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Bij de omslagfoto:  

Aquarel van voormalig Deense gevangene Jens Martin 

Sørensen. 

Geplaatst met toestemming van het Museum des 

Fröslevlagers in Denemarken 

 

De Aquarel toont de terugkeer van de gevangenen 
na de arbeid in het kamp. 
Aan de poort ontving de leider van het kamp,  
SS-Obersturmführer Anton Thumann, de gevange-
nen met het bevel: „Vooruit, vooruit hier, tempo, 
tempo, verdoemde varkenshonden!“  
SS’ers stonden aan beide kanten van de ingang met 
hun rubberen knuppels paraat en schreeuwden: 
Vijf en vijf“ - „In de pas, mars“ - „Rekt de botten 
uit“! 
In het begin kregen de gevangenen concentratie-
kamp uniformen, met blauwe en witte strepen.  
Als er onvoldoende uniformen zijn voor het steeds 
groter wordende aantal gevangenen, wordt bur-
gerkleding van vermoorde gevangenen gebruikt. 
Vaak is dit kleding van mensen die in vernietigings-
kampen vermoord zijn.  
Om de gevangenen nog steeds met hun kleding als 
gevangene herkenbaar te maken werd met olieverf 
gele kruisen op hun kleding geschilderd.  
In principe werd er in rijen van vijf gemarcheerd, 
zodat de gevangenen gemakkelijk te tellen waren.  
Jens Martin Sørensen vermeldt ook de geur van de 
doorlopend rokende schoorsteen van het cremato-
rium.  
 
  

mailto:bulletin@vriendenkringneuengamme.nl
http://www.vriendenkringneuengamme.nl/
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Lieve vrienden en vriendinnen, 

 

Dit jaar is er een van bijzondere herdenkingen.  

Op 4 mei 1945 capituleerde Duitsland in Noord 

West Europa, op 8 mei vond de totale capitulatie 

plaats en op 5 mei viert Nederland voor de zeven-

tigste maal haar bevrijding. 

 

Kort voor het einde van de oorlog vond er nog een 

ramp van ongekende grootte plaats. Duizenden 

gevangenen van het concentratiekamp Neu-

engamme werden samengedreven in een aantal 

schepen in de Lübecker Bocht bij Neustad.  

 

Op 3 mei 1945 werden de Cap Arcona en de Thiel-

beck getorpedeerd door Britse piloten. Ongeveer 

zevenduizend mensen vonden een verschrikkelijke 

dood. Zij verdronken of stierven in de vuurzee. 

Gevangenen die de oever wisten te bereiken, wer-

den als nog neergeschoten door SS-patrouilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de slachtoffers waren bijna driehonderd 

Nederlanders. We herdenken dit jaar het feit, dat 

het zeventig jaar geleden is dat deze ramp plaats 

vond. 

 

Onze reis naar Neuengamme zal een bijzondere 

zijn. We zullen zowel bij de herdenking op de Ge-

denkstätte aanwezig zijn, als bij die in Neustad. 

Misschien reist u met ons mee, maar wellicht her-

denkt u ergens anders.  

Namens het bestuur wens ik u in ieder geval waar-

dige herdenkingen. 

 

Laten we ons er daarbij van bewust zijn, dat we in 

vrijheid leven. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. 

Het is belangrijk dat we de vrijheid koesteren en 

het belang daarvan overbrengen op volgende ge-

neraties 

Martine Letterie 

 

 
  

Martine Letterie 
Voorzitter Stichting Vriendenkring Neuengamme 

OP ZOEK NAAR EEN PENNINGMEESTER 

Onze penningmeester, Renzo de Muijnck, gaat er mee stoppen. Hij heeft op geweldige wijze de financiën 

van onze stichting in goede banen geleid, maar wil zijn rol graag overdragen aan een nieuwe penningmees-

ter. Deze is als bestuurslid met name verantwoordelijk voor de goede financiële gang van zaken. 

Bent u betrokken bij Neuengamme?  

Heeft u een financiële achtergrond?  

Dan bent u mogelijk onze nieuwe collega in het bestuur.  

Stuur een mailtje aan: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl en we nemen contact met u op.  

Reacties graag voor 1 mei. 

mailto:secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl
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VERSLAG CONTACTDAG 25 OKTOBER 2014 
door Ard-Jan de Muijnck 

 

Op locatie Hotel Dennenhoeve in Nunspeet werd 

zaterdag 25 oktober de jaarlijkse contactdag 

gehouden. Onder het genot van een kopje koffie 

of thee begroeten de deelnemers aan deze dag 

elkaar en zochten een plaats op in de zaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een hartelijk welkomstwoord opende 

Martine Letterie de contactdag, bijgewoond door 

een groot aantal nabestaanden van slachtoffers 

van Neuengamme en belangstellenden.  

Een bijzonder woord van welkom richtte zij tot 

de oud-gevangenen van het concentratie Neuen-

gamme: de heren Alosery, Bavelaar, Van der Liet 

en Roffel. Het was fijn dat ook zij nu weer in ons 

midden konden zijn. 

 

Door ernstige ziekte is het bestuurslid Rob 

Duijkers vorig jaar november overleden. Nicole 

Duijkers, zijn dochter, is lid van het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de opening kreeg de heer Ad van Liemdt het 

woord. Hij sprak over de politieagent Henk 

Kompagne die in Neuengamme is overleden.  

 

De geschiedenis van Henk werd  uitgezocht  door 

 

zijn neef Jan  Kompagnie,  die in  november 2011 

is overleden. 

 

Op boeiende wijze vertelde Ad van Liemdt over 

het leven van Jan Kompagnie, die werkzaam was 

bij het Nationaal Archief in Den Haag. De laatste 

jaren was Jan hoofd Onderzoek en hield zich 

bezig met de geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

Door zijn kennis en belangstelling verschenen de 

boeken ‘Jodenjacht’ en de familieversie over zijn 

oom ‘Held tegen wil en dank’. Jan Kompagnie was 

ook donateur van de Stichting Vriendenkring 

Neuengamme. Voor onze Stichting was hij zeer 

behulpzaam om te zoeken in het Nationaal 

Archief naar gegevens over arrestatie en 

overlijden van omgekomen verzetsmensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit boeiende verhaal kreeg Jan van der Liet 

het woord. Op de contactdag in 2013 had Jan 

aangegeven zijn laatste lezing te houden. Toch 

wilde hij deze keer wat vertellen over zijn 

persoonlijke ervaringen in Bergen Belsen. Een 

zeer aangrijpend en emotioneel verhaal over hoe 

SS’ers met hun gevangen omgingen en geen 

enkel medelijden hadden met een om melk, voor 

haar baby, smekende moeder. 

 

Een filmploeg van omroep Gelderland maakte 

opnames van de lezing van Jan van der Liet voor 

een verslag van deze dag in hun nieuws-

uitzending van 25 oktober.  

Deze uitzending is te bekijken op de website van 

de Vriendenkring: 

www.vriendenkringneuengamme.nl/24nieuws/56

-jan-van-der-liet-op-omroep-gelderland/.   

http://www.vriendenkringneuengamme.nl/24nieuws/56-jan-van-der-liet-op-omroep-gelderland/
http://www.vriendenkringneuengamme.nl/24nieuws/56-jan-van-der-liet-op-omroep-gelderland/
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Met de lezing van Jan van der Liet werd het 

morgengedeelte afgesloten en was het tijd om te 

gaan lunchen. 

 

Bij de Stichting Vriendenkring Neuengamme is 

nog te koop het boekje van Jan van der Liet 

‘Herinneringen aan Neuengamme’. In dit boekje 

zijn opgenomen de lezingen die Jan van der Liet 

op de contactdagen heeft gehouden. Het zijn 

bijzondere en aangrijpende verhalen over zijn 

leven in de verschillende kampen die hij heeft 

kunnen overleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de verschillende pauzes was er de 

mogelijkheid om de boekentafel te bezoeken. De 

dames Van den Elzen en Noorman hadden de 

leiding bij de verkoop van boeken, beeld/ge-

luidsdragers  en informeerden de bezoekers 

over folders en andere zaken betreffende de 

doelstelling van de stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sietse Geertsema (beheerder van de database met 

slachtoffers van Neuengamme) was aanwezig 

voor vragen over nabestaanden die in 

Neuengamme zijn overleden. 

 

Omstreeks twee uur werd het programma 

hervat met een interview dat Martine had met 

Rie Suk. De ouders van Rie, die in het verzet 

zaten, werden opgepakt zonder afscheid te 

kunnen nemen van hun kinderen. Hoewel het 

over een ingrijpende en emotionele gebeurtenis 

uit haar leven ging, werden de vragen, die door 

Martine  aan  haar  gesteld  werden,  op humoris- 

tische toon door Rie beantwoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haar vader had, als vooruitziende blik, in de 

Poëziealbum van Rie het volgende gedicht 

geschreven dat door Rie werd voorgelezen:  

Wees matig en vlijtig ten allen tijd, 

Van deze les kun je nooit hebben spijt. 

Ga rechtop en fier door het leven, 

Mogelijk zal dit je wel eens moeilijkheden geven, 

Want bij het vervullen van deze wens 

Kun je onmogelijk een streber wezen. 

Je vader, Simon Kogenhop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met alle aandacht werd door de aanwezigen naar 

het verhaal en gedicht van Rie geluisterd. 

 

Vervolgens sprak Hans van Beem over zijn 

grootvader Johan van Beem.  

Johan van Beem  was vanwege zijn verzets-

activiteiten gearresteerd en gelijk met de 

mannen van Putte gedeporteerd naar Neuen-

gamme. Hij overleefde verschillende kampen, 

waaronder ook Ravensbruck. Uiteindelijk werd 

hij door de Russen bevrijd.  

Maar nog voor hij terug kon keren naar 

Nederland stierf hij na enkele dagen door 

uitputting of overvoeding.  
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Een dramatisch aflopend verhaal, dat werd 

toegelicht met door een beamer getoonde foto’s 

en documenten. 

 

Nu was de tijd aangebroken voor een pauze 

waarin een kop koffie of thee aangeboden werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte kreeg mevrouw Carla Huisman het 

woord.  

Zij is Stafmedewerkster educatie bij Kamp 

Amersfoort. Door Kamp Amersfoort worden een 

aantal educatieve programma’s aangeboden 

voor verschillende doelgroepen. Als voorbeeld 

had  zij   een   aantal   leskoffers  meegebracht  en 

en informatiefolders. In deze informatie worden 

verschillende lespakketten genoemd, waarvan 

door verschillende onder-wijsinstellingen ge-

bruik kan worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze informatie werd de contactdag door 

Martine afgesloten met het overhandigen van 

een boeket bloemen aan de oud-gevangenen en 

een dankwoord voor de sprekers die voor deze 

bijeenkomst een bijdrage hadden geleverd.  

 

Hierna was er voor de aanwezigen nog de moge-

lijkheid om met elkaar gezellig samen te zijn en 

contacten te leggen.  

Ard-Jan de Muijnck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onder de aanwezigen was oud-gevangene Bertus Bavelaar 
(2

de
 man van rechts). Hij overleed op 9 december 2014. 
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OVERLIJDEN OUD-GEVANGENE BERTUS BAVELAAR 
Toespraak door Martine Letterie, gehouden tijdens de gedachtenisdienst op 9 december 2014 

Bertus en Ping in de koffieruimte van de Gedenkstätte 

 

Op 9 december 2014 is Bertus Bavelaar (Leiden, 

1924) overleden. Hij was een van de gevangenen 

van het concentratiekamp Neuengamme die de 

oorlog wist te overleven. Als jonge jongen werd hij 

tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen in 

Duitsland te werk gesteld, maar hij wist daar te 

ontsnappen en hij liep terug naar Nederland. Naar 

huis kon hij niet meer, en het verzet vond een 

onderduikadres voor hem op de boerderij bij de 

familie Ten Hove, die een half uur lopen buiten het 

dorp Diepenheim (Overijssel) lag. 

Hij was negentien toen hij daar in het voorjaar van 

1944 terecht kwam. De boer was blij met de hulp 

van de jonge man, en Bertus was gelukkig in dit 

gezin met vier kinderen. 

 

Maar lang mocht dit niet duren. Hij werd verraden 

en opgepakt door landwachters. Die brachten hem 

naar een gevangenenkamp in de buurt van 

Deventer, vandaar kwam hij in Kamp Amersfoort 

terecht en in september 1944 ging hij op transport 

naar het concentratiekamp Neuengamme. 

 

De meeste gevangenen in het kamp leefden er niet 

langer dan drie maanden. Bertus was jong en sterk 

en hield het vol totdat het kamp eind april 1945 

werd ontruimd. Hij werd in een goederenwagon 

van Neuengamme naar Lübeck getransporteerd en 

in het ruim van een schip ondergebracht.  

 

Na een zwaar bombardement werd er een groep 

gevangenen uit het dat schip gehaald en weer op 

de trein gezet. Hij ontsnapte en kwam na 

omzwervingen op een schip naar Zweden terecht. 

Toen hij eindelijk thuiskwam, geloofde zijn vader 

zijn verhalen over het concentratiekamp niet. Die 

kon zich niet voorstellen dat dit soort dingen echt 

gebeurde. Vanaf dat moment zweeg Bertus erover. 

 

In 2005 kreeg hij een uitnodiging van de 

Gedenkstätte Neuengamme om naar de grote 

herdenking te komen. Dat was de eerste keer dat 

zijn kinderen hoorden, dat hij daar gevangen had 

gezeten. 

Vanaf dat moment raakte de familie betrokken bij 

de vriendenkring Neuengamme. Bij elke contact-

dag waren ze vertegenwoordigd, en tot vorig jaar 

gingen Bertus, zijn vrouw Ping Bavelaar-Jang en 

een of meer van de kinderen of kleinkinderen mee.  

 

Bertus en Ping hadden bij het bezoek aan de 

Gedenkstätte altijd hun vaste plek in de koffieruim-

te, waar alle andere reizigers om beurten bij hen 

aanschoven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertus vertelde dan over zijn indrukwekkende 

ervaringen in het kamp. Ping schreef ieders naam 

in Chinese karakters. 

 

In 2013 ging Bertus voor de laatste keer mee op 

reis, en voor het eerst zonder Ping. Dat viel hem 

zwaar. Dit voorjaar was de familie Bavelaar voor 

het eerst niet mee op reis, maar ze werd 

vertegenwoordigd door de familie Ten Hove, zijn 

onderduikgevers uit Diepenheim. (zie pagina 11 

voor reisverslag van Jan ten Hove jr.) 

 

En nu moeten we definitief afscheid nemen van 

Bertus Bavelaar. We hebben hem leren kennen als 

een ongelofelijk lieve man en we zullen hem enorm 

missen. Wat hij in zijn jonge jaren heeft moeten 

meemaken is verschrikkelijk, en het is fijn om te 

weten dat hij daarna zoveel liefde in zijn leven 

heeft gekregen van zijn vrouw Ping, zijn kinderen 

en zijn kleinkinderen. Namens het bestuur en alle 

vrienden van de vriendenkring Neuengamme 

condoleren we hen van harte en wensen we hen 

heel veel sterkte met het dragen van dit grote 

verdriet. 
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BERTUS BAVELAAR, *15 MEI 1924 – †9 DECEMBER 2014 
Terugblik op zijn leven door Sjaak Bavelaar 

Ryd, juni 1945. Nederlandse overlevenden met Zweedse 
verpleegster. Bertus derde van rechts, achterste rij (zie pijl).  

 

Hij is 90 jaar geworden. Een mooie leeftijd als je 

bedenkt dat hij ook op 20-jarige leeftijd in 

Neuengamme had kunnen overlijden. Omdat hij 

het vertikte om tijdens de tweede wereldoorlog in 

Duitsland voor de bezetters te gaan werken. 

In plaats daarvan vond hij een paar jaar later in 

Nederlands Indië de liefde van zijn leven, Jang Sie 

Ping, die hem verpleegde in het militair hospitaal in 

Medan, toen hij daar werd behandeld aan 

nierstenen.  

Op 1 december 1948 zijn ze getrouwd en kregen 

samen een zoon (ondergetekende) en twee 

dochters, met wie ze in 2013 hun 65-jarig 

huwelijksfeest vierden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn vader werd in juni 1944 door landwachters 

opgepakt op het erf van de familie Ten Hove in 

Diepenheim die hem tot dan toe ondanks de 

risico’s die ze daar zelf door liepen een gastvrij 

onderdak hadden gegeven.  

Nadat hij bijna drie maanden in Kamp Amersfoort 

werd vastgehouden is hij op 8 september 1944 op 

transport gesteld naar het concentratiekamp 

Neuengamme. 

Maar hij was jong en sterk, en ook vreselijk koppig, 

en tot ieders vreugde stond hij op 11 augustus 

1945 ineens weer bij zijn ouders in Leiden op de 

stoep.  

 

Natuurlijk wilde iedereen weten wat er allemaal 

met hem was gebeurd, maar al gauw werd het 

hem duidelijk dat bijna niemand de verhalen wilde 

geloven over wat hem allemaal was overkomen. 

Zelfs zijn ouders niet. Toen dat eenmaal goed tot 

hem was doorgedrongen, heeft hij er zestig jaar 

niets meer over gezegd. Het doorbreken van die 

lange stilte vond uiteindelijk plaats toen mijn vader 

 

werd uitgenodigd om in mei 2005 de opening van 

de gerenoveerde Gedenkstätte Neuengamme bij te 

wonen.  

Hoewel hij aanvankelijk zo zijn bedenkingen had 

om terug te keren naar de plek waar hij zoveel 

verschrikkingen had meegemaakt, is hij daar toen 

toch heen gegaan. 

Zo kwam hij ook in contact met de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme en besefte hij dat zijn 

verhaal wel degelijk verteld mocht en moest 

worden. Sindsdien hebben familie en vrienden zich 

een steeds duidelijker beeld kunnen vormen van 

hetgeen er in die periode met hem is voorgevallen. 

 

De afgelopen tien jaar kregen wij als familie steeds 

hechtere banden met de vriendenkring en mijn 

vader heeft veel troost geput uit het begrip en 

medeleven dat hij op die manier heeft mogen 

ontvangen. De vriendenkring is voor hem tijdens 

de laatste tien jaar van zijn leven een soort tweede 

familie geworden en er werden hechte banden 

gevormd met bestuursleden en anderen, die mijn 

ouders tijdens de jaarlijkse herdenkingsreizen en 

bijeenkomsten ontmoetten. 

