleven al 

genoeg energie gekost heeft en voor een verplich-

ting niets meer over is. In het boek “Na het kamp” 

van Jolanda Withuis wordt Tineke Wibaut meer-

maals aangehaald, vooral in verband met de con-

troverse tussen de verschillende ideologisch groep- 

BRONNEN: 

pen van oud politieke gevangen Nog twee anekdo-

ten: Toen de Hongaarse Jodinnen uit Auschwitz in 

Horneburg aankwamen, werd het terrein rond het 

station door de SS afgezet. Een dorpsjongen ver-

borg zich in een schuur bij het station en zag de 

haveloze groep door een gaatje in de schuurdeur 

voorbij gaan. Avonds vertelt de jongen zijn vader 

wat hij gezien heeft. De vader wijst hem terecht 

met: “So was lässt der Führer nicht zu”.  

Iets dergelijks speelde tijdens de bevrijding van de 

vrouwen in Salzwedel. De kampbewoners zijn op 

rooftocht in het dorp. In een huis is een angstige 

familie en de moeder op het bed verbergt iets. 

Men vindt een ingelijste foto van Hitler. De reactie 

van de vrouw: U kunt alles nemen maar niet het 

portret van “unser geliebte Führer”. 

Enige jaren geleden werd in een lezing over de 

vrouwelijke gevangenen van Neuengamme nogal 

aandacht besteed aan de fertiliteit van de vrou-

wen. Ik kon me niet voorstellen dat deze vrouwen 

doodmoe en suf van de honger zich ernstige zor-

gen maakten over hun voortplantingsvermogen. Ik 

heb eerder de indruk dat menigeen[Hedi Fried] 

zich na de bevrijding afvroeg of ze nog kinderen ter 

wereld wilden brengen. Nu lees ik dat er in Vught 

een overschot aan maandverband was. Volgens 

Tineke Wibaut werd het gaas van het verband ge-

bruikt om gort uit de kampsoep te zeven. Er zijn 

enige berichten dat (door de spanning?) de men-

struatie al na de arrestatie uitbleef en dat is alles. 

Het scheen de vrouwen niet te verontrusten.  

[  ] Titel Auteur 

1 Zo ben je daar Tineke Wibaut-Guilonard 

2 An Philips:Wir Leben! Hilde Isaak,  (L. Mainzer- Bender und Harriet Isselmann) 

3 Der Landkreis Stade in der Zeit des Nationalsozialismus Hartmut Lohman 

4 Friedhof für 53 ungarische Jüdinnen in Sülstorf Politische Memoriale e.v. 

5 Zwangsarbeit und weibliche Überlebensstrategien Hans Elger 

6 Rüstung unter Tage Björn Kooger 

7 Das Arbeitslager Horneburg- … Ingo Lange 

8 Nederlanders in Neuengamme Judith Schuyf 

9 Bericht over Eltien en Neeltje Krijthe www.wageningen1940-1945.nl 

10 
NIOD document. „Archief 250 K, dozen 23 en 26 (Ra-

vensbrück  C [18] 09; C resp. Buitencommandos Neuengamme/ 

Horneburg-Elbe C [16.38] 09.  

Bericht van H.Graafhuis 

11 Bericht van M.Steensma 

12 Bericht van E.Brinkman 

13 Bericht van J.Dijksterhuis 

14 

Überstellungsliste vom KL Ravensbrück nach KL Neuengamme, Arbeitslager Hamburg-Lockstedt vom 19.10.1944. USHMM,  

Bestand Ravensbrück, RG-04.006 M*Reel 20.  

15 

Met het verleden bezig. Beelden en verhalen van Marianne van 

Raamsdonk Max van den Berg en Silvia W. de Groot 

16 

Een huilbui van jaren , Episoden aus dem Leben von Rita Koop-

man Dick Walda 

17 Na het kamp Jolanda Withuis 
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Karel Dirk Leijdsman werd op 1 februari 1898, ge-

boren als de jong-

ste zoon van een 

gezin met vijf kin-

deren. 

De familie woon-

de in een kelder in 

de 'Jordaan', een 

arme arbeiders-

klasse buurt in 

Amsterdam.  

In deze buurt was 

er veel solidariteit 

en het sociale 

leven vond vooral 

plaats op straat als gevolg van de over het alge-

meen kleine huizen. Na een paar jaar lagere school, 

kreeg hij een baan in de fabriek van de artillerie 

"de Hembrug" in Zaandam, waar zijn broer werkte. 

In 1916 werd hij opgeroepen voor militaire dienst 

in het verlichting-departement bij de Belgische 

grens. Daarna werkte hij als privé chauffeur. 

In 1920 huwde hij op de leeftijd van 22 jaar, met 

Christine Nagel, de oudste dochter uit een familie 

van 13 kinderen. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Karel 

Dirk (1923) en Gerhardus Johannes (1928). 

In 1928 richtte Karel Leijdsman een kleine fietsfa-

briek op. Op het advies van artsen gaf hij arbei-

derswerk in de open lucht vanwege hun longpro-

blemen. 

In 1930 werd hij benoemd tot manager van de 

sportvelden van de Amsterdamse Federatie van 

lichamelijke opvoeding. 

In 1940 werden de sportvelden door de Duitse 

bezetter ondergebracht bij de sportfaciliteiten van 

de gemeente. Karel Leijdsman behield zijn positie 

tot zijn arrestatie. Hij wijdde zich met grote liefde 

en toewijding aan zijn werk en was een populaire 

terreinbeheerder. 

In de nacht van 23 maart 1943 werd Karel Leijds-

man, als gevolg van verraad, gearresteerd door 

Duitse en Nederlandse leden van de Sicherheits-

dienst (SD). Hij had een Joods paar in een ruimte 

onder de vloer van zijn huis verborgen. Bovendien 

werd er een radio gevonden waarvan het bezit 

strikt verboden was door de bezetter. De gedeti-

neerden werden overgebracht naar het detentie-

centrum in Amsterdam. 

 

De verdere geschiedenis van het verborgen Joodse 

paar is onbekend. 

 

Karel Leijdsman werd overgebracht van de gevan-

genis in Scheveningen naar het beruchte kamp 

Amersfoort. Tijdens het vervoer kon hij een papier 

met een bericht uit de trein gooien. Dit werd ge-

vonden en aan zijn vrouw overhandigd. 

Uiteindelijk werd hij gedeporteerd naar het con-

centratiekamp Meppen-Versen. In januari 1945 

overleed hij als gevolg van uitputting op de leeftijd 

van slechts 46 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

De afgenomen ring van Karel Dirk Leijdsman, die door de 
familie Leidsman in bruikleen is gegeven aan de Gedenk-
stätte Neuengamme. 

RING VAN KAREL DIRK LEIJDSMAN 
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Heeft iemand informatie over: 

Mijn vader, Petrus Antonius van der Velden, gebo-

ren 06-03-1911, heeft van november 1943 tot en 

met 5 of 6 september 1944 gevangen gezeten in  

KZ Vught. Het kamp Vught is op deze datums haas-

tig ontruimd.  

Na 3 dagen in een goederentrein komt het 

transport op de 8 september aan in KZ Sachsen-

hausen bij Oranienburg. De volgende dag lopen de 

gevangenen in een colonne 8 kilometer naar het 

Heinkellager in Gemerendorf. Hier worden ze we-

kenlang in een grote vliegtuighal in quarantaine 

gehouden en doen niets behalve veel op appel 

staan. Wel vertrekken regelmatig transporten naar 

diverse arbeitslager van Sachsenhausen. De reste-

rende mannen lopen begin oktober 1944 weer 

terug naar Sachsenhausen.  

Op 16 oktober 1944 vertrekt een groot transport 

naar KZ Neuengamme. Mijn vader was ook hierbij 

volgens een gedeelte van de transportlijst die in 

mijn bezit is. Het is bekend dat vijf dagen later, na 

aankomst Neuengamme, ongeveer 2000 gevange-

nen op transport zijn gesteld naar het arbeitslager 

Aurich-Engerhafe in Ost Friesland. De 2000 gevan-

genen moeten om de stad Aurich antitankgrachten 

graven. Dit graven in de kou is moordend en velen 

bezwijken door dit werk en de mishandelingen.  