 

Voor mijzelf kreeg het kampverleden van mijn 

vader iets heel speciaals toen ik in mei 2008 voor 

het eerst met hem en mijn moeder deelnam aan 

de herdenkingsreis van de vriendenkring. Ik was 

namelijk de maand ervoor naar Zweden verhuisd 

en hij vertelde me doodleuk uit het niets dat hij 

daar ook was geweest. En zo kreeg ik voor het 

eerst te horen dat hij na de ontruiming van 

Neuengamme in april 1945 via allerlei 

omzwervingen in Zweden terecht was gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertus en Ping in Neuengamme, tijdens de herdenkingsreis in  
mei 2011. 
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Ryd, juni 1945. Nederlandse overlevenden met Deense 
verpleegster en haar man en kind. Bertus uiterst links (zie pijl). 

 

Ryd badhotel, aan het eind van WO II ingericht als revalidatie-
centrum voor ex-concentratiekamp gevangenen. 
 

Ten bewijze daarvan liet hij me twee kleine 

vergeelde fotootjes zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de eerste foto (onder witte pijl) staat hij als een 

mager ventje in een veel te ruim zittend pak tussen 

een aantal andere ex-gevangenen en op de tweede 

foto (onder grijze pijl) zit hij met een nors gezicht 

op een steiger aan de rand van een meer. Maar hij 

kon me niet vertellen waar en wanneer die foto’s 

werden genomen, behalve dat het vlak na de 

bevrijding in Zweden was gebeurd. 

 

Natuurlijk werd mijn nieuwsgierigheid meteen 

geprikkeld en met de minimale gegevens die 

achterop de afdrukjes stonden, ben ik in de 

Zweedse archieven gedoken. Na enig speurwerk 

vond ik toen zijn naam en gegevens in de 

kaartenbak van het provinciaal archief van Skåne, 

nota bene de provincie waar ik woonde. 

Zo kon ik hem toen vertellen, dat hij op 11 mei 

1945 op de “Homberg” in de haven van Malmö 

arriveerde, dat hij toen 35 kilo woog en dat hij ruim 

een maand in quarantaine heeft doorgebracht in 

de Parkschool in Lund.  

 

Op 6 juni 1945 maakte hij deel uit van een groepje 

van twaalf Nederlanders, die naar Ryd werden 

gebracht om voldoende aan te sterken voor de 

thuisreis. Zo ontdekte ik dat beide foto’ s in juni 

1945 in Ryd werden gemaakt.  

Geweldig, die Zweedse archieven! 

 

In september 2008 kwamen mijn ouders voor het 

eerst bij me op bezoek in Zweden en ik heb ze toen 

meegenomen naar de kade waar de Homberg toen 

in 1945 met hem aan boord aanmeerde, de school 

waar hij in quarantaine zat en die mooie plek aan 

het meer waar hij mocht revalideren. Plekken, 

waarvan hij een paar maanden daarvoor nog geen 

idee had waar in Zweden ze zich bevonden. 

Het was daarom wel heel speciaal toen hij in Ryd, 

nadat hij een kwartiertje nodig had om zich te 

oriënteren, zonder aarzelen het raam aanwees van 

de kamer in het oude badhotel aan het meer, waar 

hij twee maanden mocht aansterken, voordat hij 

op 10 augustus 1945 weer fit genoeg was om naar 

huis te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo vond hij de plek terug waar hij zich als 21-jarige 

in de hemel waande nadat hij was ontsnapt uit de 

hel van Neuengamme. Rust in vrede, pa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 januari 2015, Illstorp, Zweden 

Sjaak Bavelaar 

  

Bert met v.l.n.r. kleindochter Sylvie, zoon Sjaak en dochter Shie 
On bij het gedenkteken in Neuengamme tijdens de herden-
kingsreis in mei 2013. 
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NIEUW BESTUURSLID/REDACTIEVOORZITTER 
Ronald te Loo stelt zich voor 

 

Ik ben kleinzoon van Benjamin Scharft 

 

Benjamin Scharft 

werd op tweede 

kerstdag 1944 weg-

gevoerd uit zijn huis 

in Roden.  

Hij overleed in 1945 

in Dessauer Ufer, 

een van de buiten-

kampen van Neu-

engamme. 

Mijn moeder, haar 

broer en zussen bleven achter met mijn oma. Ze 

zagen zich gesteld voor een onvoorstelbare en 

schier onmogelijke opdracht om hun leven zonder 

Benjamin vorm te geven. 

 

Voor mij was Benjamin in mijn kinderjaren een foto 

in een lijstje thuis. Hij keek je wat streng aan, later 

vond ik dat het meer vastberaden was. Ik kon hem 

wel zien, maar er werd nooit over hem gesproken. 

En als dat gebeurde, ging het over de mensen die 

hem hadden verraden. Ik herinner me dat een van 

die mensen werd teruggevonden, omdat iemand 

hem herkende aan een tic. En ik voelde als kind de 

woede en de boosheid. Waarna het leven door-

ging. Het verhaal van Benjamin Scharft bleef een 

taboe. Te pijnlijk om over te praten.  

 

Ik bezocht de begraafplaats in Hamburg een aantal 

malen. De grafsteen van opa zag er prachtig ver-

zorgd uit en dat betekende veel voor mijn moeder, 

dat zag ik. Toen ik voor het eerst het kamp be-

zocht, ik was toen al in de dertig, voelde ik voor het 

eerst een sterke emotie en betrokkenheid bij mijn 

opa. Ik herinner me het moment dat ik in het grote 

boek bij het monument zijn naam zag staan. De 

tranen schoten in mijn ogen. 

 

Bijna zestig jaar na zijn overlijden zitten mijn ou-

ders bij mij op de bank in Rotterdam. Een zus van 

mijn moeder belt en vraagt naar mijn moeder. ‘Er 

zijn spullen van papa gevonden. Omdat er een 

vasthoudende Duitse vrouw bleef zoeken naar de 

erfgenamen van spullen waarvan de eigenaren 

onbekend waren. Zij ontdekte dat het niet Benja-

min Scharet, maar Benjamin Scharft was.’ 

 

 

Voor het eerst delen mijn moeder en ik onze emo-

ties bij het herdenken van haar vader.  

 

Per koerier werden de spullen naar Nederland 

vervoerd. Het pakket bevatte een trouwring met 

trouwdatum, een horloge en een horlogeketting. 

Wat voor mij een foto was, werd langzamerhand 

een complete opa. Die zijn leven gaf voor mijn 

vrijheid.  

 

Bij mijn ouders zie ik de laatste jaren de interesse 

in de geschiedenis van mijn opa groeien. Ze wer-

den actief in de vriendenkring, gingen een aantal 

malen mee op reis en bezochten de contactdagen. 

Het contact met mensen die in grote lijnen hetzelf-

de hadden meegemaakt, is voor hun hartverwar-

mend. 

 

Mijn eigen behoefte om daar onderdeel van te zijn 

is langzaam gegroeid. Ik ben enige tijd geleden lid 

geworden en de laatste contactdag heb ik bezocht. 

En ik realiseerde me dat niet alleen voor de gene-

ratie van mijn ouders de vriendenkring van belang 

is, maar ook voor mijn generatie. En kijkend naar 

de wereld waarin we leven, is dat belang veel bre-

der, tijdlozer en universeler dan ik lang heb kunnen 

denken.  

 

Bij de kennismaking met leden van de Vrienden-

kring bleek al snel dat mijn verhaal herkenbaar is 

bij mijn ‘tweede generatiegenoten’. Hun verhaal is 

mijn verhaal. En daarmee realiseer ik me het 

enorme belang om die verhalen te delen. Voor de 

generatie van Benjamin Scharft, voor de generatie 

van mijn moeder, voor mijn generatie en de gene-

raties na ons.  

 

Toen Martine Letterie, onze voorzitter, een oproep 

deed voor een vacature in het bestuur hoefde ik 

dan ook niet lang na te denken. Als lid van het be-

stuur zal ik me in het bijzonder bezighouden met 

de redactie van het Bulletin. Verhalen van mijn 

generatiegenoten en latere generaties zullen daar-

bij op mijn warme belangstelling mogen rekenen.  

 

Ronald te Loo 

  

Ronald te Loo 
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VRIENDENKRING NEUENGAMME BEZOEKT KZ NEUENGAMME  
VAN 2 - 5 MEI 2014 Reisverslag door Jan ten Hove (jr.) 

 

DAG 1 

Reis naar Hamburg 

Om 8:00 uur vertrokken naar ons opstappunt, 

omschreven als “in Zwolle achter het station”. Dat 

is als je voor het station staat aan de andere kant, 

maar ja hoe kom je daar? Links-links-links zou je 

zeggen, maar dat pakte in Zwolle iets anders uit. 

Via de rondweg maar naar P+R gereden en daar 

uiteindelijk achter het station uitgekomen, alwaar 

ook al een aantal andere reisgenoten stonden te 

wachten. Met een half uurtje vertraging, werden 

we uitgezwaaid door het thuisfront en gingen wij 

op weg naar de volgende opstapplaats Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bergentheim (thuisbasis van onze bus GEBO-

reizen) werd eerst nog even van chauffeur 

gewisseld, Frans ging en Frans kwam, dat was voor 

ons gemakkelijk. Na wat gehannes met 

chauffeurspasjes vertrokken we naar Groningen.  

In Groningen werden de laatste 8 passagiers 

opgepikt, waar ook de bloemist de bloemen en 

krans had gebracht, en waren we compleet  

(45 mensen). Onder ons nog maar 4 overlevenden 

van het kamp en de rest familieleden en bijzonder 

geïnteresseerden, zoals wij. Rond kwart voor een 

kwamen we bij onze lunchstop aan in Rhede, 

Gasthof Café Prangen, hier stond een heerlijke 

Duitse broodmaaltijd klaar, met een lekkere pot 

koffie. Voor de opening van de maaltijd was er 

eerst nog even een woordje van de voorzitter, 

mevrouw Martine Letterie, waarbij de heren ten 

Hove nog in het bijzonder welkom geheten 

werden. Men vond het erg fijn dat wij, als 

vertegenwoordigers van Bertus Bavelaar, op deze 

manier aanwezig waren. 

 

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan dat 

heerlijke brood met beleg vervolgden we onze reis, 

het was nog  ongeveer  drie  uur in  de bus, voordat  

 

we in Hamburg waren. Bij het hotel (Panorama 

Hotel, Billlstedler) aangekomen, was de organisatie 

daar goed. Twee dames haalden alvast de 

sleutelkaartjes op en toen we uit de bus stapten 

stonden de koffers al klaar. De kamers waren 

keurig en de bedden goed. Snel weer terug naar de 

lobby, want daar was het verzamelen voor het 

welkomstdrankje. In een apart zaaltje werden we 

allen voorzien van een drankje, uit de kelders van 

Rob Duijkers (en er was nog veel meer, werd er ge-

zegd door zijn dochter Nicole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens was er een ooggetuigenverslag van 

Wim Alosery, met een vrij positief verhaal; zijn 

instelling is dat het geen zin heeft alle ellende in 

detail te vertellen. Hierna was er gelegenheid om 

vragen te stellen en was er nog een voorstelrondje, 

met daarbij ieders relatie met Neuengamme. 

 

Om 19:30 uur was er een lekker diner, in een  

3 gangen buffet-vorm uitgestald. Tijdens het eten 

hebben we bij Wim Alosery en zijn reisgezellin 

Marijke Ton gezeten. Na een tijdje gaf zij aan dat ze 

wel eens in Markelo was geweest, beter gezegd 

Stokkum. Ze kende de familie Wijnen aan de 

Stokkumerweg (Huis van Pammetje). Later in het 

gesprek kwamen we natuurlijk op de fuchsia's en 

wat blijkt, zij was daar al eens geweest en had 

heerlijk genoten in het prieeltje...... De rest van het 

gesprek spreekt voor zich. 

 

DAG 2 

Bezoek aan Neuengamme. 

Redelijk goed geslapen, lekker bed en rustige 

omgeving, behalve twee keer een passerende 

“Rettungsdienst” die met loeiende sirene de 

kruising overstak. Eerst een lekker ontbijtje gehad, 

met lekkere Duitse broodjes en om 9:00 uur 

moesten we in de bus zitten, zonder Twents of 

Achterhoeks kwartiertje.  
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Deze dag gingen we naar het Kamp Neuengamme. 

 

Eerst kregen we een algemene inleiding van wat er 

is te zien in het kamp, een erg groot complex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren twee groepen: een groep die het archief 

inging samen met Wil en de andere groep ging 

rond kijken op het complex. Het museum was 

helaas door bezuinigingen officieel niet eerder 

geopend dan 12:00 uur, maar speciaal voor ons 

werd de deur geopend. De technische presentaties 

werkten niet, maar er was veel te zien en te lezen 

over het leven in het kamp. Met eigen ogen 

hebben we aanschouwd hoe klein en erbarmelijk 

de bedden, de sanitaire voorzieningen, en alle 

overige omstandigheden waren. Het grote aantal 

nevenkampen was ook opmerkelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eèn van de computers stond nog aan met een 

database van overledenen. We vonden informatie 

over Hendrik Jan Koeslag, geboren 7-4-1894 en op  

5-12-1944 im Hauptlager KZ. Neuengamme 

overleden. Ook stond in de database de naam van 

Hendrik van Rechteren uit Markelo, die op  

18-5-1942 te Neuengamme was overleden. Verder 

stond ook het gehele plan beschreven van de 

ontruiming van de kampen en de routes die 

moesten worden afgelegd.  

Ook de scheepsbel van de Cap Arcona stond daar 

opgesteld.  

 

Ter afsluiting van het bezoek, zijn we nog even 

naar  naar  de SS garage geweest en daar werd dui- 

delijk, dat als je daar te werk werd gesteld dat 

beter was dan waar dan ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben vele indrukken opgedaan, waarbij de 

gruweldaden goed belicht werden, maar natuurlijk 

niet gevoeld kon worden hoe erg het echt is 

geweest.  

 

Na een goede lunch, deels warm en deels brood, 

gingen we naar de plaats Bergedorf. In het 

slotmuseum was een tentoonstelling met als 

thema "Bergedorfer Jugend im Nationalsozialis-

mus", een weergave van hoe kinderen vanaf  

10 jaar geïndoctrineerd werd via de Hitler Jugend.  

Bergedorf is een heel idyllisch dorpje. De straatjes 

waren erg smal en wanneer er dan een dikke 

Duitse BMW fout geparkeerd staat dan heb je als 

buschauffeur een probleem. Wanneer het dan ook 

nog een "Einbahnstrasse" is, dan wordt het 

probleem alleen nog maar groter. We konden niet 

meer vooruit en niet meer achteruit. Gelukkig 

konden wij uitstappen en naar het museum gaan 

en toen we terug kwamen, was de politie er al en 

de eigenaar van de auto ook en wij konden weer 

verder naar ons volgende punt, de Hamburger 

begraafplaats, al waar een kranslegging.  

 

Het Friedhof Ohlsdorf, 400 hectare groot, is het op 

één na grootste kerkhof in de wereld, met  

400.000 graven. In de begin periode (tot 1942) 

werden hier de mensen van Neuengamme 

verbrand in het crematorium, voordat dit op het 

kamp later lokaal werd gedaan. Vele Nederlanders 

liggen hier begraven en er is een speciaal 

gedenkteken. Het kerkhof heeft 17 km aan wegen 

en naast auto's rijden er twee bussen continue 

rond. In totaal liggen er 1,5 miljoen mensen 

begraven en er zijn 12 kerken en kapellen.  

 

Op het Nederlandse Ereveld in Hamburg zijn 350 

graven en ook 3 gedenkstenen met de namen van 

99 Nederlandse Oorlogsslachtoffers.  
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Hier hebben we namens de Stichting een krans 

gelegd. Vervolgens was er gelegenheid voor de 

families om bij “hun” graven bloemen te leggen. 

Toen we langs de graven liepen, viel mijn oog op 

een graf met de naam H. Van Rechteren. Snel even 

de foto erbij gehaald en de data blijken hetzelfde 

te zijn als van de persoon die we in de database in 

Neuengamme hadden gevonden, onder de 

geboorteplaats Markelo.  

 

Die avond was om 19:00 uur het diner en daarmee 

was het drukke programma voor die dag weer ten 

einde. Het was erg mooi weer waardoor het 

allemaal goed te doen was, maar moe waren we 

zeker, zeker samen met alle bijzondere indrukken 

die we hadden opgedaan…. alhoewel we ons 

terdege realiseerden dat onze inspanning niets te 

betekenen hadden, in vergelijking met wat de 

gevangenen moesten ondergaan. 

 

DAG 3 

Bezoek aan Neuengamme met dodenherdenking. 

Na het ontbijt gelijk vertrokken naar Neuengamme 

waar we eerst naar Het Haus des Gedenkens zijn 

gegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier stonden op doeken in het gebouw vele namen 

van overledenen. Ook stonden hier twee 

maquettes, één van de situatie van eind 1945 en 

de andere symbolisch van de situatie van nu. De 

door ons gevonden namen van Koeslag en van 

Rechteren waren ook hier op datum terug te 

vinden. De gids Martin Reiter vertelde ons in het 

"Nederlands" over wat er te zien was en over de 

Dodenboeken, waarin de meeste namen van de 

overledenen en de "doodsoorzaak" stonden 

vermeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doodsoorzaak tussen aanhalingstekens, daar de 

werkelijke reden vaak verdoezeld werd door alleen 

"ziekte" te vermelden. Nog even een fotootje van 

het bestuur gemaakt voor de website en daarna 

weer verder naar de hoofdingang voor de 

herdenking.  

Het oorspronkelijke plan om de herdenking op de 

appelplaats te houden, was vanwege de 

weersvoorspelling gewijzigd in een herdenking 

binnen, in één van de zalen. Mensen waren vele 

landen samen gekomen voor deze herdenking. Na 

een inleidende toespraak was er een muzikale 

bijdrage van een gemengd koor. Vervolgens was er 

een soort van ronde tafel conferentie met drie 

generaties uit de verschillende landen, die onder 

auspiciën van de Europese vriendenkring, samen 

gesproken hadden over “hoe niet te vergeten”. 