De gevangenen van Engerhafe worden op 22 de-

cember weer teruggebracht naar Neuengamme, 

maar op de lokale begraafplaats zijn dan wel 188 

slachtoffers achtergebleven. Omstreeks dezelfde 

datum, rond 20 oktober 1944, zijn er ook ongeveer 

1000 gevangenen naar Husum gebracht. In Husum 

zijn tussen de 300 en 500 gevangenen overleden.  

Ik heb geen bewijzen dat mijn vader betrokken is 

geweest bij deze werkzaamheden.  

− Zijn er onder de leden van de Vriendenkring 

Neuengamme mensen die mogelijk in het bezit 

zijn van de transportlijst naar het arbeitslager 

Aurich-Engerhafe of Husum?  

− Hebben leden van de Vriendenkring zelf ook 

bovenstaande informatie onderzocht?  

− Weet iemand wie de kamp commandant was in 

Aurich-Engerhafe?  

− Heeft iemand aanvullende informatie over 

deelname van andere gevangenen aan deze pe-

riode van hun gevangenschap?  

Mijn vader is in Neuengamme op 28 januari 1945 

overleden. 

 

 

Alles wat maar van belang zou kunnen zijn is wel-

kom.  

Informatie kunt u sturen naar: 

henkbrok@hetnet.nl 

 

Marian Brok van der Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPROEPEN 
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HERINNERINGEN AAN NEUENGAMME 

Auteur: Jan van der Liet 

Voorzien van: zwart/wit 

foto’s  

Afwerking: Gebrocheerd 

Formaat: 175 x 245 mm 

Pagina’s: 63 

Uitgegeven: oktober 2013 

door de Stichting Vrien-

denkring Neuengamme. 
Prijs: € 12,50  
 

 

Tijdens de jaarlijkse contactdagen van de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme vertelde Jan van der 

Liet over zijn ervaringen met zijn deportatie naar 

en zijn verblijf in het concentratiekamp Neu-

engamme en enkele buitenkampen daarvan. 

Op indrukwekkende wijze vertelde hij in zeven 

lezingen over de onmenselijk toestanden in deze 

werkkampen, waar mensen vernietigd werden 

door de zeer zware arbeid die zij, ook onder barre 

weersomstandigheden, moesten verrichten.  

Ook zijn veertiendaagse ‘martelgang’ in de doden-

mars en hoe hij die heeft overleefd is door hem 

gedetailleerd verteld. 

 

Al deze indrukwekkende lezingen heeft de Stich-

ting Vriendenkring Neuengamme gebundeld in een 

boek ter herinnering aan een man, die al deze on-

menselijke toestanden heeft kunnen overleven en 

navertellen.  

We bevelen dit boek van harte aan en hopen dat 

het ook zijn weg zal vinden naar alle jonge genera-

ties, zodat ook zij zullen beseffen wat er gedurende 

de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en wat er kan 

gebeuren als de begrippen vrijheid, democratie en 

respect niet meer bestaan en als beslissingen wor-

den genomen en uitgevoerd zonder voldoende 

democratische controle. 

 
U kunt het boek alleen bestellen bij de Stichting 
Vriendenkring Neuengamme, door een mail te 
sturen naar: 
penningmeester@vriendenkringneuengamme.nl 
Kosten: € 12,50 + een bijdrage van € 1,95 voor de 
verzendkosten 

Jan de Muijnck 

 

 

OP ONBEKENDE PLAATS BEGRAVEN 

Auteur: Truus de Witte  

Afwerking: paperback ge-

brocheerd en geïllustreerd 

Pagina’s: 434 

Formaat: 250x165 mm 

Uitgegeven januari 2010, 

door Elikser, Leeuwarden 

Prijs: € 32,50 

ISBN: 9789089541383 

 

 

 

In 1943 moesten vrijgelaten krijgsgevangenen zich 

opnieuw bij de bezetter melden. Hierdoor braken 

er in Nederland de april-meistakingen uit. De be-

zetters schrokken van de stakende menigte en 

sloegen de stakingen bloedig neer.  