Enkelen spraken hun "zin" uit in hun eigen taal om 

daarmee aan te geven dat ook zij het verhaal le-

vend willen houden. 

 

De voorzitter van de Europese vriendenkring, 

Amicale Internationale KZ Neuengamme, had een 

prachtig verhaal voorbereid, maar hij had om 

gezondheidsredenen op het laatste moment af 

moeten zeggen. Het verhaal was meertalig en de 

Nederlandse versie werd door Martine Letterie 

(Voorzitster vriendenkring) voorgelezen. Na afloop 

van deze bijeenkomst zijn we met zijn allen naar de 

Gedenkplatz gegaan al waar de kransleggingen 

plaatsvonden. 

Vanuit onze groep waren er kransen van de 

Vriendenkring en de overlevenden groep, en 

iedereen had de gelegenheid om een witte roos 
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neer te leggen. Ook was er een krans van het 

Nederlands Consulaat en van vele andere 

instanties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de zeer emotionele plechtigheid, die op ons een 

diepe indruk maakte, werden we allemaal (~100 

personen) uitgenodigd door de Gedenkstätte voor 

een lunch. In alle lokalen en met banken op de 

gang was er voldoende ruimte voor iedereen. 

 

Na de lunch, ~14:00 uur, gingen we verder met 

daarbij de keuze, of de expositie bezoeken of mee-

gaan met Martin (onze gids) voor een rondleiding 

over het terrein. 

Aangezien we gisteren de expositie al bezocht 

hadden, was de keus gemakkelijk. Alleen was het 

buitenterrein veel te groot (ca. 55 hectare) om in 

korte tijd overal te gaan kijken en daarom zijn we 

van de hoofdingang naar het einde van de 

appelplaats gegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk onderdeel van de kampaanpak was 

om de gevangenen na binnenkomst in het kamp 

direct hun menselijke waardigheid af te nemen. Er 

werd direct duidelijk gemaakt dat dit de ingang 

was en dat daarginds de uitgang was, wijzend naar 

de pijp van het crematorium. Op de appelplaats 

stond men soms uren in de kou buiten, en 

wanneer men de commando's, alleen uitgesproken 

in het Duits, niet opvolgde, waren er stokslagen of 

erger. De fabrieken, van o.a. de wapenproducent 

Walter, lieten we links liggen. Belangrijk om te 

melden, is dat Walter tot op heden bij de 

geschiedenis op de website nog steeds verwijst 

naar de top-jaren 1943-1945, waar 2500 mensen 

voor het bedrijf werkte. Het opmerkelijke is dat 

hier ook de honderden mensen die in het kamp te 

werk waren gesteld, zijn meegeteld. 

 

Na een kort bezoek aan de SS garage, waar de 

voertuigen van de SS-ers werden onderhouden, 

zijn we verder gelopen naar de kleivelden. Hier 

moesten de gevangenen met eenvoudige middelen 

de klei uit de ondergelopen grond halen en in 

lorries gooien. Weer of geen weer men stond  

10-12 uur daags met de blote benen in de "drek". 

De lorries werden vervolgens handmatig naar de 

Steenfabriek gedrukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze reeds bestaande steenfabriek was door de 

stad Hamburg recent nog voor enkele miljoenen  

D-marken geheel gemoderniseerd tot de modern-

ste van Europa. Behalve het maken van de 

bakstenen, wat machinaal gebeurde, was de rest 

handwerk. De stenen werden handmatig naar de 

droogkamers en later naar de bakovens gebracht. 

Daarna werden de stenen naar de, ook weer door 

de gevangenen uitgegraven, insteekhaven ge-

bracht, waar vandaan ze verder naar Hamburg 

werden getransporteerd.  

 

Op de terugweg naar de bus zijn we langs het huis 

van de Commandant gelopen.  

Er valt nog veel meer te vertellen, zoals over de 

gevangenis die men na de oorlog op de plek van de 
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barakken heeft gebouwd, over de mensen in de 

omgeving die zeggen van niets te hebben geweten, 

en nog veel meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al met al was het een zeer interessante, maar ook 

zeer indrukwekkende dag met genoeg stof om over 

door te vertellen....  

Aan de overkant van de weg in restaurant van het 

hotel kregen wij een diner. Om 19:45 uur 

verzamelden wij ons in een eigen zaaltje voor de 

twee minuten stilte. In het zaaltje werd door 

Martine een korte toespraak gehouden en 

aansluitend werd er door Arend Hulshof een 

gedicht voorgelezen van Anne Postma, vertaald uit 

het Fries. Vervolgens, om iets voor 20:00 uur 

hielden wij onze 2 minuten stilte, waarna Gerrit 

Assies het Wilhelmus inzette. Opvallend was dat er 

vele mensen waren, die (voor het merendeel) 

vanuit hun (politieke) overtuiging, niet meezongen. 

Martine gaf dit van te voren al aan voordat we de 

herdenking begonnen.  

 

Na afloop van deze korte bijeenkomst was er nog 

gelegenheid om boven even een kop koffie met 

elkaar te drinken en aan de tafels ontstonden een 

aantal goede gesprekken. De volgende dag was al 

weer de terugreis. 

 

DAG 4 

Terugreis 

De laatste dag en terugreis. Frans (onze chauffeur) 

had ons gisteren al goed geïnstrueerd, dat we om 

8:45 uur de koffers bij de bus moesten brengen, 

zodat de koffers konden worden ingepakt op 

volgorde van stopplaatsen. Frans was een 

chauffeur met 35 jaar ervaring. Hij had de 

afgelopen jaren vele lange reizen gemaakt met 

bestemmingen als Istanboel, Marokko, Moskou, en 

was bovenal een erg plezierige man in de omgang. 

Nicole ging op de terugweg met de pet rond en 

hiermee bedankten de medereizigers hem voor de 

voortreffelijke wijze waarop hij ons begeleid had. 

Max zorgde wederom voor de koffie en er 

ontstonden weer erg prettige gesprekken. Onder 

meer met Wil, voorheen CEO inkoper bij Heijmans 

en met Arend die aangaf met een boek over zijn 

opa bezig te zijn (en daardoor vaste klant bij het 

NIOD was) en woonachtig in Amsterdam.  

 

Martine deed nog een oproep voor de niet-leden 

om lid te worden van de vriendenkring, om 

daarmee het goede werk van de Stichting te 

steunen. Ter onderbouwing deelde Nicole een 

nieuwe brochure uit die toelichting geeft op het 

werk van de Stichting. 

 

We kwamen iets eerder aan bij de lunchlocatie en 

gingen daar nog een groepsfoto maken.  

Dit gaf de mogelijkheid om het laatste deel van de 

route niet via de snelweg te gaan, maar 

"binnendoor". Dit was een geweldige keuze, de 

route ging door het "moor" gebied met her en der 

nog actieve veenafgravingen en geweldige natuur 

die na de ontginning overbleef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lunchlocatie was in Papenburg en hier stond 

een geweldig warm en koud buffet klaar, met als 

klapstuk het bekende varken aan het spit. Naast 

het lekkere eten staat Papenburg natuurlijk ook 

bekend van de scheepswerf Meijer, waar de meest 

gigantische cruiseschepen worden gebouwd. In het 

voorbij rijden konden we daarvan nog een glimp 

opvangen. Daarna op naar Groningen, onze eerste 

stopplaats waar we afscheid namen van onze 

eerste medereizigers. Vervolgens gingen we door 

naar Nieuwleusen, waar we afscheid namen van 

Frans en waar Albert, de chauffeur die ons – via 

Lichtmis – verder naar Zwolle zou brengen. Dit was 

ons eindpunt van een indrukwekkende reis, die 

nog lang in onze herinnering zal blijven. Dankbaar 

voor een geweldig fijn gezelschap... Volgend jaar is 

het 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn.. misschien 

maken we een nieuwe reis.... 

 

Mei 2014, Jan ten Hove (jr) 

Woning van Max Pauly, commandant concentratiekamp  
Neuengamme 
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Tweemaal per jaar informeert het bestuur u met 

het Neuengamme Bulletin over het concentratie-

kamp Neuengamme en aanverwante zaken.  

De redactie van het Neuengamme Bulletin doet 

zijn uiterste best om via dit blad die informatie te 

verstrekken waarvan verwacht wordt dat deze van 

belang is voor de lezers/donateurs. Mochten we 

daarin niet helemaal slagen, dan horen wij dat 

uiteraard graag van u.  

 

Om de actualiteit van het Bulletin hoog te houden, 

over de gebeurtenissen betreffende het concentra-

tiekamp Neuengamme, zijn we afhankelijk van 

informatie. 

Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat door een aantal 

mensen uit onze kring regelmatig tekst aangele-

verd wordt voor plaatsing in het blad. 

 

Toch denken wij dat meer lezers uit onze kring 

informatie hebben die belangrijk is om met ande-

ren te delen. Elke bijdrage, hoe klein die ook is of 

onbelangrijk ook lijkt, kan belangrijk zijn om die 

met anderen te delen.  

Een bijdrage voor het Bulletin zou kunnen gaan 

over de zoektocht naar een ouder, groot- of over-

grootouder, die in het concentratiekamp Neu-

engamme of een van de buitenkampen hiervan is 

omgekomen. Ook uw ervaringen over het gemis als 

kind/kleinkind van een ouder/grootouder kan ook 

anderen tot steun zijn, om te weten hoe u dit ge-

mis heeft ervaren. 

 

Ook met uw bijdrage over de ervaringen met het 

zoeken naar gegevens van omgekomen personen 

kunt u waarschijnlijk ook anderen helpen bij 

zijn/haar zoektocht naar gegevens over dierbaren, 

die omwille van hun verzetsactiviteiten, zijn omge-

komen. 

Verslagen van herdenkingsreizen en bezoeken aan 

plaatsen die de gebeurtenissen in Neuengamme 

aangaan, kunnen zeer waardevol zijn voor plaat-

sing in het Bulletin. Uiteraard zijn daarbij foto’s van 

bezoeken aan KZ Neuengamme en de bijhorende 

gedenkplaatsen ook welkom. 

 

Uw bijdrage kunt u sturen naar:  

bulletin@vriendenkringneuengamme.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WAREN ZIJ DAN ALLEMAAL BLIND? 

 

We reden langs huizen in kabouterstijl. 

met kanten gordijntjes 

en overal witte petunia’s. 

Op kort geschoren gazons stonden banken 

onder oude bomen. 

Er was ook een winkel, een café en  

een kapsalon voor dames en voor heren. 

Van vader op zoon wellicht. 

 

De huizen aan het einde van de straat, 

waar het kamp begon, 

leken wel in rode klinkers uit 

de kampfabriek gebouwd. 

 

 

Uit: NEUENGAMME ‘' Ik kwam terug “ 

van Ina Stabergh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OPROEP AAN LEZERS BULLETIN 

mailto:bulletin@vriendenkringneuengamme.nl
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REACTIE VAN LEZERS OP ARTIKELEN IN BULLETIN SEPTEMBER 2014 

 

REACTIE OP: ‘BIJ DE OMSLAGFOTO’  

Het bijschrift luidt: ‘Restanten van het 

arrestgebouw, in de 

kamptaal ‘Bunker’ ge-

noemd.  

Vanaf 1942 werden 

door de SS, in de gang 

van deze ‘Bunker’ 

steeds meer gevange-

nen opgehangen.  

Ook werden er door de 

SS Russische krijgs-ge-

vangenen vermoord, 

door vergassing met 

het gifgas Ziklon B. Kort voor de bevrijding van het 

kamp werden er nog een aantal mannen en 

vrouwen uit de politiegevangenis Fuhlsbüttel 

vermoord.’  

Helaas is niet vermeld, dat in de periode van  

1 februari tot en met 10 maart 1945 in deze 

‘Arrestbunker’ ook 50 van de 70 ‘Torsperren’ uit 

Nederland zijn opgehangen. De 20 die niet zijn 

opgehangen, waren al overleden voordat ze 

konden worden opgehangen. Van dit transport van 

ca. 110 man dat op 16 januari 1945 uit Groningen 

vertrok en op 18 januari in het KZ Neuengamme 

ingeklaard is, heeft niemand het concentratiekamp 

overleefd.1  

 

Als ik in dit verband van een ‘vergeten’ groep 

spreek, is dat niet zonder reden, omdat deze groep 

van ca. 110 verzetsmensen uit de drie noordelijke 

provincies niet in de officiële geschiedschrijving 

van de KZ Gedenkstätte Neuengamme voorkwam 

ook niet in de recent verschenen: ‘Tentoon-

stellingscatalogus’.2  

 

Op 16 januari 1945 worden ca. 110 mannen op last 

van de Sipo/SD Groningen overgebracht naar het 

KZ Neuengamme. De meesten behoorden tot één 

van de verzetsgroepen die actief waren in één van 

de drie noordelijke provincies.  

                                                           

 
1
 Jan Kornelis Norg. Het transport van 16 januari 1945 uit 

Groningen. Harlingen 2011. 
2
 Chr. Eckel und D. Garbe [Red.] Konzentrationslager Neu-

engamme. Geschichte / Nachgeschichte / Erinnerungen. Kata-
log der Ausstellungen. Band I Hauptausstellung. Band II Ergän-
zungsausstellungen .Bremen 2014. 

 

Van hen komen 15 man uit Friesland, ca. 60 uit 

Groningen en 44 uit Drenthe waar ze door of in 

opdracht van één van de Einsatzkommandos in 

Groningen, Leeuwarden of Assen gearresteerd zijn. 

Ze komen op 18 januari 1945 in het KZ Neuen-

gamme aan en worden bij de inklaring in twee 

groepen opgedeeld: de eerste groep van  

70 man krijgt Torsperre opgelegd en in de kelder 

van het achterste stenen gebouw ondergebracht. 

Het gebouw waarin tegenwoordig de hoofd-

tentoonstelling is ondergebracht. Bij een van de 

bezoeken aan de KZ Gedenkstätte Neuengamme 

vertelde de oud-gevangene Wim Alosery mij, toen 

we beiden in de kelder waren, dat hij indertijd de 

Torsperren nog bezocht heeft en iets te eten heeft 

gebracht. De tweede groep van 40 man zal ‘zur 

Arbeit eingesetzt’ worden en voorlopig onder-

gebracht in de houten gevangenenbarakken, 33 

man in Block 15 en zeven in andere blokken. 

 

Op 7 november 1965 is mijn zuster Aafke, als enige 

van ons gezin, aanwezig bij de onthulling van de 

huidige ‘Gedenkstätte’: het 27 meter hoge 

‘Mahnmal’, het beeld van ‘De stervende 

gevangene’ en de honderd meter lange muur met 

daarvoor de 18 platen, waarin de herkomstlanden 

van de gevangenen gebeiteld zijn.3 Opmerkelijk is, 

dat als wij later met haar de Gedenkstätte 

bezoeken, ze verwonderd is dat er achter die lange 

muur nog de steenfabriek en andere gebouwen 

van het voormalige concentratiekamp staan. 

Blijkbaar heeft men er in 1965 voor gekozen, om 

de bij de onthulling aanwezigen niet te con-

fronteren met de oude gebouwen van het voor-

malige kamp en de al in 1948 geopende straf-

gevangenis – Justizvollzuganstalt XII – op het ter-

rein van het voormalige concentratiekamp.  

 

Op 17 april 1984 brengen wij als broers en zusters 

voor het eerst een bezoek aan de KZ Gedenkstätte 

Neuengamme. Kort daarvoor had in december 

1983 in ‘Trouw Speciaal’ een uitgebreid artikel met 

foto's over het kamp gestaan, met als kop 

‘Neuengamme weet niet of het wil overleven’.  

                                                           

 
3
 J. Klarmann. Die Gedenkstätte von 1965, in: Die erneute 

Demütigung. Hamburgs Umgang mit dem ehemaligen Kon-
zentrationslager Neuengamme 1945 bis 1985. Hamburg 2013, 
p. 103 – 130.  
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De journalist Tim Dekkers schrijft: ‘Van het 

concentratiekamp is weinig over. Een documen-

tatiecentrum, een stenen zuil en, wrang genoeg, 

twee gevangenissen bepalen het beeld. Het enige 

tastbare dat rest is de klinkerfabriek. Maar ook 

deze herinnering dreigt door verval te 

verdwijnen.’4  

Het is in diezelfde toestand dat wij het kamp bij 

ons bezoek aantreffen, overal om de klinkerfabriek 

staan bordjes met het opschrift: 

 

 

 

 

 

 

Als we om de klinkerfabriek heenlopen en het pad 

langs het voormalige kampterrein vervolgen, lopen 

we langs een hoog hek met prikkeldraad en 

daarachter gevangenen in blauwe overalls die op 

het kampterrein aan het werk zijn. De desolate 

toestand roept bij mij de gedachte op, zo moet het 

ook ongeveer geweest zijn toen mijn vader in 1945 

achter een dergelijke prikkeldraadomheining zat. 

Dat beeld ben ik niet meer kwijtgeraakt. In de loop 

der jaren is, na druk van verschillende kanten op 

de stadstaat Hamburg, het voormalige concentra-

tiekamp stapsgewijs getransformeerd tot de 

huidige KZ Gedenkstätte Neuengamme.5 

 

Bij het bezoek hebben we de ‘Umschlag’ van mijn 

vader Klaas Norg met daarop zijn Häftling  

Nr. 69628 meegenomen.6 Bij navraag kan men ons 

echter niets over mijn vader vertellen, nog over de 

groep waarvan hij deel uitmaakte. Thuis gekomen 

maak ik voor de familie een verslag van ons bezoek 

aan Neuengamme en kom dan tot de ontdekking 

                                                           

 
4
 T. Dekkers. Neuengamme weet niet of het wil overleven, in: 

Trouw Speciaal 1983 – 1984, 21 december 1983. 
5
 J. Klarmann. Denkmalschutz für das ehemalige KZ-Gelände 

und Erhält des Klinkerwerkes, in: a.w., p. 164 – 176.  
D. Garbe. Die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 1981 
bis 2001. Rückblicke – Ausblicke. Eine Dokumentation der 
Aktivitäten 20 Jahre der Eröffnung des Dokumentenhauses in 
Hamburg – Neuengamme. Hamburg 2001 en de Aktueller 
Nachtrag zu der Entwicklung in den letzten Monaten. 
D. Garbe. Vom Konzentrationslager zur KZ Gedenkstätte Neu-
engamme (2006), in: Neuengamme im System der Konzentra-
tionslager. Studien zur Ereignis- und Rezeptionsgeschichte. 
Reihe Neuengammer Kolloquien. Band 5. Berlin 2015, p. 375 – 
395.     
6
 S. Schönemann und R. Möller. Der Bestand der Effekten 

ehemalige Häftlinge des KZ Neuengamme in Verwaltung des 
ITS, in: J-L. Blondel, S. Urban und S. Schönemann. [Hrsg.] Frei-
legungen. Auf den Spuren der Todesmärsche. Jahrbuch  des 
International Tracing Service. Band 1,Göttingen 2012, p. 251 – 
262. In augustus 1950 hebben wij de ‘Umschlag’ via het Rode 
Kruis ontvangen.  

dat dr. L. de Jong in zijn standaardwerk ook over de 

groep van 16 januari 1945 uit Groningen heeft 

geschreven. Volgens hem zijn alle 110 mannen in 

de ‘Arrestbunker’ opgehangen.7 Maar volgens mij 

kan dat niet, omdat er op 17 april 1952 zes 

mannen van deze groep in Harlingen herbegraven 

zijn. Als ik in 1994 hierover met het RIOD (NIOD) 

correspondeer kan men mij niet verder helpen. 

Wel schrijven ze dat De Jong fout geciteerd heeft, 

omdat in het boek ‘So ging es ze Ende’ staat ‘die 

Meisten erhalten Torsperre’ en niet allemaal.8 Ook 

de later verkregen informatie uit Neuengamme 

brengt mij op dat moment niet veel verder.  

 

In 1997 bij ons bezoek aan de Gedenkstätte en aan 

de permanente tentoonstelling in de voormalige 

Walther-Werke ‘Über – Lebens – Kämpfe, Häft-

linge unter der SS-Herrschaft’, zie ik in een vitrine 

een document over de Torsperren liggen. Ik vraag 

aan iemand van de Museumdienst, of ik van dit 

voor mij onbekende, maar belangrijke document 

een kopie kan krijgen. Hij belooft het te kopiëren, 

zodat we het bij ons vertrek naar Nederland mee 

kunnen nemen. Maar het kopiëren lukt niet en hij 

vertelt ons dat we voor vertrek eerst nog even bij 

het archief, dat ondergebracht is in een container-

gebouw, langs moeten gaan voor een kopie. Helaas 

is de archivaris Herbert Diercks met vakantie en 

zijn vervanger kan het bewuste document niet 

vinden. Na hem uitgelegd te hebben waar het over 

gaat, duikt hij opnieuw het archief in en komt 

enige tijd later terug met het dossier ‘Torsperren’. 

Als ik het dossier opensla, staat op het eerste 

document de naam van mijn vader en van de 

andere mannen waarmee hij vanuit het Huis van 

Bewaring in Leeuwarden overgebracht is naar de 

Sipo/SD in Groningen. Bekomen van de eerste 

schrik, krijg ik een kopie van dit document en ook 

nog van een aantal andere voor mij belangrijke 

documenten uit het dossier.  

  

Als ik op 27 november 1999 mijn bevindingen op 

de ‘eerste’ bijeenkomst in Nunspeet van de 

Vriendenkring aan dr. Detlef Garbe laat zien, is hij 

erg verbaasd, want hij kent alleen maar een groep 

van 70 Torsperren, Eisenbahnern uit het Kamp 

Amersfoort, die op 14 oktober 1944 ingeklaard 

zijn.9 Vanaf dat moment heb ik regelmatig contact 

                                                           

 
7
 L. de Jong. Het Koninkrijk … Deel 10b. ’s Gravenhage 1981, p. 

870.  
8
 Lagergemeinschaft Neuengamme [Hrsg.] So ging es zu Ende… 

Neuengamme. 1960, p. 11. 
9
 a.w., p. 44. 

Einsturzgefahr 

betreten strengsten  

Verboten 
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met dr. Garbe over de voortgang van het 

onderzoek en mijn bevindingen.  

 

Begin 2000 krijg ik van onze toenmalige voorzitter 

Joop van Vonderen de procesverslagen ter inzage 

van het in de periode van 18 maart – 3 mei 1946 

gehouden Curiohaus-Proceß in Hamburg. Op basis 

van deze procesverslagen, de verschillende 

documenten uit de archieven en de informatie van 

nabestaanden, ben ik in 2002 in staat de tussen-

balans op te maken.  

 

In zijn aanklacht zegt de hoofdaanklager majoor 

Stephen Malcolm Stewart: ‘Hören Sie, wie man  

80 Holländer ins Lager brachte. Zu der Zeit wo sie 

hingerichtet werden sollten, waren 20 von ihnen 

schon gestorben und die anderen von ihnen wurden 

aufgeknüpft.‘10 Uit deze verslagen blijkt, dat de 

Duitse versie van het verhaal, zoals van dr. Garbe, 

is gebaseerd op de verklaringen van de Lager-

schreiber Herbert Schemmel en de Kapo 

Arbeidsdienst Albin Lüdke. Beiden hebben het over 

een groep van ca. 60 Eisenbahnern uit Amersfoort 

die op 19 oktober 1944 ingeklaard zijn. Tijdens het 

proces en ook daarna niet is er geen of 

onvoldoende aandacht besteed aan de 

verklaringen van de andere getuigen: de Häftling 

Generaal De Graneye, de Häftlingspfleger Jan 

Everaert en de Häftling Effektenkammer Prof. dr. 

Eugene Marchel Prenant. Alle drie verklaren zij, dat 

het Mittglieder van een Widerstandsgruppe im 

Norden Hollands zijn geweest.11 Het resultaat is, 

dat de ‘verhaalde werkelijkheid’ van de ‘gebeurde 

werkelijkheid’ van Schemmel – een prominente 

gevangene – en Lüdke, wordt overgenomen in de 

officiële Duitse geschiedschrijving van de KZ 

Gedenkstätte Neuengamme. Mede daardoor raken 

de verklaringen van de drie anderen geheel uit 

zicht, laat staan dat er verder nog enig onderzoek 

naar wordt gedaan.  

 

Begin september 2001 worden in het voormalige 

Dokumentenhaus 12  de nieuwe ‘Gedenkdoeken’ 

met daarop de namen van 22.460 slachtoffers 

onthuld. Het is Christian Römmer na zes jaar 

                                                                                             

 
F. Bringmann. KZ Neuengamme. Berichte, Erinnerungen, Do-
kumente.  Frankfurt am Main 1982

3
, p. 80v. 

10
 Curiohaus-Proceß. Deel I Band 1, p. 15. 

11
 De aanklacht en de verhoren, in: J. K. Norg. Het transport 

van 16 januari 1945 uit Groningen. Harlingen 2011, p. 22 – 25. 
12

 J. Klarmann. Das Dokumentenhaus, in: a.w., p. 91 – 164. 
A. Könneke [Hrsg.] Haus des Gedenkens in der KZ – Gedenk-
stätte Neuengamme nach einem Konzept von Thomas Schütte. 
Hamburg 1996. 

speurwerk gelukt de namen van ca. 4.460 

slachtoffers te achterhalen en ze aan de vergetel-

heid te ontrukken. In die periode wisselen Christian 

Römmer en ik informatie en documenten met 

elkaar uit. Het resultaat is, dat op de nieuwe 

doeken ook de namen van een aantal mannen uit 

de Groningergroep zijn toegevoegd, onder wie 

mijn vader Klaas Norg. Griet en ik zijn bij de 

onthulling van de nieuwe ‘Gedenkdoeken’ 

aanwezig.13  

 

Op 7 mei 2003 ontvang ik van dr. Garbe een reactie 

op de beide studies, de tussenbalans uit 2002. Hij 

schrijft: 'ln lhrer Arbeit hat mich insbesondere die 

Darstellung in Form einer Chronik bzw. eines 

Tagebuches, nur unterbrochen von historischen 

Grundinformationen zur Geschichte des KZ Neuen-

gamme überzeugt. Beeindruckt hat mich auch die 

dichte und gute Beschreibung der Transport-

bedingungen und des Einlieferungsrituals, den die 

110 Männer unterworfen waren, die mit dem 

Transport aus Groningen vom 16.1.1945 nach 

Neuengamme kamen. Mir war auch nicht bewusst, 

dass die 70 Häftlinge des Transportes, die mit der 

,,Torsperre" belegt wurden, im Keller des 

Steingebäudes II untergebracht wurden. Diese 

Information, die Sie ihrer gründlichen Durchsicht 

des Curio-Haus-Prozesses entnommen haben, ist 

für uns auch deshalb von Bedeutung, weil wir - wie 

Sie vermutlich wissen - im Anschluss an die durch 

die Gefängnisverlagerung mögliche Neugestaltung 

der KZ-Gedenkstätte im Steinhaus II zukünftig 

unsere Hauptausstellung haben werden. Es ist 

dabei vorgesehen, dass die Keller dieses Gebäudes 

in die Ausstellung teilweise mit einbezogen werden. 

Sicherlich werden wir in diesem Zusammenhang 

darauf hinweisen, dass hier die Deportierten des 

Groninger Transportes, die mit der ,,Torsperre" 

markiert würden und deren spätere Hinrichtung 

beabsichtigt war, untergebracht würden.‘14  

 

Op 17 april 2005 (Bevrijdingsdag van Harlingen) 

wordt het boek Harlingen en de Tweede Wereld-

oorlog gepresenteerd. Ik heb dit boek geschreven 

op verzoek van de Vereniging ‘Oud Harlingen’. In 

het vierde hoofdstuk ‘Een zware slag’, schrijf ik 

over de lotgevallen van de dertien Harlinger 

verzetsmensen, die in januari 1945 door verraad 

zijn gearresteerd en overleden in het KZ Neuen-

gamme. Ik schrijf dat de lotgevallen van het 

                                                           

 
13

 Bergerdorfer Zeitung 10 September 2001. 
14

 Dr. Detlef Garbe. Schrijven Ga-36-550.3/6, d.d. 7 mei 2003. 
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Groningertransport niet correct weergegeven zijn 

in de bestaande literatuur, maar dat die fout 

gelukkig hersteld is.15  

 

In 2007 verschijnt band 5, van de serie ‘Der Ort des 

Terrors’ met een bijdrage van dr. Detlef Garbe: 

‘Neuengamme – Stammlager’. Hij schrijft, dat er 

‘niederländische Gewerkschafter, die Ende 1944 

einen Eisenbahnstreik organisierten hatten’ in de 

‘Arrestbunker’ opgehangen zijn.16 En in datzelfde 

jaar verschijnt ook het boek van M. Bruhns »Die 

Zeichnung überlebt…« ze verwijst daarin naar en 

maakt gebruik van mijn beide publicaties uit 

2002.17   

 

In de loop der jaren is het mij gelukt om door 

middel van de gevoerde gesprekken, documenten 

en literatuur de relevante gegevens van het 

merendeel van de 110 mannen van het 

Groningertransport te achterhalen. Op basis 

hiervan kan ik een overzicht samenstellen: de 

herkomst, het verzetswerk, de reden van arrestatie 

en de plaats en wijze van overlijden. Tevens kan 

aan de hand van een aantal belangrijke 

documenten vastgesteld worden, dat:  

1. De groep van ca. 110 personen op 18 januari 

1945 ingeklaard zijn en dat de Häftlingsnummers 

liggen tussen 69. 516 – 69.690.18  

2. Ook blijkt uit de documenten en overzichten, 

dat: 

− op 20 februari 1945 zijn geëxecuteerd:  

K. Alberts, Häftlingnr. 69.585; K.A.J. Bouwman, 

Häftlingnr. 69.599; J. Th. van Diesen, Häftlingnr. 

69.608; Th.J van Dijk, Häftlingnr. 69.688;  

H. Egberts, Häftlingnr. 69.600; J.G. Elting, 

Häftlingnr. 69.664; W.L. Mol, Häftlingnr. 69.674; 

H.J. Mol, Häftlingnr. 69.678; J.L. Munning, 

Häftlingnr. 69.682; M. van Oeveren, Häftlingnr. 

69.604; B. Okken, Häftlingnr. 69.606; K. Rodenhuis, 

Häftlingnr. 69.609; E. Rops, Häftlingnr. 69.612;  

R. Ruiter, Häftlingnr. 69.663; R.R. Schuur, 

Häftlingnr. 69.666, en  

− op 21 en 22 februari 1945 geëxecuteerd zijn:  

N. Bosker, Häftlingnr. ?; J.H.D. Buter, Häftlingnr. 

                                                           

 
15

 Jan Kornelis Norg. Harlingen en de Tweede Wereldoorlog. 
Van crisis tot wederopbouw. Harlingen 2005, p. 106.   
16

 D. Garbe. Neuengamme – Stammlager, in: W. Benz und B. 
Distel [Hrsg.] Der Ort des Terrors. Band 5. Hinzert – Auschwitz 
- Neuengamme. München 2007, p. 335.   
17

 J. K. Norg. Klaas Norg Torsperrehäftling nr. H 69.628 in het 
KZ Hamburg – Neuengamme. Harlingen 2002. 
J. K. Norg.  Het transport van 16 januari 1945 uit Groningen.  
Harlingen 2002.  
18

 U. Bauche e.a. Arbeit und Vernichtung. Hamburg 1991
2
, p. 

119. 

69.687; J. Eshuis, Häftlingnr. 69.665; J. Noorman, 

Häftlingnr. 69.667 en M. Veldhuizen, Häftlingnr. 

69.610.19  

 

Deze 20 geëxecuteerde verzetsmensen maken 

allen deel uit van het Groningertransport dat op  

18 januari 1945 is ingeklaard. Uit deze en de 

andere verzamelde informatie over de groep blijkt 

niet dat het, zoals dr. Garbe schrijft 

‘niederländische Gewerkschafter, die Ende 1944 

einen Eisenbahnstreik organisierten hatten’ 

geweest zijn.20  

 

In mei 2008 heb ik bij het bezoek aan de 

Gedenkstätte over mijn bevindingen met dr. Garbe 

gesproken. Hij zei toen, dat ook hij er nu van 

overtuigd is, dat de ca. 70 Torsperren behoorden 

tot het transport dat op 18 januari 1945 ingeklaard 

is en dat het Mitglieder von Widerstandgruppen 

im Norden Hollands zij geweest. Ook kon voor de 

indertijd afgelegde verklaring, de ‘verhaalde 

waarheid’ van Herbert Schemmel, geen enkel 

bewijs worden gevonden. 

Ik was erg blij, dat het misverstand dat door de 

verklaringen van Herbert Schemmel en Albin Lüdke 

ontstaan was, eindelijk uit de wereld was 

geholpen.  

Maar helaas de blijdschap duurt maar heel kort, 

want in 2009 verschijnt de studie van Marc 

Bugglen Arbeit & Gewalt. Hij schrijft: “Im Januar 

1945 traf ein Transport mit 105 nieder-ländischen 

Häftlingen im KZ Neuengamme ein. Diese erhielten 

die Häftlingsnummer 69.585 bis 69.690. Der größte 

Teil der Häftlinge wurde im Februar 1945 ins 

Außenlager Hamburg-Dessauer Ufer überstellt. 

Von den 105 Häftlingen starben bis Kriegsende im 

KZ-Komplex Neuengamme 60 (57 Prozent). Etwa 

die Hälfte starb im Außenlager, die andere Hälfte in 

nahe gelegen Hauptlager. Die horrende 

Sterblichkeit unter den im rassischen 

Klassifikationssystem der SS vergleichsweise hoch 

angestellten niederländischen Häftlingen zeigt, wie 

gering die Überlebenschancen für erst im Frühjahr 
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1945 ins KZ-System gekommen Häftlinge sein 

konnten.”21   

 

Bij het jaarlijks bezoek aan de Gedenkstätte in juni 

2014 koop ik de recent verschenen tweedelige 

Tentoonstellingscatalogus. Een goed verzorgde en 

veel informatie biedende uitgave. Maar tot mijn 

ontzetting lees ik in de inleiding van dr. Garbe: …, 

darunter niederländische Gewerkschafter, die Ende 

1944 einen Eisenbahnstreik organisiert hatten.22 En 

in Hinrichtungen und Mordaktionen: “Etwa 300 

niederländischen Eisenbahner wurde Ende 1944 

wegen Teilnahme am Bahnarbeiter vom 17 Sep-

tember 1944 ins KZ Neuengamme eingeliefert. 

Etwa 80 von ihnen erhielten ‚Torsperre‘-

Armbinden und wurden Ende Februar und Anfang 

März 1945 im ‘Arrestbunker’ erhängt”.23  

 

Voor mijn gevoel zijn we weer terug bij af en 

blijkbaar is mijn onderzoek voor niets geweest, in 

ieder geval wat de officiële geschiedschrijving van 

de KZ Gedenkstätte Neuengamme betreft.  

Na thuiskomst stuur ik op 30 juni 2014 een email 

naar dr. Garbe en vraag hem om opheldering. 

Helaas is als gevolg van zijn drukke werkzaam-

heden de beantwoording blijven liggen en in het 

vergeetboek geraakt. Op 4 en 5 februari jl. ontvang 

ik van hem alsnog een zeer uitgebreide reactie op 

mijn vraag.24  

Hij schrijft: 'lch selbst habe 2002 nach der 

aufmerksamen Lektüre lhrer damaligen 

Zusammenstellung ,,Klaas Norg. Torsperre-Häftling 

Nr. H 69.628 in het KZ Hamburg-Neuengamme. 

Harlingen 2002“ in meinen Notizen (Bijlage 1) 

festgehalten: ,,Die Torsperren aus dem Groningen-

Transport vom 16.1.1945 haben nichts mit den  

ca. 300 niederländischen Eisenbahner zu tun, die 

Ende 1944 wegen Teilnahme am Bahn 

arbeiterstreik vom 17.9.1944 ins KZ Neuengamme 

eingeliefert worden waren" (...) Auch habe ich den 

Fehler in unserer neusten Veröffentlichung 

„Neuengamme im System der Konzentrationslager. 