Willekeurig gekozen slachtoffers werden in een 

haastig standrecht ter dood veroordeeld en op 

geheime plaatsen gefusilleerd en begraven. 

 

Na de bevrijding werden een aantal slachtoffers 

gevonden in massagraven maar anderen bleven 

vermist. Nabestaanden bleven jarenlang hopen op 

hun terugkeer naar huis. Zij leden onder de vermis-

sing en vroegen zich af waarom er blijkbaar niet 

naar hun dierbaren gezocht werd.  

Vragen als: Waar is mijn dierbare? Zou hij of zij nog 

leven? Wanneer krijg ik eindelijk zekerheid hier-

over? Na een uitgebreid archiefonderzoek blijkt dat 

de instanties al vanaf 1946 op hoogte waren van 

het lot en de graflocaties van de vermisten.  

Eindelijk werden de nabestaanden ingelicht over 

het lot van hun vermisten  

 

In dit boek wordt deze geschiedenis uitgebreid 

beschreven. Evenals hoe er door de jaren over 

rouw, vermissing en het getroffen zijn door de 

oorlog werd gedacht.  

Een goed leesbaar boek waarin Truus de Witte de 

nabestaanden van oorlogsvermisten van de april-

meistaking een stem heeft gegeven en het leed 

zichtbaar heeft gemaakt. 

 Wil van den Elzen 

 
 
 

 

BOEKBESCHRIJVING 
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FULLEN, van Albanië naar kamp VI/C in Fullen. 

Auteur: Ferruccio Francesco Frisone  
Afwerking: gebonden en 
geïllustreerd met portret-
tekeningen van de Itali-
aanse schrijver Ferruccio 
Francesco Frisone. 
In het Nederlands vertaald 
door: Koen de Groote 
Pagina’s 144 
Uitgegeven: september 
2013 door Lalito Publisers 
in Doesburg 

Formaat: 18x287x205 mm 
Prijs: € 21,50 
ISBN: 9789081887526 
Fullen was een klein, vies en rommelig kamp van 
het zogenaamde Emslandlager, dicht bij de Neder-
landse grens.  
Frisone was een dienstplichtig militair uit Milaan en 
werd gevangen genomen in Albanië. Samen met 
vele andere Italiaanse gevangenen kwam hij te-
recht in de Emslandkampen, eerst in Versen en 
daarna in Fullen. Zijn internering legde hij vast met 
dagboeknotities en voorzag hij met tekeningen van 
zijn medegevangenen. In Fullen zijn ook door zwa-
re arbeid, kommervolle leefomstandigheden en 
zware mishandelingen, vele doden gevallen. 
Deze dagboeknotities en de tekeningen vertellen 
en laten zien het verhaal over de lijdende mens die 
geplaagd wordt door tbc, luizen, honger en uitput-
ting. 

Jan de Muijnck 

 

IN HET PUIN VAN HET GETTO  

Auteur: Pauline Broekema en Helma Coolman  

Afwerking: Paperback 

Pagina’s: 256 

Uitgegeven: oktober 2013 

door uitgever Boom 

Formaat: 18x220x140 mm 

Prijs: € 19,90 

ISBN: 9789089531360 

 

Dit boek beschrijft het on-

bekende concentratiekamp 

Warschau, dat in 1943 op de 

ruïnes van het verwoeste 

getto van Warschau werd 

opgericht. In dat kamp waar duizenden Joden uit 

Auschwitz dwangarbeid moesten verrichten. Enke-

le honderden Nederlandse Joden zijn tijdens de 

Tweede Wereldoorlog via Westerbork en 

Auschwitz tewerkgesteld in een dwangarbeids-

kamp in Warschau, samen met enkele duizenden 

anderen van verschillende nationaliteiten. Om elke 

herinnering aan deze episode uit te wissen, besloot 

de leiding in Berlijn dat het puin van het vernietig-

de getto moest worden opgeruimd. Medio 1943 

werden hiervoor enkele duizenden Joden uit 

Auschwitz naar Warschau gedeporteerd. De ge-

vangenen moesten het puin van het verwoeste 

getto ruimen, zodat de Duitse bezetter het gebied 

in het hart van Warschau kon ombouwen tot een 

Volkspark. De leefomstandigheden in het kamp 

waren er bijzonder slecht. Slechts enkele tientallen 

Nederlanders hebben dit kamp overleefd.  