Studien zur Ereignis- und Rezeptionsgeschichte“ 

korrigiert und auf Seite 107 auf Ihre Arbeit „Het 
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transport van 16 januari 1945 uit Groningen“ 

verwiesen.“25     

 

Opmerking:  

*     Het boek „Neuengamme im System der 

Konzentrationslager. Studien zur Ereignis- und 

Rezeptionsgeschichte“ bevat een aantal artikelen 

die dr. Detlef Garbe in de loop der jaren heeft 

geschreven. Het boek is uitgegeven ter 

gelegenheid van het heugelijke feit, dat dr. Detlef 

Garbe op 1 oktober 2014 vijfentwintig jaar als 

directeur aan de KZ Gedenkstätte Neuengamme 

verbonden was. Het boek, met aan de hand van vijf 

thema’s zorgvuldig gekozen artikelen, is een echte 

aanrader.  

 

De volgende dag komt dr. Garbe nog met een 

voorstel, om de huidige tekst op pagina 229 in de 

catalogus te vervangen door:  

Etwa 110 Mitglieder niederländischer Wider-

standsgruppen wurden am 18. Januar 1945 aus 

Groningenins KZ Neuengamme eingeliefert. 

Etwa 70 von ihnen erhielten „Torsperre”-

Armbinden und wurden im Februar und März 

1945 im Arrestbunker erhängt. 

 

In eerste instantie leek het erop dat het bewuste 

Groningertransport met de ca. 110 verzetsmensen 

uit de drie noordelijke provincies opnieuw een 

‘vergeten’ transport dreigde te worden, vooral wat 

de executie van de ca. 70 Torsperren betrof. Maar 

met dank aan dr. Detlef Garbe hebben ze nu een 

blijvende plaats in de officiële Duitse 

geschiedschrijving van de KZ Gedenkstätte 

Neuengamme gekregen. En in mijn boek ‘Het 

transport van 16 januari 1945 uit Groningen’ heb ik 

de lotgevallen van vrijwel de hele groep van ca. 

110 man beschreven. 

  

Op 17 april 1952 zijn zes van de in het KZ 

Außenlager Hamburg-Dessauer Ufer overleden 

Harlingers op de Algemene Begraafplaats te 

Harlingen herbegraven. Afwijkend van het gebruik 

van één grafzerkje met een zuil, zoals elders in 

Friesland heeft men er in Harlingen indertijd voor 

gekozen één vergrote zuil bij de zes grafzerkjes van 

de omgekomen mannen te plaatsen. De tekst op 

de zuil (de vlammende toorts) luidt: Fallen yn ’e 

striid tsjin ûnrjocht  

                                                           

 
25

 D. Garbe. Das Konzentrationslager Neuengamme 1938 bis 
1945, in: Neuengamme im System der Konzentrationslager. 
Studien zur Ereignis- und Rezeptionsgeschichte. Reihe Neu-
engamme Kolloquien. Band 5 Berlin 2015, p. 107.      



 

22 

Neuengamme Bulletin maart 2015 

en slavernij dat wij yn frede foar rjocht en frijdom 

weitsje.26  

 

In mei 2014 zijn op initiatief van het Centraal 

Comité ’45 (CC’45) twee zerkjes bij het bestaande 

monument geplaatst. Op deze twee zerkjes staan 

op de ene de namen van de vier mannen, onder 

wie mijn vader Klaas Norg, die geen aanwijsbaar 

graf hebben gekregen en op de andere de namen 

van de drie mannen die elders begraven liggen, 

zoals twee op het Ereveld Ohlsdorf te Hamburg en 

één op het Ereveld Loenen. Met de onthulling op  

4 mei 2014 van de twee zerkjes, bij het bestaande 

monument, heeft Harlingen nu een echt 

‘Neuengammemonument’ gekregen. Een monu-

ment waar alle dertien Harlinger verzetsmensen 

die in het KZ Neuengamme, in het Außenlager of 

bij de ‘dodenmarsen’ omgekomen zijn, voortaan 

herdacht kunnen worden. 

 

Als afsluiting de email van dr. Detlef Garbe van  

12 februari 2015 

 

Lieber Herr Norg, 

 

Vielen Dank für die Zusendung Ihres Artikels und 

natürlich besonders für die Aktualisierung. Der 

Zuwachs an Erkenntnissen ist nun dank Ihrer fairen 

Darstellung gut nachvollziehbar. Ich hoffe wie Sie, 

dass basierend auf Ihren Forschungsrecherchen 

zukünftig keine falsche Darstellung hierzu mehr in 

Publikationen Eingang findet, so dass der 

Groninger Transport vom 16./18. Januar 1945 

fortan keine vergessene Gruppe mehr bildet. 

 

Harlingen, 13 februari 2015 

Jan K. Norg 
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BIJLAGE 1: NOTITIE VAN DR. DETLEF GARBE. 

 

Norg, Jan Kornelis: Klaas Norg. Torsperre-Häftling 

Nr. H 69.628 in het KZ Hamburg-Neuengamme. 

Harlingen 2002. 

− überzeugende Darstellung in Form eines 

Tagebuches (unterbrochen von einem Überblick 

zur Geschichte des KZ Neuengamme) 

− Klaas Norg, geb. 3.4.1891 

− Jan Kornelis Norg (geb. 1.10.1941) ist das fünfte 

und jüngste Kind von Klaas Norg; verhaftet am 

12.1.1945 von der Sipo Leeuwarden wegen 

Tätigkeit im Widerstand und Verbreitung von 

BBC-Nachrichten. 

− Transport von Groningen vom 16.1.1945 

(insgesamt ca. 110 Männer, davon 70 

"Torsperren"; die 40 anderen werden von 

Neuengamme ins Außenlager Dessauer Ufer 

überstellt) 

− gute Beschreibung der Transportbedingungen 

und des Einlieferungsrituals 

− Eingeliefert in Neuengamme am 18.1.1945 

− Die 70 "Torsperren" werden im Keller des 

Steingebäudes II untergebracht [Quelle: 

Curiohaus-Prozeß, Bd. 1, Teil 1, S. 29); die 40 

anderen von dem Transport, die anschließend 

ins Außenlager Dessauer Ufer überstellt 

wurden, kamen in Block 15. 

− Darstellung der Grundlagen für den Status der 

"Torsperre-Häftlinge": "Nacht- und Nebel"-Er-

lass vom 7.12.1941; "Terror- und Sabotage"-

Erlass des Führers vom 30.7.1944 und "Nieder-

machungsbefehl" des Befehlshabers für die 

Niederlande vom 11.9.1944 

− eindrucksvolle Illustrationen und Fotos, z.B. von 

den Kellern unter dem Steinhaus Block 1-4 

− In den ersten Jahren wurden Hinrichtungen in 

Neuengamme "am Schießstand bei der Klär-

anlage von einem Exekutionskommando durch 

eine Gewehrsalve" (Kaienburg,  1997, S. 253) 

vollstreckt. Später durch Erhängungen im 

Arrestbunker. 

− Abbildung von der Mitteilung des RSHA an den 

Oberreichsanwalt beim VGH vom 27.4.1944 

über die erfolgte Hinrichtung von Gustav und 

Elisabeth Brun sowie Hans Hornberger am 

14.2.1944 im KZ Neuengamme. 

− Exekution der holländischen "Torsperre-

Häftlinge":  

− Anfang Februar 1945 kamen die 

"Exekutionsunterlagen" vom RSHA. Die 

Exekutionsbefehle waren vom HSSPF 

unterzeichnet mit der Bemerkung: "Exekution 

ohne weitere Erklärung".. 
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− Exekution der holländischen "Torsperren" am 

10.3.1945 

− Genaue Schilderung anhand des Curiohaus-

Prozesses (Bd. 1, Teil 3, S. 382; Band 1, Teil 2, S. 

237, Bd. 1, Teil 1, S. 29; Bd. 2, Teil 5, S. 91; Bd.1, 

Teil 2, S. 237f., Band 1, Teil 2, S. 280; Bd. 1, Teil 

1, S. 126f. 

− Die Torsperren aus dem Groningen-Transport 

vom 16.1.1945 haben nichts mit den ca. 300 

niederländischen Eisenbahner zu tun, die Ende 

1944 wegen Teilnahme am Bahnarbeiterstreik 

vom 17.9.1944 ins KZ Neuengamme eingeliefert 

worden waren. 

− Rolsma, H.: Neuengamme. De ramp in de bocht 

van Lübeck. Gevangene No. 77431 Tor Sperre. 

Groningen 1945. (Verlag: H.v.d. Woude Jr.) 

− Als letztes Dokument aufgenommen: Antwort 

des ITS Bad Arolsen  vom 12.8.2002 auf die 

Anfrage vom 16.7.1997 (d.h. fünf Jahre 

Bearbeitungszeit)). Dem Suchdienst ist lediglich 

des Häftlingsnummer bekannt. 

− 9.9.2001: Aufnahme des Namens von Klaas 

Norg auf den neuen Namensfahnen im Gedenk-

haus (mit 22.460 Namen) 

 

 

 

 
Rectificatie Bulletin september 2014.  
In het verslag van de herdenkingsreis is de naam 
familie Bolemans onjuist geschreven.  
Dit moet zijn familie Booleman. 

 

 

 

 

Tips voor de redactie 

Wilt u reageren op een artikel of is u iets opgeval-

len in het bulletin? 

Stuur dan een mail naar: 

bulletin@vriendenkringneuengamme.nl 

U kunt ook een reactie sturen naar  

Redactie Stichting Vriendenkring Neuengamme 
's Gravendijkwal 73n,  
3021 EE  Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIE OP ARTIKEL: ‘ONTROOSTBAAR’  

Geachte redactie, 

Graag wil ik reageren op het artikel van Yannick La 

Gordt Dilliė. 

Bewondering voor de prachtige beschrijving. Al 

lezend loop je en kijk je in gedachten met haar 

mee. 

De oorzaak en gevolg beschrijft zij keurig. 

Ondanks de waarheidsgetrouwe inhoud heb ik 

toch kritiek. Niet alleen de schrijfster maakt zich 

hieraan schuldig, helaas ook velen uit de Puttense 

gemeenschap, door het monument van Marie Sil-

vester Andriessen het Vrouwtje van Putten te 

noemen. Het is de Vrouw van Putten*. 

Als nabestaande vind ik het, noem het maar triest, 

dat dit prachtige monument gedegradeerd wordt 

tot vrouwtje. 

Het monument geeft duidelijk weer de situaties 

van de bedroefde moeders, grootmoeders en 

echtgenotes. 

Ook al droegen niet veel vrouwen in die tijd meer 

de Veluwse klederdracht, toch is mooi dat de ont-

werper voor de klederdracht heeft gekozen. Voor 

mij geeft dat iets weer dat men vanuit het verle-

den, de traditie, naar de toekomst. 

Zij kijkt inderdaad uit naar het Oosten. Een oud 

kerstliedje zegt: Nu daagt het in Oosten, het Licht 

schijnt overal. 

Gelukkig hebben veel nabestaanden, vanuit dat 

gebeuren, ondanks het geweldige verdriet, troost 

geput. 

Het monument mag beslist niet Vrouwtje genoemd 

worden. Het woord vrouwtje is een koosnaampje. 

Dat is nu juist wat de ontwerper niet heeft willen 

uitstralen. 

Hier staat een vrouw, symboliek voor de vele 

krachtige, flinke vrouwen die, ondanks het verdriet 

verder moesten en gingen. Ondanks alles toch 

troost. 

Tenslotte een vriendelijk verzoek, wilt u ervoor 

waken dat in uw altijd prachtig verzorgd blad, 

mocht zich ooit weer de gelegenheid voordoen, 

nooit meer het woord Vrouwtje gebruikt voor het 

prachtige monument. 

Evert Kous (25-05-1941) 

 

 

 

 

 

 
*De officiële naam van het monument van Mari Andriessen is: 

"Treurende weduwe".

mailto:bulletin@vriendenkringneuengamme.nl
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MONUMENT VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS IN KAMPERLAND. 
Door Jan de Muijnck 

 

Met zijn verzetswerk was mijn vader Bram de 

Muijnck door verraad op 22 juli 1944 gearresteerd 

en via Kamp Amersfoort gedeporteerd naar con-

centratiekamp Neuengamme. Daar is hij onder 

onmenselijke toestanden op 26 december 1944 

overleden.  

Ruim acht jaar heb ik gezocht naar gegevens en 

documenten over mijn vader. Hoe mijn vader was, 

daarover heb ik navraag gedaan bij personen die 

mijn vader gekend hebben.  

Met de gevonden documenten en informatie heb 

ik een vrij goed beeld kunnen krijgen over mijn 

vader, waarom hij is gearresteerd en in het 

bijzonder over de laatste fase van zijn leven.  

 

Op Kamperland zijn tijdens de oorlogsjaren van 

1940 tot aan de bevrijding op 2 november 1944 elf 

burgers omgekomen drie passagiers en de be-

stuurder van een lijnbus die door een geallieerd 

vliegtuig werd beschoten twee personen toen het 

schip waarop zij voeren werd getroffen door een 

luchttorpedo, afgevuurd door een geallieerd vlieg-

tuig twee dorpsbewoners werden gedood tijdens 

beschietingen twee dorpsbewoners overleden tij-

dens dwangarbeid in Duitsland en mijn vader Bram 

de Muijnck overleed in concentratiekamp Neuen-

gamme. 

 

Tijdens mijn zoektocht naar informatie over mijn 

vader las ik in een dagblad van januari 1946, dat 

tijdens de herbegrafenis van een gefusilleerde 

inwoner van Wissenkerke, bekend gemaakt werd 

dat het gemeentebestuur had besloten op dit graf 

een gedenkteken op te richten. Daarbij werd ook 

gezegd, eveneens voor de gevallenen van Kamper-

land ook een gedenkteken te plaatsen.  

 

In een artikel van een dagblad uit maart 1946 

stond: ‘Het noodige credit wordt toegezegd om te 

Wissenkerke en Kamperland een gedenksteen op 

te richten voor de oorlogsslachtoffers’.  

In het betreffende dagblad stond hierbij geen 

bedrag vermeld.  

 

Tot zeventig jaar na de bevrijding van Kamperland 

was voor deze slachtoffers nog steeds geen ge-

denkteken geplaatst en hadden nabestaanden 

geen plaats waar zij hun omgekomen dierbaren 

konden herdenken.  

 

Graag wilde ik mijn gevoelens en gedachten 

vertalen naar een gedenkteken voor deze 

slachtoffers.  

Om dit te kunnen realiseren heb ik in 2012 

hierover contact opgenomen met de Gemeente 

Noord-Beveland (voorheen Gemeente Wissen-

kerke). Mij werd verteld dat er een Stichting was 

opgericht, genaamd ‘Stichting Oorlogs-monument 

Gevallenen 22 mei 1944’. Deze Stichting was bezig 

met de voorbereiding voor het oprichten van een 

monument voor de slachtoffers die bij de 

beschieting van de lijnbus omgekomen waren. 

Onder deze slachtoffers was ook een lid van de 

Duitse Sicherheit Polizei (DSP). 

Het voorstel dat ook de naam van de overleden 

DSP-er op het monument kwam te staan gaf een 

verschil van mening tussen de leden van de 

Stichting. Ook het door de voorzitter aangeleverd 

ontwerp van het monument was te modern en te 

kostbaar. Door dit meningsverschil legden de op-

richters van de Stichting hun functie neer en 

betekende dit het einde van de huidige Stichting.  

 

Met de overige leden maakte de Stichting, waarbij 

ik mij inmiddels had aangesloten, een nieuwe start. 

Een lid wilde de functie van voorzitter op zich 

nemen en zelf heb ik de functie van secretaris 

ingevuld. 

Besloten werd om op het gedenkteken alleen de 

namen te vermelden van inwoners van Kam-

perland, die tijdens de bezetting door het oorlogs-

geweld waren omgekomen.  

De naam van de Stichting werd gewijzigd in: 

‘Stichting Oorlogsmonument Kamperland’. 

 

Om een monument te kunnen oprichten ontbraken 

nog de financiële middelen. Met het verspreiden 

van een flyer, waarin het verzoek om sponsoring 

voor het realiseren van een oorlogsmonument op 

Kamperland, kwamen de eerste financiën binnen 

en kon een begin gemaakt worden met de 

uitvoering. 

Uitgangspunt was een eenvoudig en sober 

monument. De ontwerptekening van het monu-

ment, werd aan de Gemeente voorgelegd en werd 

door het college van B&W goedgekeurd. Tegelijk 

met de goedkeuring kregen wij ook een plaats 

toegewezen, waar het monument geplaatst mocht 

worden.  
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Eindelijk was het zover en kon met de bouw 

worden begonnen. Enkele dagen voor met de 

bouw werd begonnen werd de aangewezen plaatst 

door enkele dorpsbewoners afgewezen. Dit tot 

onze grote teleurstelling. 

Gelukkig vonden wij direct in de buurt van de 

aangewezen plaats nog een goede plaats voor het 

monument. Deze vervangende plaats hebben wij 

aan het college van B&W voorgelegd en kregen wij 

toestemming om het monument daar op te 

richten. 

 

Op zaterdag 1 november 2014, zeventig jaar na de 

bevrijding van Kamperland (Bevrijdingsdag 2 no-

vember viel op zondag), werd het monument 

onthuld.  

Eerst was er voor genodigden een korte bijeen-

komst in het verenigingsbouw Casembroothuis. 

Hier ontmoeten ongeveer honderdtwintig nabe-

staanden elkaar, waaronder broers en zusters. 

Vervolgens ging het in een stille tocht naar het 

monument, voor de onthulling. 

Met het wegnemen van de bedekking onthulde 

Burgemeester Van Kooten het monument. 

In zijn toespraak stond hij stil bij de zinloosheid 

van de oorlog en bewondering aan de heldhaftige 

strijd van de mensen die zich verzetten. 

Hij gaf aan dat dit gedenkteken ons zal blijven 

herinneren aan de plaatselijke slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog.  

Ook gaf hij aan dat het belangrijk is dat de kinderen 

(ons nageslacht) met dit monument herinnerd 

worden aan het oorlogsleed van toen. 

Daarna werd door de burgemeester en wethouder 

een krans gelegd. 

Vervolgens las Max Kouwer, leerling van de 

basisschool, zijn gedicht: 

Nu besef ik pas hoe veel angst en verdriet over de 

wereld verspreiden kon. 

Ik begrijp nog steeds niet dat die ene man een 

geloof zo haten kon. 

En dat hij die mensen van dat geloof ook zo 

behandelen kon. 