De auteurs van het boek hebben overlevenden en 

nabestaanden gesproken, van wie sommigen voor 

het eerst hoorden over dit kamp of meer details 

kregen over de omstandigheden waaronder hun 

familielid in dit kamp verbleef.  

Wil van den Elzen 

 

‘MAURICE’  

Auteur: Erald R.M. De Wachter 

Afwerking: gebonden en geïllustreerd 

Pagina’s: ± 250 

Uitgegeven: september 

2013 door Erald de Wach-

ter uit Stekene(B.) 

Prijs: € 25,00, exclusief 

portokosten 

 

De indringende manier 

waarop zijn vader Mauri-

ce als kleermaker en uit-

bater van het Gildenhuis 

in Stekene(B.), maar vooral als weerstander en lid 

van een inlichtingendienst, zijn taak tegen de ti-

rannieke bezetter in België verrichtte. Als gevolg 

daarvan werd hij opgepakt en als politieke gevan-

gene naar Duitsland gedeponeerd, maar hij over-

leefde de hel van concentratiekamp ‘Neuengam-

me’ en het drama in de baai van ‘Lübeck’ 

Het boek is zeer interessant door zijn vele ge-

schiedkundige details maar ook door de vele au-

thentieke historische foto’s, tekeningen, brieven, 

postkaarten en documenten. 

 

Om in het bezit te komen van dit zeer goed ver-

zorgde boek kunt u een bericht sturen naar: 

Erald de Wachter,  

Vlasbloemstraat 30 

B-9190 Stekene  

of E-mail: erald.de.wachter2@telenet.be  

Het boek wordt na betaling van het verschuldigde 

bedrag en portokosten toegezonden. 

Wil van den Elzen 

mailto:erald.de.wachter2@telenet.be
http://www.go2war2.nl/picture.asp?pictureid=9476
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KAMPINA AIRBORNE 

Gevluchte en ondergedoken geallieerde Airborne-

militairen in natuurgebied de Kampina. 

Auteur: Peter van der Lin-

den 

Pagina’s: 238 en 150 zeld-

zame en nooit vertoonde 

foto’s en drie plattegron-

den. 

Als losse bijlage heeft het 

boek een grote platte-

grond van dat deel van 

Brabant waarin het ver-

haal zich afspeelt. Hierop 

staan 69 gemarkeerde locaties van o.a. landings-

plaatsen, schuilplaatsen, vluchtroutes enz. 

Prijs: € 19,95 zonder verzendkosten 

ISBN 978-90-813764-4-0 

Bestelinformatie: E-mail: vanderlinden2@home.nl 

 

Zoals ook in het voorwoord door Arie-Jan van Hees 

o.a. schrijver van: Tugs en Gliders to Arnhem ver-

meld is, was het doel van de Operatie Market Gar-

den in september 1944 het neerlaten van een 'ta-

pijt van luchtlandingstroepen' in de omgeving van 

Eindhoven, Nijmegen en Arnhem, waarover ver-

volgens het Tweede Britse leger zou oprukken naar 

de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer.  

Vervolgens moest dit leger doorstoten naar het 

hart van Duitsland om zodoende de oorlog snel te 

kunnen beëindigen. Helaas liep dit anders. Als ge-

volg van Operatie Market-Garden werd een deel 

van Zuid Nederland in september en oktober 1944 

bevrijd, maar het grootste deel van ons land zou 

tot april en mei 1945 moeten wachten op de defi-

nitieve bevrijding. 

 

Dit boek vertelt het verhaal van diverse voortijdig 

gelande (zweef-)vliegtuigbemanningen; over hun 

zwerftocht door het gedeelte van Noord-Brabant 

en de hulp die zij ontvingen van de lokale bevol-

king. 