Ze opsluiten in die schrikkelijke kampen.  

Ze vermoorden, uitputten en vernederen, voor het 

oog van de wereld.  

Al dat wat hij heeft gedaan is onvergeetbaar. 

Dit monument zal ons aan die verschrikkelijke tijd, 

die wij nooit mogen vergeten, herinneren.  

En zal ons beseffen hoe goed wij het hebben. 

Hier zonder oorlog, zonder angst, voor je leven 

kunnen leven.  

Dat is het belangrijkst, dat moeten wij echt niet 

vergeten. 

Hierna werd twee minuten stilte gehouden en 

daarna de twee bekende twee coupletten van het 

Wilhelmus gezongen, onderleiding van het man-

nenkoor Noord-Beveland. 

Door nabestaanden van de slachtoffers werden 

hierna bloemen gelegd. 

Voor afsluiting van deze plechtigheid keerden wij 

terug naar het Casembroothuis. 

 

Eindelijk is na zeventig jaar wachten de naam van 

mijn vader Bram de Muijnck weer zichtbaar terug 

in Kamperland en is er een plaats waar zijn nabe-

staanden hem kunnen herdenken.  

Met het realiseren van dit monument hoop ik mijn 

gevoelens en gedachten over het leven en het 

gemis van mijn vader af te kunnen sluiten.  
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GEKNAKT IN DE BLOEI VAN HET LEVEN….. 
“Slager als oorlogsslachtoffer in Lunteren” door Jan Bos 

Kees en Bep Prins op de lagere school 

Bep en Kees Prins op de Park-
wegin Ede 

 

INLEIDING 

Plotseling werd er hard op 

de deur van Spoorstraat 

13 in Lunteren gebonkt en 

hoorde Bep Prins ge-

schreeuw in het Duits 

“aufmachen, Alle raus”.  

Hij schrok omdat hij werk 

had geweigerd voor de 

Duitse bezetter en daar-

om elders in Lunteren 

onder-gedoken zat.  

Omdat zijn moeder jarig 

was, had hij het gewaagd 

om op bezoek te komen. Enkele momenten later 

werd hij door soldaten van de Grüne Polizei 

gearresteerd en naar een gereedstaande auto 

gebracht. Hij zag in een flits de hem bekende Van 

Zweden, met de fiets aan de hand, in de nabijheid 

van de auto staan. Hij wist toen:“ik ben verraden”. 

Het was de nacht van 13 op 14 mei 1944. 

 

Het lijkt het begin van een spannend boek over de 

oorlogstijd maar dit moment van arrestatie was 

voor Bep Prins het begin van het einde want ruim  

7 maanden later op 31 december 1944 vond hij de 

dood in concentratiekamp Neuengamme nabij 

Hamburg in Duitsland. 

 

Bep Prins was een neef van mij maar ik heb hem 

nooit gekend. Zijn moeder en mijn vader waren 

broer en zus. Omdat ik interesse heb in stam-

boomonderzoek stuitte ik op de gegevens van mijn 

neef. Wat er exact in die oorlogsdagen had plaats-

gevonden met betrekking tot het verraad, de 

arrestatie en uiteindelijk zijn dood was voor mij 

onbekend. Toen begon voor mij de zoektocht om 

deze ontbrekende gegevens te achterhalen. Dit 

verhaal zal hieronder verder beschreven worden. 

De gegevens werden verkregen via het gemeente-

archief te Ede, de vereniging Oud Lunteren en het 

Nationaal Archief. 

  

WIE WAS BEP PRINS 

Bep werd geboren op 4 december 1922 in het 

ziekenhuis te Utrecht en hem werd door zijn 

ouders Johannes Prins en Hendrika Bos de naam 

gegeven van Albertus Cornelis Prins. Direct na zijn 

geboorte moest hij al vechten  voor  zijn leven  van- 

 

wege een zwakke gezondheid maar de behan-

delend arts verklaarde destijds: “hij wil leven!”. Hij 

groeide op aan het Klein Schutje in Veenendaal 

recht tegenover zijn grootouders Bos.  

Het Klein Schutje, nu Valleistraat, bestond destijds 

nog uit een Gelders en een Stichts deel, gescheiden 

door de Grift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn lagere schooltijd heeft hij deels in Veenendaal 

en deels in Ede doorgebracht want in 1932 

verhuisde het gezin naar de Parkweg 88 in Ede.  

Inmiddels was ook zijn twee jaar jongere broer 

Cornelis Albertus (Kees) geboren.  

In 1936 verhuisde het gezin naar de Engweg 22 

in Lunteren waar ze pension “Dennenheuvel” 

hielden. Het huis stond destijds midden in het bos 

en de jongens hadden daar, samen met hun oom, 

die even oud was, een zorgeloze tijd.1  

Ze crosten met een motorfiets de bossen door en 

maakten een enorme katapult waar-mee ze met 

grote stenen op een 

daar aanwezig tuin-

huisje vuurden.  

Na enige tijd verhuisde 

het gezin weer en 

werd de woning aan 

de Spoorstraat 13, 

pension Wilhelmina, 

betrokken.  

Na de lagere school 

ging Bep aan het werk. 

Dat was voor die tijd 

heel normaal. Hij 

kwam te werken bij de 

slagerij van C.J. Bos aan de Stationsstraat 7 te 

Lunteren waar hij het vak leerde en daar plezier 

                                                           

 
1
 Interview Marcelis Gerrit Bos (broer van de moeder van 

beide jongens) 
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Schilderijtje gemaakt door Bep Prins 

Pension Wilhelmina aan de Spoorstraat 13 te Lunteren 

aan beleefde. Vaak kwam hij op de fiets naar zijn 

grootouders aan het Klein Schutje in Veenendaal 

toe fietsen met zijn witte kiel aan. Het was een 

vrolijke knaap en hij was gek op zijn familie waar 

hij dan ook regelmatig naartoe ging. Verder had hij 

ook artistieke gaven en tekende en schilderde hij 

objecten en de natuur in de omgeving van Ede en 

Lunteren. Toen de oorlog uitbrak was Bep 17 jaar 

oud. Op een gegeven moment werd Bep 

opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Zoals 

zoveel mannen destijds weigerde hij en dook onder 

ergens onder “op de Berg” in Lunteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VERRAAD EN DE ARRESTATIE 

Op zaterdag, 13 mei 1944 was Hendrika (Hein), de 

moeder van Bep, jarig en hij wilde daar beslist bij 

aanwezig zijn. Die avond waren diverse 

familieleden aanwezig en werd er feest gevierd. 

Omstreeks 23.00 uur ging iedereen van de overige 

familieleden naar huis zodat ze niet exact wisten 

wat er die nacht is voorgevallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de weinige verhalen die Johan Prins, de vader 

van Bep, daarover heeft verteld kwam naar voren 

dat er die nacht een inval werd gedaan door Duitse 

militairen met een NSB’er daarbij. Bep werd 

gearresteerd en meegenomen in een militair 

voertuig. Johan Prins heeft nog wel getracht de 

arrestatie van zijn zoon te voorkomen maar moest 

dat staken vanwege het overwicht aan Duitse 

militairen die die hem fysiek belaagden. 2  

 

Het verhaal ging dat Bep was verraden door een 

NSB’er maar onbekend was wie dat geweest zou 

zijn. In de archieven van de gemeente Ede en de 

politieregisters van zowel de Nederlandse als 

Duitse politie, werd geen informatie gevonden 

over de arrestatie van Bep. Om meer gegevens te 

verkrijgen, werd in het informatieblad van de 

vereniging “Oud Lunteren” een bericht geplaatst 

waarin werd gevraagd om informatie.  

Uit nader onderzoek kwam een brief boven water 

van een andere onderduiker die vermoedelijk die 

nacht eveneens gearresteerd was. Deze onder-

duiker genaamd Hendrik Vliem had destijds een 

brief geschreven waarin hij verklaarde dat ze 

verraden zouden zijn door ene Van Zweden. 3  

Uit informatie bij het archief van de gemeente Ede 

bleek dat in Lunteren twee NSB’ers hadden 

gewoond met de naam Van Zweden. Navraag bij 

het Nationaal Archief in Den Haag leverde op dat 

van beide personen Van Zweden dossiers aanwezig 

waren. Uiteindelijk bleek uit die dossiers dat Bep 

inderdaad verraden was en wel door Pieter 

Franciscus van Zweden, destijds wonende aan de 

Berkhofweg te Lunteren. 4 (Zie verder bij de para-

graaf: Nasleep)  

 

HET VERBLIJF IN DE KAMPEN AMERSFOORT EN 

NEUENGAMME 

Toen Bep Prins in de arrestantenbus werd gezet, 

bleken daar al andere Luntenaren in te zitten die 

eveneens opgepakt waren. Dit waren Hendrik 

Elbertsen van de Honskamperweg, Henk Vliem van 

de Dorpsstraat en Coenraads van de Barne-

veldseweg. Later die avond werd ook nog Martinus 

Heij van de Molenweg gearresteerd.5 Ze werden 

overgebracht naar de kazerne in Ede waar ze door 

de Gestapo werden gehoord en op 14 mei op 

transport werden gezet naar kamp Amersfoort.6  

 

Bep werd daar als politiek gevangene (arbeits-

verweigerung) ingeschreven onder het nummer 

12183. Hoe het leven in kamp Amersfoort voor 

hem is geweest is niet te achterhalen maar uit 

                                                           

 
2
 Interview Marcelis Gerrit Bos (broer van de moeder van 

beide jongens) 
3
 Brief van H. Vliem d.d. 2 juni 1944 

4
 Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dossiernummer 

75437 
5
 Proces-verbaal van verhoor d.d. 27 november 1947 van H. 

Elbertsen (CABR, dossiernummer 75437) 
6
 Brief van H. Vliem d.d. 2 juni 1944 
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Persoonskaart Bep prins in Kamp Amersfoort 

Overlijdensakte Bep Prins 

documentatie, door anderen op papier gezet zal 

dat niet al te best zijn geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondercommandant Kotälla voerde daar een 

schrikbewind uit. Een ex-gevangene verklaarde 

destijds: “Hij was een sadist eerste klas. Gaarne 

schoot hij zijn pistool leeg op een weerloze troep. 

Naast zijn onafscheidelijke gummistok gebruikte hij 

vaak de loop van zijn pistool om te slaan.” 7 Ook 

Henk Vliem die naar het kamp was overgebracht 

verklaarde in de brief die hij naar huis had 

geschreven: “In het kamp te moeten verblijven, je 

bent daar minder dan een beest. Het zijn duivels in 

mensengedaanten; nog erger. Tot het laatste 

moment gepest…”8  

 

Uit een brief die Bep naar zijn ouders stuurde op 

25 augustus 1944 blijkt niets van dergelijke men-

onterende omstandigheden maar laat hij zijn 

belangstelling blijken voor hoe het met zijn ouders 

en de rest van de familie gaat. Tevens is hij 

geïnteresseerd in de pensiongasten en hoopt hij 

zijn familie binnenkort weer te ontmoeten. 9  

Het zal echter anders gaan. Op 8 september 1944 

wordt hij ontslagen uit kamp Amersfoort en 

overgebracht naar het kamp Neuengamme nabij 

Hamburg waar hij op 9 september 1944 wordt 

ingeschreven en kampnummer 49305 krijgt. 

Waarom hij niet zoals de overige Lunterse 

gevangenen naar Duitsland wordt overgebracht 

om daar te gaan werken is niet geheel duidelijk. Op 

zijn ontslagdocument en transportkaart van kamp 

Amersfoort staat Arbeit Einsatz Reich. Hoe zijn 

leven verder is gegaan, is totaal onbekend totdat 

hij uiteindelijk komt te overlijden op 31 december 

1944. 

 

                                                           

 
7
 J.P. van de Bel “optekening uit het beruchte concentratie-

kamp Amersfoort” 
8
 Brief van H. Vliem d.d. 2 juni 1944 

9
 Brief van A.C. Prins d.d. 28 augustus 1944 

Op de overlijdensakte staat dat de dood is 

veroorzaakt door “sepsis bei phlegmone rechter 

Schenkel” wat betekent bloedvergiftiging na een 

ontsteking aan de huid bij het rechter scheenbeen. 

Dergelijke verwondingen waren onder dit soort 

erbarmelijke omstandigheden meestal dodelijk 

alhoewel er geen zekerheid is of de opgegeven 

doodsoorzaken ook daadwerkelijk aan de orde 

waren.  

In het boek “Nederlanders in Neuengamme” wordt 

weergegeven dat: “ziek worden in het kamp vaak 

de dood tengevolge had. Algehele verzwakking, 

ondervoeding, de slechte hygiënische toestand in 

het kamp en het gebrek aan medische verzorging  

zorgden voor een snel afnemende weerstand, en 

daarmee stond de deur open voor allerlei ziekten. 

Infecties konden tot de gevreesde flegmonen 

leiden. In het ergste geval waren het allemaal 

kleine abcessen, die eigenlijk niet te behandelen 

waren.  Bloedvergiftiging was het gevolg. In de 

Totesliste van Neuengamme staat een eindeloze 

opsomming van ziekten waaraan de gevangenen 

zijn gestorven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie de overlijdensgegevens van concentratie-

kampen nauwkeurig bestudeert, kan zich 

bovendien afvragen of zelfs deze informatie wel 

klopt. Vaak werd er maar wat opgeschreven.  
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De gestorvenen werden door het lijkencommando 

uit de barakken gehaald en naar het crematorium 

gebracht.”10  

 

NASLEEP 

Zoals hiervoor beschreven, bleek dat Bep was 

verraden door een NSB’er. In de eerder genoemde 

brief van Henk Vliem was dat al naar voren 

gekomen maar tevens bleek dat Johan Prins, de 

vader van Bep dat ook al uit de mond van Bep zelf 

had gehoord.  

Toen Bep in kamp Amersfoort zat, heeft hij zijn 

zoon een keer kunnen bezoeken. Tijdens dat 

gesprek heeft Bep tegen hem gezegd dat Van 

Zweden van de Berkhofweg tijdens de arrestatie 

aanwezig was geweest en dat deze hem verraden 

had. Dit werd duidelijk uit de getuigenverklaring bij 

het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem waarbij Van 

Zweden werd veroordeeld. 11  

Bij datzelfde Hof verklaarde ook Henk Vliem dat 

Van Zweden bij de arrestatie aanwezig was 

geweest en dat hij de adressen aan de Duitse 

militairen had aangewezen.  

 

In de dossiers die bij het Nationaal Archief 

aanwezig zijn, komt een duidelijk beeld naar voren 

van de NSB’er Pieter Franciscus van Zweden.  

In 1933 was hij samen met zijn vader toegetreden 

tot de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Hij 

verbleef geruime tijd voordat de oorlog uitbrak in 

Oost Afrika. Hij was stuurman geweest op de 

Holland Amerika lijn. Ook zijn vrouw was 

toegetreden tot de NSB. Hij was blokleider en 

groepsleider geweest in Lunteren.  

In maart 1942 had hij zich vrijwillig opgegeven voor 

het Nationaal Sozialistisch Kraftfahrer Korps (NSKK) 

en was daarvoor tot 30 april 1943 als chauffeur in 

dienst geweest bij de brigade Luftwaffe Abteilung 

I/V 1e Kompanie en als zodanig in Rusland ingezet. 

Na terugkomst uit Rusland is hij in januari 1944 in 

dienst getreden bij de Nederlandse Landwacht 

waarbij hij in het bezit werd gesteld van een zwart 

uniform en een jachtgeweer. 12 

 

De avond van de arrestatie van de inwoners van 

Lunteren op 13 mei 1944 werd ingeleid door de 

gewestelijk commandant van de Landwacht 

Nederland voor Gelderland en Overijssel, Nicolaas 

                                                           

 
10

 Dr. Judith Schuyf: “Nederlanders in Neuengamme” 3
e
 druk, 

pag. 146, 147 en 155 
11

 Getuigenverklaring van J. Prins in de uitspraak van het Bij-
zonder Gerechtshof te Arnhem op 4-6-1946 
12

 Proces-verbaal van verhoor d.d. 14 februari 1946 van P.F. 
van Zweden (CABR, dossiernummer 75437) 

Johannes Alblas, eveneens wonende aan de 

Berkhofweg te Lunteren. Deze was die avond bij 

Van Zweden gekomen en had hem verzocht mee te 

gaan met de Duitse militairen om langs adressen te 

gaan van personen die geweigerd hadden in 

Duitsland werkzaamheden te verrichten.  

Alblas had hem toen naar Ede gebracht en van 

daaruit was hij samen met de Duitse militairen,  

6 onderofficieren en 14 manschappen, langs de 

adressen gereden. De Duitsers hadden een lijst 

met namen en adressen bij zich en deze moest hij 

aanwijzen. Hij is toen met een damesfiets vooruit 

gereden en heeft de desbetreffende adressen, 

vaak op eigen initiatief, aangewezen en dus ook 

het adres van Bep Prins. 13 

 

Op 4 juni 1946 deed het Bijzonder Gerechtshof in 

Arnhem een uitspraak over de aan Van Zweden ten 

laste gelegde strafbare feiten. Deze waren: in 

vreemde krijgsdienst treden, op 13 mei 1944 

dienst hebben gedaan bij de Nederlandse 

Landwacht en uit hoofde van die functie samen 

met Duitse militairen de verblijfplaats van onder 

andere Bep Prins en Henk Vliem te hebben 

aangewezen en daarbij behulpzaam te zijn geweest 

om hen te arresteren.  

 

De vordering van het openbaar ministerie was  

12 jaar gevangenisstraf en ontzetting uit bepaalde 

rechten. Uiteindelijk werd de straf vastgesteld op  

8 jaar gevangenisstraf en tevens werd hij hem het 

Nederlanderschap ontzegd. Van Zweden ging 

tegen deze straf in cassatie en bij uitspraak van de 

Bijzondere Raad van Cassatie van 22 november 

1947 werd hij tot een gevangenisstraf veroordeeld 

van 6 jaar. De reden daartoe was dat hij door het 

lange verblijf in het buitenland van zijn vaderland 

was vervreemd en zodoende een gemakkelijk te 

overreden prooi voor NSB propagandisten zou zijn 

geworden. 14    

Op 6 oktober 1948 besloot de Minister van Justitie 

de verdachte Van Zweden voorwaardelijk in vrij-

heid te stellen.  