 

Door dit boek is Peter van der Linden er in geslaagd 

om een definitieve reconstructie te maken van 

deze lokale inzet die deze geallieerde soldaten 

(Britten, Amerikanen, een Nederlander en een 

Pool) uit handen van de Duitse bezetter weten te 

houden. 

 

In dit boek wordt ook het relaas van een aantal 

luchtmacht militairen en piloten van het Ameri-

kaanse IX Troop Carrier Command en het Britse 

Glider Pilot Regiment. Voorts worden al hun na-

men, omzwervingen en gebeurtenissen verteld, die 

zij in de weken tussen september en oktober 1944 

meemaakten in het gebied ten zuiden van de 

Noord-Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch. 

 

Het boek is een krachtig geschreven geschiedenis 

en zeer de moeite waard om gelezen te worden. 

Het is verluchtigd met diverse authentieke foto's 

vergezeld van een omgevingskaart van het gebied 

Kampina. 

Wil van den Elzen 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vanderlinden2@home.nl
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WEBSITE OVER TWEEDE WERELDOORLOG  

De website tweedewereldoorlog.nl biedt een uit-

gebreid overzicht van bronnen over de tweede 

wereldoorlog zoals musea, tentoonstellingen, on-

derzoeksinstituten, monumenten en (tijdelijke) 

online tentoonstellingen.  

Website: www.tweedewereldoorlog.nl. 

 

NIET WEGGOOIEN 

De website van Actie Niet Weggooien is een initia-

tief van musea en instellingen die zich met de 

Tweede Wereldoorlog bezig houden. Het doel is 

om voorwerpen en documenten uit de oorlogsja-

ren, die nu nog thuis op zolder liggen, te bewaren 

voor de toekomst. 

Meer informatie: www.actienietweggooien.nl 

 

DE TWEEDE WERELDOORLOG IN 100 VOORWERPEN 

De tentoonstelling 100 voorwerpen in de Kunsthal 

te Rotterdam toont de meest bijzondere voorwer-

pen van 25 musea. De tentoonstelling neemt de 

bezoeker mee naar de tijd van de Tweede Wereld-

oorlog aan de hand van 100 bijzondere voorwer-

pen. De tentoonstelling is een uniek samenwer-

kingsverband tussen vijfentwintig Nederlandse 

oorlogs- en verzetsmusea. De zorgvuldig gekozen 

voorwerpen vertellen een eigen verhaal. Achter elk 

voorwerp schuilen tal van gebeurtenissen die per-

soonlijke herinneringen, emoties, huivering en 

ontroering opwekken. 

De tentoonstelling is te bezoeken t/m 5 mei 2014 

Locatie: 

Museumpark, Westzeedijk 341 

3015 AA Rotterdam 

Meer informatie: www.kunsthal.nl  

 

KAMP VUGHT: TRANSFORMATIE BARAK 1B 

In de authentieke kampbarak 1B heeft Nationaal 

Monument Kamp Vught onder één dak uiteenlo-

pende ervaringen bijeen gebracht van vier groepen 

mensen, die tijdens en na de Tweede Wereldoor-

log in (voormalig) Kamp Vught belandden.  

Barak 1B is geopend op woensdag, zaterdag en 

zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Locatie: 

Lunettenlaan 600 

5263 NT Vught 

Meer informatie: www.nmkampvught.nl  

 

 

OPENING VERZETSMUSEUM JUNIOR IN AMSTERDAM 

Verzetsmuseum Junior is het eerste kindermuseum 

over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in Nederland: kinderen vanaf 9 jaar kunnen er met 

of zonder hun ouders kennis maken met Eva, Jan, 

Nelly en Henk, de centrale vertellers in de vier 

hoofdthema’s vervolging, verzet, collaboratie, en 

dagelijks leven/aanpassing. 

Locatie: 

Plantage Kerklaan 61 

1018 CX Amsterdam 

www.verzetsmuseum.org/museum/nl/verzetsmus

eum-junior 

 

HELDEN EN SCHURKEN 5: MEER DAN WO2 

Vanaf 15 januari organiseert het Verzetsmuseum 

Amsterdam, Historisch Nieuwsblad, NIOD Instituut 

voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies en 

NTR/VPRO weer vijf bijeenkomsten over helden, 

schurken en de Tweede Wereldoorlog.  