                                                           

 
13

 Proces-verbaal van verhoor d.d. 14 februari 1946 van P.F. 
van Zweden (CABR, dossiernummer 75437) 
    Proces-verbaal van verhoor d.d. 16 mei 1947 van T.C. van 
Zweden-de Boer (CABR, dossiernummer 75437) 
    Proces-verbaal van verhoor d.d. 27 november 1947 van H. 
Elbertsen (CABR, dossiernummer 75437) 
     
14

 Uitspraak Bijzonder Gerechtshof d.d. 4 juni 1946 (CABR, 
dossiernummer 75437) 
    Uitspraak van Bijzondere Raad van Cassatie d.d. 22 novem-
ber 1947 (CABR, dossiernummer 75437) 
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Brief van Koningin Wilhelmina 

Hij heeft dan gevangen gezeten van 7 mei 1945 tot 

9 oktober 1948. Vanaf die laatste datum heeft hij 

een proeftijd tot 8 mei 1951. Hij blijft daarna nog 

steeds onder toezicht staan maar ook dat wordt 

vanaf 15 augustus 1950 opgeheven zodat hij alleen 

nog gebonden is aan de proeftijd waarbinnen hij 

zich behoorlijk dient te gedragen en geen strafbare 

feiten mag begaan. 15 Vanaf 8 mei 1951 is hij weer 

een vrij man en vestigt hij zich in Den Haag.  

 

EPILOOG 

Toen de oorlog in mei 1945 was afgelopen, was de 

strijd voor de ouders van Bep nog niet voorbij. 

Eerst moesten zij afwachten hoe het Bep was 

vergaan in Duitsland. Op 22 oktober 1945 kwam 

het verlossende bericht van het Nederlandse Rode 

Kruis dat Bep op 31 december 1944 in 

Neuengamme was overleden.  

Het verdriet binnen de familie was groot en 

vermoedelijk helemaal bij zijn moeder Hendrika 

Bos omdat de arrestatie destijds had plaats 

gevonden tijdens haar verjaardag. Het was in die 

dagen niet gebruikelijk verdriet te tonen omdat er 

zoveel gezinnen waren die dierbaren hadden 

verloren. Er werd binnen de familie niet meer over 

de gebeurtenissen in de oorlog gesproken 

waardoor eventuele schuldgevoelens onuitge-

sproken bleven.  

Tot aan haar dood in 

1984 heeft Hendrika 

Bos een medaillon om 

haar nek gedragen met 

daarin de foto’s van 

haar beide zoons. De 

ene zoon was wel uit 

het oog maar geenszins 

uit haar hart! 

 

Naast het emotionele verlies van hun zoon, 

speelde de bijdrage die geleverd moest worden 

aan de vervolging van Van Zweden door middel 

van getuigenverklaringen en aanwezigheid tijdens 

de terechtzittingen.  

Toen uiteindelijk de straf was opgelegd, bleek dat 

deze veel lager was dan de eis en dat later de straf 

ook verlaagd werd wegens persoonlijke omstan-

digheden van de verdachte.  

 

Toen de verdachte Van Zweden later ook nog 

vervroegd in vrijheid werd gesteld, was vader 

Johan Prins zeer teleurgesteld in het Nederlands 

                                                           

 
15

 Stichting Toezicht Politieke Delinquenten (STPD), dossier-
nummer 4043 

rechtssysteem en de regering. Blijkbaar heeft hij 

dat op een bepaalde manier kenbaar gemaakt 

want naar hem werd in 1945 en 1946 door de 

gemeentepolitie Ede, op verzoek van de Centrale 

Veiligheidsdienst, onderzoek gedaan of hij politiek 

gezien niet naar het communisme neigde. 16  

Het was de tijd van de koude oorlog. Er waren 

geen aanwijzingen dat dit zo was en zodoende kon 

in 1947 een mededeling worden gedaan aan het 

secretariaat van de Koningin dat de familie gunstig 

bekend stond en zich gedurende de bezettings-

jaren goede Nederlanders hadden betoond.  

Daarop kwam op 7 maart 1947 vanaf paleis 

Noordeinde een schrijven van Koningin Wilhelmina 

waarin ze haar deelneming betuigde aan de familie 

vanwege het overlijden van Bep. Een pleister op de 

zeer diepe wond die de moord op Bep had 

veroorzaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bos is een neef van Albertus Cornelis Prins (via 

vaders kant) 
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 Rapport gemeentepolitie Ede d.d. 11 november 1945 
    Rapport gemeentepolitie Ede d.d. 29 oktober 1946 
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EEN VERHAAL VAN EEN AUTOBEDRIJF UIT CHARLOIS TIJDENS DE OORLOG 
Door Wim Spoormaker 

Autobedrijf Spoormaker in de oorlog. Let op de witte banden 
op de lantaarnpaal 

De Ambachtsschool aan de Hillevliet 

 

EEN TRIEST VERHAAL OVER MONTEUR BERTUS 

MARIE COLLETTE IN DIENST BIJ AUTOBEDRIJF  

W.J. SPOORMAKER 

Enige tijd geleden kreeg ik 

een vraag naar informatie 

over een oud-personeelslid 

dat tijdens de oorlog bij ons 

bedrijf als monteur werk-

zaam was. Een nicht van 

deze automonteur had de 

briefwisseling van de ouders 

van de in de Tweede 

Wereldoorlog om-gekomen 

Bertus Collette. Bert Euser, 

bekend van zijn onderzoek 

voor De Vergelding, was door deze mevrouw 

geraadpleegd. Het was bekend dat Bertus Collette 

bij autobedrijf Spoormaker werkte in de oorlog. 

Maar er waren drie autobedrijven met de naam 

Spoormaker, overigens allemaal van drie broers: 

J.L. Spoormaker (Jan), W.J. Spoormaker (Wim) in 

Rotterdam-Charlois en L.H. Spoormaker (Leen) in 

Rhoon. Uiteindelijk bleek Bertus bij mijn vader Wim 

Spoormaker aan de Zuidhoek gewerkt te hebben. 

Het is een lange zoektocht geweest naar gegevens. 

Oude archieven van de zaak brachten nog 

opmerkelijk veel bescheiden uit de oorlog boven 

water. Ook gesprekken met de oud-medewerkers 

van het autobedrijf, Karel Groenenboom en Wim 

Lems leverden een schat aan informatie en foto's 

op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertus Collette was geboren op 26 april 1925 en 

woonde aan de Geervlietstraat 40 in Rotterdam. 

Hij zat op de Ambachtsschool aan de Hillevliet. 

Daar was een opleiding voor automonteur en veel 

monteurs bij  Spoormaker hadden daar  hun  oplei- 

 

ding genoten. Bertus haalde op 2 maart 1940 zijn 

diploma. Hij was toen veertien jaar.  

De opleiding aan de Ambachtsschool duurde twee 

jaar en had een indeling van de leerstof van vier 

keer een halfjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermoedelijk is hij na het behalen van zijn diploma 

gaan werken en heeft tijdens deze baan het begin 

van de oorlog meegemaakt. Het is niet bekend 

waar dat was. Of er een speciale reden was dat 

Bertus een andere werkkring zocht, dat we weten 

we niet. Hij wilde blijkbaar graag bij een auto-

mobielbedrijf werken.  

 

Er stonden wel advertenties in de kranten, maar 

vaak gingen jongeren gewoon bij een bedrijf langs 

om te solliciteren. Andere monteurs vertelden dat 

ze dit ook gedaan hadden en Bertus zal, wellicht 

met hulp van zijn vader of oudere broer, een 

werkkring gezocht hebben in Rotterdam-Zuid. 

Liefst in de buurt, want je moest meestal naar je 

werk lopen en de meeste jongeren konden zich 

geen fiets veroorloven. 

 

Op 11 augustus 1940 trad Bertus in dienst bij 

Autobedrijf W.J. Spoormaker aan de Zuidhoek 90 in 

Rotterdam-Charlois. Zijn chef Kornelis Boersema 

(hij woonde aan de Boergoensevliet 47a) was een 

paar weken daarvoor weer bij het autobedrijf in 

dienst gekomen. Kornelis was op 25 augustus 1939 

gemobiliseerd en na de Duitse overwinning zal hij 

mogelijk een tijd hebben vastgezeten of zich thuis 

gedeisd hebben gehouden tot alles een beetje 

geluwd was.  

Andere collega's waren Karel Groe-nenboom uit de 

Zegenstraat 40, Wim Lems van de Katendrechtse 

Lagedijk 90, Pieter Snikkers van de Dorpsweg 106 

Bertus Collette.  
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Een deel van het personeel, v.l.n.r.: Bertus Collette, Wim Lems, 
Lambertus de Jong, Kornelis Boersema, Karel Groenenboom. 

De heer Van der Ent uit Rhoon, monteurs Koos Haaring en Dik 
Braspenning op 22-05-1943 

en Nico Tibout van Werkersdijk A64a te Rhoon. 

Boekhouder was Lambert Jan de Jong uit de 

Quintstraat 22c. Bertus was met vijftien jaar de 

jongste en was leerling-monteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op school leerde je wel techniek, maar het vak 

leerde je pas echt als je werkzaam was in een 

garage. Een leerling-monteur assisteerde vaak bij 

een oudere meer ervaren monteur en verleende 

hand- en spandiensten: gereedschap aangeven, 

dingen beethouden, onderdelen halen in het 

magazijn enzovoorts. Bertus was jong, maar zijn 

collega's waren maar iets ouder. Chef Kornelis 

Boersema was eenendertig jaar, Karel Groenen-

boom was ook vijftien jaar (maar werkte er al 10 

maanden), Wim Lems was achttien jaar, Pieter 

Snikkers was negentien jaar en boekhouder 

Lambert de Jong was twintig jaar. 

 

Werkgever Wim Spoormaker was vierendertig jaar 

toen Bertus in dienst kwam. Hij had de zaak in 

februari 1937 overgenomen van zijn broer Jan 

Spoormaker. Jan was een bedrijf in fietsen 

begonnen in 1907 in een winkeltje tegenover het 

pand aan de Zuidhoek 90. Het bedrijf groeide flink 

en begon zelfs eigen fietsen te fabriceren en Jan 

kwam al gauw in aanraking met motoren en 

trekkers van boeren uit de omgeving. Dat sprak 

hem aan en al gauw werd gehandeld in 

motorfietsen, trekkers en vrachtwagens. Aan de 

Zuidhoek 90 was een mooi terrein met voormalige 

paardenboxen. Dat werd in gebruik genomen. Zijn 

broer Wim Spoormaker had na de technische 

school als bankwerker in de scheepsbouw gewerkt 

bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werk-

tuigbouw Fijenoord.  

Helaas  werd hij op 26 februari 1926 ontslagen om- 

dat er in de crisistijd geen werk meer voor hem 

was.  

Gelukkig kon hij bij zijn broer komen werken, waar 

zijn grote technische kennis uitstekend van pas 

kwam. Naast monteurswerkzaamheden, kwam er 

al gauw maga-zijnwerk, administratie en verkoop 

van auto-mobielen bij. Op aandringen van 

autofabrikant General Motors verhuisde Jan 

Spoormaker naar de stad en broer Wim kon het 

bedrijf in Charlois overnemen.  

 

Na Bertus kwamen er meer mensen in dienst van 

het bedrijf en hoewel het oorlog was, werkten er 

begin 1941 toch 10 personen in het bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms denken mensen dat er in de oorlog geen 

werk was, maar zeker in het begin van de bezetting 

hadden de Duitsers voor veel werk gezorgd. Zij 

pompten veel geld in de economie. Soldaten 

hadden een behoorlijk loon en het speciale 

oorlogsgeld werd flink uitgegeven. Men kocht veel 

spullen in Nederland en nam het allemaal mee 

naar Duitsland.  

Bij de Nederlandse Bank werd het Duitse 

oorlogsgeld ingewisseld voor het normale 

Nederlandse geld. Nadien bleek dat dit Duitse 

oorlogsgeld totaal geen waarde had en met grote 

hoeveelheden werd gedrukt. Het had alleen 

papierwaarde. Het heeft de Nederlandse Bank veel 

geld gekost. 

 

Wat deed Bertus zoal voor werk: in het begin de 

reeds eerder genoemde werkzaamheden van een 

leerling-monteur. Maar eenmaal wat langer in 

dienst ging men steeds meer zelfstandig werken. 

Auto's hadden in die tijd veel onderhoud nodig. Er 

waren regelmatig onderhoudsbeurten en de olie 

werd al na 1.000 km ververst. Overal zaten 

smeernippels op en de materialen waar de 

motoren van gemaakt waren, blonken niet uit in 
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Exercitie met de schop op de schouder 

NAD-Arbeidsmannen aan het rooien van aardappelen in werk-
kamp Dieverbrug 

duurzaamheid. Een autobedrijf had in die tijd veel 

bedrijven, huisartsen en dominees als klant.  

Een auto was een kostbaar bezit en niet voor 

iedereen weggelegd.  

Ook mochten auto's 's avonds niet op straat staan, 

maar moesten binnen staan. Niet iedereen had een 

eigen garage en de meesten stalden hun auto bij 

het garagebedrijf waar ze de auto hadden gekocht. 

Ook Spoormaker had een stalling. Er was zelfs een 

speciale wachtman die 's avonds een oogje in het 

zeil hield. Dat was Pieter de Jong, de vader van 

boekhouder Lambert de Jong. 

 

Bertus wilde zich graag verder ontwikkelen en 

volgde onderwijs aan de Avondnijverheidsschool 

aan de Hillevliet en kreeg op 2 mei 1942 een 

getuigschrift. In 1943 keerde het tij. De oorlog 

verliep voor de Duitsers niet zo voorspoedig meer 

en door de bombardementen had men extra werk-

krachten nodig in Duitsland. Jongens van achttien 

tot drieëntwintig jaar - en ook wel ouder - kon men 

goed gebruiken in de Duitse industrie en bij de 

boerenbedrijven.  

Veel Duitsers waren militair en er sneuvelden veel 

manschappen op de slagvelden. De bezetter 

schreef de jonge mannen aan en ze moesten zich 

melden. Er was geen ontkomen aan, zeker 

wanneer je geen onderduikadres had. Er ging wel 

een verhaal rond dat als je je aanmeldde bij de 

Nederlandse Arbeidsdienst je niet naar Duitsland 

hoefde en je maar een halfjaar hoefde te werken. 

Maar dat geloofde niemand natuurlijk. Je moest je 

melden om te worden gekeurd. Vrijwel iedereen 

werd vanzelfsprekend goedgekeurd. Na korte tijd 

moest je langskomen met een koffer met wat 

persoonlijke spullen. Aan de grens kreeg je wat 

geld, meestal zo'n 5 Reichsmark om wat te kunnen 

kopen.  

 

Collega-monteurs Wim Lems en Piet Snikkers 

gingen al op 2 juni 1942 als een van de eersten 

naar Duitsland. Wim Lems werd onderhouds-

monteur bij de Daimler Benz Motorenfabriek. 

Monteur Karel Groenenboom ging daarna en zei 

zijn collega's op 26 juni 1943 vaarwel om naar 

Duitsland te gaan. Hij werd te werk gesteld bij 

Brown Boveri in Duitsland en werkte met 

hoogspanningsmasten en kabels. 

 

Bertus Collette werd echter ingedeeld bij de NAD, 

de Nederlandse Arbeidsdienst. Hij vertrok op  

10 juli 1943 voor de ongewapende arbeidsplicht 

van zes maanden naar Dieverbrug in Drenthe. Dit 

was een standaardkamp van de NAD en had zoals 

al deze kampen vier barakken rondom een centrale 

appèlplaats. Elke woonbarak had 48 bewoners en 

de in totaal 192 mannen hielden zich bezig met 

boerenwerk, zoals aardappelen rooien, en het 

ontginnen van woeste gronden. Ook moest men 

exerceren met de schop aan de schouder. Bertus 

zal een hartgrondige hekel aan de Duitsers gehad 

hebben: hij weigerde de Hitlergroet te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn brieven van 1 oktober 1943 en 23 oktober 

1943 aan zijn ouders en broers schreef hij dat het 

rooien afgelopen was en dat ze nu heide 

ontgonnen. Ze kregen gelijk minder te eten. De 

boer en boerin zullen ze wel wat extra's hebben 

toegestopt tijdens het rooien. In ieder geval kreeg 

Bertus van de boerin een roggebrood van 6 pond 

en zag hij kans om het naar zijn ouders te sturen. 

Dit was zeker welkom in het westen van het land, 

waar al veel voedselschaarste was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arbeidsdienst duurde inderdaad voor Bertus  

6 maanden en hij stond vanaf 9 januari 1944 weer 

op de loonlijst van het garagebedrijf. Op 24 april 

kwam Leo Collette, de jongere broer van Bertus, bij 

het bedrijf in dienst. Net als zijn oudere broer was 

hij vijftien jaar toen hij in dienst kwam. Het bedrijf 

telde weer tien werknemers. 

 

Het personeel van de zaak hield contact met 

elkaar, ook degenen die in Duitsland waren.  
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Na de oorlog waren er vrijwel alleen dumpwagens voorhan-
den. 

Zo kreeg Bertus brieven van Karel Groenenboom, 

Koos Haaring en Wim Lems.  

Ook schreef werkgever Wim Spoormaker met de 

personeelsleden die onder de Duitse bezetter 

werkten. Als je een jaar in Duitsland gewerkt had, 

kreeg je verlof en kon je weer naar huis. Karel 

Groenenboom zou in juni 1944 weer naar huis 

mogen. Maar door de invasie was dat niet 

doorgegaan en pas op 10 juni 1945 meldde hij zich 

weer bij het garagebedrijf Spoormaker.  

 

De bezetter had steeds meer mensen nodig en op 

13 mei 1944 verlieten opnieuw twee personeels-

leden het bedrijf: chef-monteur Kornelis Boersema 

en magazijnbediende Job de Jonge. Job woonde 

aan de Geervlietstraat 33a, vlakbij Bertus en hij zal 

hem goed gekend hebben.  

Gelukkig is op 14 mei 1944 al een nieuwe chef-

monteur in de persoon van Gerrit Lagestee ge-

vonden. Er waren toen nog steeds negen personen 

die elke morgen naar de zaak kwamen. Fietsjongen 

Cornelis Klein verliet in juli het bedrijf en toen 

waren er nog acht personen werkzaam bij het 

autobedrijf.  