De laatste twee bijeenkomsten van deze serie zijn 

op: woensdag 16 april: Verzet 
Bart van der Boom en Ad van Liempt discussiëren 
over het verzet: hoe houdbaar is het traditionele 
beeld?  
Ook vindt een presentatie plaats van de bundel De 
Tweede Wereldoorlog in Nederland onder redactie 
van historicus Bas Kromhout. 
 
Woensdag 21 mei: Erfenissen van collaboratie 
Clairy Polak interviewt NIOD-onderzoeker Bram En-
ning over ‘Erfenissen van collaboratie’. 
In mei verschijnt zijn nieuwe boek over de zoektocht 
van kinderen van ‘foute’ ouders naar erkenning, 
Spreken over fout. 

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Verzets-

museum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61. 

Aanvang: 15.30 uur – einde 17.00 uur 

Toegang: 12,50 euro per keer of 55,00 euro voor 

een passe-partout inclusief museumentree en bor-

rel. Met korting 10,- of 45,- euro (zie website voor 

diverse kortingsmogelijkheden) 

Meer informatie: www.verzetsmuseum.org 

Reserveren is sterk aanbevolen: 

Telefoon: 020 620 25 35 of  

lezingen@verzetsmuseum.org 
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“ALLE KINDEREN, ZE ZIJN WEG.” 

Het kindertransport uit kamp Vught 

In het Verzetsmuseum Amsterdam is een aangrij-

pende expositie te zien over het transport van bij-

na 1300 joodse kinderen vanuit Kamp Vught naar 

vernietigingskamp Sobibor op 6 en 7 juni 1943. 

Verhalen van de kinderen en getuigenissen van 

omstanders geven een indringend beeld van het 

verloop van deze chaotische dagen. 

 

Wat is er te zien? 

In de expositie liggen objecten die een verhaal 

geven aan de foto’s en namen van de vermoorde 

kinderen. Een van die objecten is de brief van Ju-

dith Wurms’ oudere zus Kitty over het kinder-

transport: “Dit is wel de zwaarste slag die ons tot 

nu toe heeft getroffen. We hebben hier heel veel 

meegemaakt maar dit is nog wel het allerergste. 

Eerst zouden de kinderen helemaal alleen door 

moeten. Nu mag met gratie Gods een van de ou-

ders mee.” 
 
‘Kinderkamp’ 
SS-concentratiekamp Vught werd in januari 1943 in 
bedrijf genomen. Het drinkwater was er vervuild 
en er was te weinig voedsel. Vooral in de barakken 
van de Joodse kinderen heersten besmettelijke 
ziekten. Begin juni 1943 moesten alle Joodse kin-
deren onder de 16 plotseling weg uit het kamp. Er 
werd gezegd dat ze naar een kinderkamp in de 
buurt zouden gaan. Maar de treinen gingen naar 
het doorgangskamp Westerbork en vervolgens 
naar Sobibor in Polen. Daar werden de kinderen 
direct na aankomst vergast.  Van de meesten is 
niets bewaard gebleven. Maar van sommige kin-
deren zijn foto’s, brieven, kaarten of speelgoed 
terechtgekomen bij familie en buren. Zij geven in 
de tentoonstelling de kinderen een verhaal en een 
gezicht.  
 
Enkele voorbeelden:  

De expositie in Verzetsmuseum Amsterdam is te 

zien tot en met 31 augustus 2014. 

Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag 

van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag, zondag, 

maandag en feestdagen van 11.00 - 17.00 uur. 

 

HOLOCAUST MONUMENT NEDERLAND 

De eerste duizend adoptiecertificaten voor het 

Holocaust Namenmonument Nederland zijn ver-

stuurd aan donateurs. Al snel verschenen op socia-

le media foto's van ontvangen certificaten. Kijk 

daarvoor op twitter: com/Namenmonument  

 

De bouw van het Holocaust Namenmonument 

Nederland wordt voor een belangrijk deel gefinan-

cierd door de adoptie van namen. Als bevestiging 

van de adoptie krijgen donateurs een certificaat 

met de geadopteerde namen. Bekijk ook alle 

steunbetuigingen die we krijgen op Face-

book.com/namenmonumenten  

 

Verraden voor een paar gulden 

“Ik wil graag  lida Krop-

veld (1935) adopteren, 

het zusje van mijn moe-

der. Het grote drama 

voor mijn opa en oma 

was dat hun dochtertje 

Alida tijdens haar onder-

duik in Honselerdijk door 

de zoon van de slager 

werd verraden voor een 

paar gulden.” 

Bijna dagelijks ontvangen we aangrijpende verha-

len van mensen die ons vertellen waarom ze een of 

meer namen hebben geadopteerd. Vaak met 

beeldmateriaal erbij, zoals foto’s van bovenge-

noemde Alida en de laatste briefjes die zij schreef 

tijdens haar onderduikperiode. 

Lees de persoonlijke verhalen op onze website: 

www.holocaustnamenmonument.nl  

 

De stroom donaties gaat gestaag door. 

Iedere dag ontvangen wij nieuwe donaties uit het 

hele land, maar ook uit België, Frankrijk, Engeland, 

Schotland, Spanje, Italië, Zwitserland, Curaçao, 

USA, Canada en Israël. 

De meeste mensen adopteren 1 of 2 namen, maar 

er zijn ook voorbeelden van mensen die 15, 17 en 

27 namen adopteerden. In een geval adopteerde 

iemand 100 namen in een keer. 

We zijn ook heel blij met alle bedragen, klein en 

groot, van supporters die om welke reden ook 

geen naam willen adopteren. Zij kiezen voor de 

mogelijkheid om zonder adoptie een bedrag te 

doneren 

 

Bezoek onze website: 

www.holocaustnamenmonument.nl 

 

Adopteer een of meer namen of wordt supporter 

voor een zelfgekozen bedrag! 

 

  



 

43 

Neuengamme Bulletin maart 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Neuengamme Bulletin verschijnt twee 

maal per jaar, in maart en in september. Het 

richt zich tot iedereen die zich bij de gebeur-

tenissen in het concentratiekamp Neuengam-

me of de nasleep ervan betrokken voelt. 

Het Bulletin bevat op de eerste plaats infor-

matie 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 ervarin-

gen bevatten. Ook oproepen voor informatie 

kunnen worden geplaatst. Overleg met de 

redactie hierover is natuurlijk altijd mogelijk. 

De redactie behoudt zich het recht voor om 

kleine wijzigingen in de tekst van de inge-

zonden artikelen aan te brengen. Wijzigingen 

van enige omvang of inhoud zullen, indien 

deze naar het oordeel van de redactie nood-

zakelijk zijn, altijd in overleg met de auteur 

worden aangebracht. 

Overname van artikelen of delen daarvan is 

toegestaan, mits voorzien van bronvermel-

ding. Het Neuengamme Bulletin wordt uitge-

geven onder verantwoordelijkheid van de 

Stichting Vriendenkring Neuengamme. Voor 

gesigneerde bijdragen zijn de desbetreffende 

auteurs verantwoordelijk. 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele 

rechthebbenden van foto’s te achterhalen. 

Als u meent rechten te ontlenen aan het 

gebruikte materiaal voor dit bulletin zonder 

dat daarvoor autorisatie is verleend, of u 

heeft opmerkingen over, of bezwaren tegen 

het gebruik van bepaalde teksten, namen, 

foto’s, tekeningen of beeldmerken, wilt u dan 

contact opnemen met de redactie. 

 

Artikelen dienen per brief of per e-mail naar 

de redactie gezonden te worden. 
 bulletin@vriendenkringneuengamme.nl 
 

Tenzij anders vermeld berusten de rechten 

van het fotowerk bij de maker. 

 

Sluitingsdatum kopij:  

1 maand voor de verschijningsdatum. 

Verschijningsdatum volgende nummer: 

Eind september 2014. 
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