In het boekje met werkopdrachten van 30 mei 

1944 tot en met 15 augustus 1944 kwam de naam 

van Bertus regelmatig voor. Zo werkte hij zelfstan-

dig aan wat eenvoudiger opdrachten, zoals bougies 

demonteren en schoonmaken, banden demonte-

ren en plakken, accu's verwisselen, contactpunten 

vernieuwen, kleppen stellen en olie verversen. 

Samen met chef-monteur Gerrit Lagestee pakte hij 

ook moeilijke werkzaamheden aan, zoals motoren 

demonteren en reviseren. 

 

Toen kwam in november 1944 het plan bij de 

Duitsers op om een grote razzia te houden in 

Rotterdam. Het thuisland had veel arbeiders nodig. 

Het ging niet goed met de oorlog. Dag en nacht  

werd Duitsland gebombardeerd, overdag door de 

Amerikanen en 's nachts dor de Engelsen. Hele 

steden lagen in puin. Op de avond van 9 november 

werden onder de codenaam Aktion Rosenstock 

8.000 Duitse soldaten ingezet, waarbij in 

Rotterdam alle belangrijke bruggen en pleinen 

bezet werden en het telefoonverkeer werd 

afgesloten. Op 10 en 11 november 1944 sloot de 

bezetter heel Rotterdam af. Niet veel mannen 

konden zich er aan onttrekken.  

Ook de personeels-leden van Spoormaker niet. Dik 

Braspenning, Koos Haaring, Lambert de Jong, Krijn 

Koenen, Gerrit Lagestee en ook Bertus Collette 

werden weggevoerd, samen met ongeveer 52.000 

mannen uit Rotterdam en Schiedam. Voor de zaak 

een groot verlies aan arbeidskrachten. Werkgever 

Wim Spoormaker hield nog twee personen in 

dienst: de inmiddels tot magazijnbediende be-

noemde Leo Collette en kantoorbediende Rika 

Koudstaal.  

 

Hoewel het slecht ging met de economie werd er 

nog wel sporadisch auto gereden. Dokters en 

sommige bedrijven konden nog wel rijden.  

In die tijd werd ook met gasgeneratoren op auto's 

gereden. Hierbij werd hout verhit zodat gas 

ontstond, waarop gereden kon worden. Hier moes-

ten kleine houtjes voor worden gehakt. Wellicht 

dat Leo Collette dit werk deed. 

 

Na de bevrijding keerden de werknemers van 

lieverlee terug. Gerrit Lagestee als eerste op  

27 mei 1945 en op 10 juni 1945 kwamen Lambert 

de Jong en Karel Groenenboom weer in dienst. 

Nieuw personeel werd aangenomen en eind 1945 

telde het bedrijf weer tien medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet iedereen keerde na de oorlog terug. Ook 

Bertus Collette keerde niet terug. Wat is er na de 

razzia met hem gebeurd? Op 12 november 1944 

schreef hij nog een brief aan zijn ouders, broers en 

vriendin Jannij Dorst . Hij  zat toen op een boot die 

in Utrecht lag, samen met zijn buurjongen Arie 

Dorst en wat jongens uit zijn straat, zoals Jan 

Middel, de jongens van Hoogstad en De Reus.  

 

Daarna werd Bertus naar Duitsland getranspor-

teerd naar Kamp Meppen-Versen. Gevangenen 

moesten daar werken in de steenfabrieken en 

kleigaten. Het ontbrak aan de meest elementaire 

voorzieningen.  

De omstandigheden waren erbarmelijk: slechte 

voeding, slechte of geen huisvesting, zeer lange 

werkdagen, onvoldoende kleding, onvoldoende 

sanitaire voorzieningen en ‘die eeuwige regen’. 

Men moest van zonsopgang tot zonsondergang 

werken. 
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Met deze wagon werden de gevangenen naar Neuengamme 
vervoerd 

Met dit opsporingsbericht werd getracht informatie over Ber-
tus te verkrijgen. 

In Duitsland wist Bertus met zijn buurjongen Arie 

Dorst, Jan Hoogstad en Kees Blokland te ont-

snappen naar Nederland. Ze vonden onderdak op 

een onderduikadres in Epe. Het verhaal gaat dat ze 

werden verraden door een NSB'er. In ieder geval 

werden Bertus en Arie op 21 november gearre-

steerd door de SD van Apeldoorn, vastgezet en op  

1 december via Apeldoorn naar Kamp Amersfoort 

Block 10 overgebracht.  

De SD van Apeldoorn bestond uit SD'ers uit 

Antwerpen en zij waren gevlucht voor de 

geallieerden in 1944. Deze groep bestond uit onge-

veer 50 uiterst fanatieke agenten die op de Veluwe 

vele onderduikers hadden opgespoord.  

 

Bertus en Arie werden, omdat ze gevlucht waren, 

bestempeld als politieke gevangenen. Ze mochten 

wel een brief naar huis schrijven: ze maakten het 

goed, waren wel kaalgeknipt en Bertus miste zijn 

sigaretten. De ouders van Bertus ontvingen nog 

een tweede brief met als dagtekening 3 januari 

1945: nog steeds waren Bertus en Arie in Kamp 

Amersfoort. Het ging hen goed, ze waren nog 

gezond en voor de tijd van het jaar was het goed 

weer, schreven ze. Dat was maar goed ook want ze 

waren dun gekleed, schreven ze in de laatste brief. 

Arie Dorst had geluk, hij maakte goed contact met 

een Duitse militair en deze hielp hem te ontsnap-

pen. Arie dook ergens onder en kwam na de oorlog 

weer thuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat geluk had Bertus niet, hij werd op 2 februari 

1945 op transport gesteld naar Duitsland en kwam 

terecht in Kamp Neuengamme met nummer 9240. 

 

Na de oorlog wachtten de ouders van Bertus zijn 

thuiskomst af. Overal kwamen weer mensen terug 

uit Duitsland, maar Bertus was er niet bij. Na 

enkele maanden werden zijn ouders radeloos en 

schreven alle instanties aan, maar er heerste direct 

na de oorlog een grote wanorde in Duitsland en 

Nederland. Ze schreven oproepen in bladen, onder 

meer in het blad Appèl. In nummer 5 van dit blad 

las op 6 augustus 1947 de heer Jacq. Verhees uit  

's-Hertogenbosch de oproep om informatie over 

Bertus Collette. Hij reageerde dat hij Bertus 

ontmoet had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders van Bertus vroegen vervolgens om meer 

informatie. De familie ontving een brief (gedateerd 

17 maart 1948) van Jacq. Verhees Hij had met 

Bertus omstreeks 10 maart 1945 in een zieken-

barak in Neuengamme gelegen, in één bed, want 

er was weinig plek voor zieken. Ze kregen er vrij 

goed te eten en hij schreef verder dat Bertus een 

leuke gezellige jongen en een prettige prater was, 

wat heel veel waard was in dergelijke kampen.  

Eenzelfde getuigenverklaring stond in het Rode 

Kruis dossier, NRK 40.346, deze verklaring werd op 

25 april 1946 afgelegd door de heer A.C. Kok, 

Tennisstraat 48 in Rotterdam. Hij heeft Bertus 

meegemaakt in het Krankenrevier in Neuengam-

me, waar deze was opgenomen wegens een 

voetblessure. Tegen Kok vertelde Bertus, dat hij 

hoopt weer naar Meppen te worden gestuurd, 

waar hij weer zou proberen te ontvluchten. Bekend 

is dat Bertus met medelotgenoot Jan Massier 

omstreeks 24 maart 1945 naar een ander kamp is 

gestuurd. In het dossier wordt aangenomen dat dit 

Hamburg Spaldingstrasse / Neuengamme is ge-

weest. 
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Gevangenen doen zwaar werk in kamp Neuengamme 

Oude mannen en schooljongens verdedigden Schneidemühl 
tegen de Russen. 

Kamp Sandbostel Stalag X B 

In oktober 1944 richtte de SS in het de door 

bombardementen van juli 1943 verwoestte 

centrum van Hamburg een buitenkamp in van 

Neuengamme. In een voormalig tabaksgebouw 

werden op zeven verdiepingen tweeduizend 

gevangenen ondergebracht. Verdeeld over ver-

schillende commando's werden op wisselende 

locaties gevangenen ingezet bij het puinruimen en 

het bergen van lijken of bij het onschadelijk maken 

van blindgangers. Anderen repareerden spoor-

wegen en herstelden telefoonverbindingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zware lichamelijke arbeid en het feit dat de 

gebieden waar de gevangenen werkten levens-

gevaarlijk waren, leidde tot een stijgend aantal 

doden. Minstens achthonderd gevangenen zijn 

hierbij om het leven gekomen, één van hen was 

Johannes Post.  

Omdat de bevrijders steeds verder op Duits grond-

gebied kwamen, werden de bewakers en de staf in 

het kamp bang voor de gevolgen van hun gruwel-

daden. Het kamp werd ontruimd en de overle-

venden werden op 17 april 1945 door de SS afge-

voerd naar Sandbostel: op Todesmarsch, de afgrij-

selijke transporten per voet, in de barre kou, zon-

der goed schoeisel, zonder eten en drinken. Velen 

bezweken er onderweg, werden achtergelaten of 

doodgeschoten. 

 

Het overlijden van Bertus Marie Collette werd 

vastgesteld op 29 april 1945 te Sandbostel in 

Duitsland. Van reisgenoot Jan Massier is bekend 

dat hij bevrijd is te Sandbostel. Blijkbaar ernstig 

verzwakt en ziek overleed hij echter omstreeks 15 

mei 1945 in het Veldhospitaal van Bremen-Farge.  

Van het Kamp Sandbostel zijn vreselijke verhalen 

bekend. Bij het ontruimen van concentratiekamp 

Neuengamme en zijn buitenkampen was een van 

de bestemmingen voor de concentratiekamp-

gevangenen het krijgsgevange-nenkamp Stalag X B 

te Sandbostel, gelegen in Kreis Bremervörde. 

Slechts een gedeelte van dit kamp werd in april 

1945  gebruikt  als opvangkamp  voor concentratie- 

kampgevangenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de voettochten en treinreizen daarheen 

zijn vele duizenden doden gevallen. Aangekomen 

in het kamp ontbrak het aan voedsel, medische 

verzorging, huisvesting etc. wat zijn tol eiste. Ook 

brak er een tyfus epidemie uit.  

Toen het kamp op 29 april 1945 door de Engelsen 

werd bevrijd, troffen zij nog nauwelijks levende, 

slechts met huid overtrokken, menselijke skeletten 

aan en honderden doden. Vanuit het concentratie-

kamp Neuengamme en zijn buitenkampen werden 

499 Nederlanders op transport gesteld, slechts 176 

hiervan keerden terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net toen mijn onderzoek naar Bertus Collette 

vrijwel was afgerond, diende er zich nieuwe 

informatie aan over het levenseinde van Bertus.  

Ik ontving op een laat moment het onlangs 

uitgebreide en aangevulde dossier van Bertus 

Collette dat door het Nederlandse Rode Kruis was 

samengesteld. 
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De begraafplaats in Sandbostel (Duitsland) waar veel onbe-
kende slachtoffers zijn begraven. 

In het dossier wordt vermeld dat Bertus Collette de 

bijnaam had van "Coteletje". Deze bijnaam duikt 

op in het verslag van de heer W.J. Ficken uit 

Rotterdam. Wilhelm Ficken reageerde eind 1946 

op een oproep van de familie Collette om 

informatie over hun zoon Bertus.  

Na het doorgeven van de naam van de heer Ficken 

werd deze bezocht door het Rode Kruis. Ficken 

verklaarde Bertus in Schneidemuhl (Polen) gezien 

te hebben. Bertus zou als frontarbeider ingezet zijn 

tegen de opmars van de Russen en moest tank-

grachten graven.  

Door deskundigen wordt dit verhaal echter in twij-

fel getrokken, maar het is natuurlijk altijd mogelijk 

dat deze verklaring van Ficken op waarheid berust. 

Behalve het herkennen van de bijnaam "Coteletje" 

door Ficken is er geen verder bewijs dat Bertus 

inderdaad naar Polen is gereisd. Toen hem een 

foto van Bertus werd getoond wordt, herkende 

Ficken hem niet (maar Bertus was in deze laatste 

periode sterk vermagerd en kort geknipt). 

 

Een lang gesprek met Piet Dam, de deskundige bij 

uitstek als het gaat over Sandbostel, geeft een wat 

waarschijnlijker beeld van de laatste periode van 

het leven van Bertus. Hij zet de gegevens nog eens 

op een rij. Bertus werd op 02 februari1945 vanuit 

Amersfoort gedeporteerd naar Neuengamme.  

Na de oorlog heeft de heer A.C. Kok bevestigd dat 

hij hierbij was en ook met Bertus in de ziekenbarak 

heeft gelegen. Ook Jacq. Verhees bevestigde dit en 

verklaarde verder dat Bertus met Jan Massier op 

24 of 25 maart op transport is gesteld.  

Van Jan Massier is bekend dat hij op 24 maart het 

transport naar Spaldingstrasse heeft meegemaakt 

en van daaruit naar Sandbostel is getransporteerd. 

Deze laatste transporten vonden plaats op 13 en 

17 april 1945.  

Bekend is verder dat de SS kampleiding dit kamp 

op 20 april 1945 verlaten heeft en de Wehrmacht 

vanaf dan een menswaardiger beleid voerde. 

Dokter J.B. van der Weijden, een arts uit Den Haag, 

kreeg toestemming om de gevangenen medische 

zorg te geven. Op 25 april 1945 stelde Dr. Van der 

Weijden een lijst op van de in kamp Sandbostel 

aanwezige Nederlanders. Bertus Collette kwam 

niet voor op deze lijst en het Rode Kruis stelde dan 

ook in tweede instantie het overlijden van Bertus 

vast tijdens het evacuatietransport naar, of in 

Sandbostel tussen de datum van het eerste trans-

port op 8 april 1945 en 25 april 1945 (op 29 april 

1945 werd Sandbostel bevrijd).  

Hier eindigt de zoektocht naar Bertus Marie 

Collette. 

Volgens zijn collega Karel Groenenboom een 

doodgoeie jongen die zijn werk goed deed.  

Wim Lems omschrijft hem als een rustige jongen 

die wel wilde werken. Hij volgde in de oorlog in de 

avonduren samen met hem een cursus Algemene 

Ontwikkeling op een zolderkamer aan de Katen-

drechtse Lagedijk, bij Bram van Leeuwen de oprich-

ter van het Nederlands Talen Instituut.  

Als ik samen met Wim Lems al de gegevens nog 

eens doorneem, zegt hij met spijt in zijn stem: 

"Bertus was ineens weg en ik heb hem niet meer 

gezien".  

Naspeuringen over de laatste paar maanden van 

het leven van Bertus Marie Collette hebben veel 

nieuwe gegevens opgeleverd. Het Nederlandse 

Rode Kruis heeft een uitvoerig rapport opgemaakt 

(NRK dossier 40.346). Gegevens uit dit rapport, 

brieven van Bertus, het archief van het bedrijf en 

gesprekken met oud-medewerkers hebben de stof 

geleverd voor dit verhaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we op 4 mei weer de oorlogsslachtoffers 

gedenken, laten we dan ook stilstaan bij deze 

aardige jongen van amper twintig jaar voor wie de 

bevrijding net te laat kwam. 

 

Mijn speciale dank gaat uit naar Bert Euser uit 

Rhoon voor het verwerken van de handgeschreven 

brieven van Bertus Collette aan zijn familie en het 

plegen van een eerste onderzoek en tevens naar 

Piet Dam van Stichting Oktober 44 voor de 

rapporten en informatie over Sandbostel en 

Neuengamme.  

De gesprekken met oud-medewerkers Karel 

Groenenboom en Wim Lems hebben een schat aan 

informatie opgeleverd over Bertus Collette en over 

het bedrijf in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 

Ook van nabestaanden van overleden werknemers 

is informatie ontvangen. 

 

Wim Spoormaker 
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DE OORLOG MAAKTE ALLES KAPOT VOOR WIELERHELD SLAATS 
door Chris van Mersbergen 

Frans Slaats 1912-1993 

Op de ingelijste foto staat Frans Slaats klaar voor zijn wereld-
uurrecordpoging in Milaan, op 29 september 1937.  
Foto Roy Lazet 

 

Als Frans Slaats op  

18 maart 1940 in het 

Franse Marseille op de 

boot naar Buenos Aires 

stapt, heeft hij geen 

flauw benul welk onheil 

hem en zijn familie te 

wachten staat.  

Zou hij het weten, dan 

zou hij zeker in zijn 

vertrouwde Waalwijk blijven. 

 

Nu gaat hij, samen met een stel collega baan-

renners, het avontuur tegemoet. De groep renners 

heeft een contract getekend voor een serie 

wedstrijden in Argentinië. Op 10 april meert de 

boot aan in Buenos Aires.  

 

Een maand later breekt in Nederland de oorlog uit. 

Slaats kan niet meer terug, omdat er geen 

bootverkeer meer mogelijk is van Argentinië naar 

bezet Nederland. Terwijl de 27-jarige Slaats er in 

Buenos Aires het beste van probeert te maken  

— volgens zijn zoon Jules werkt hij bij een weeg-

schalenfabrikant — gebeurt er in Waalwijk iets 

vreselijks.  

 

Als vergelding voor een brandstichting bij een door 

een NSB'er beheerd café pakken de Duitsers in 

oktober 1944 zes Waalwijkers op en nemen ze mee 

naar Gorinchem. Onder hen de vader en vier 

broers van Frans Slaats. „Ze hadden er niks mee te 

maken", zegt neef Frans Slaats nu. „Ze zijn er 

willekeurig uitgepikt."  

 

Vader Frans Slaats keert de volgende dag terug 

naar huis, van Tules (is pas 16), George, Gerard en 

Herman wordt niets meer vernomen. Jules en 

Herman overlijden in december 1944 in concen-

tratiekamp Neuengamme, George bezwijkt in 

januari 1945 in Meppen en Gerard sterft een 

maand later in Bergen-Belsen. Ook zus Anneke 

overleeft de oorlog niet: zij overlijdt als non in een 

klooster. Gedesillusioneerd en gebroken keert 

Frans Slaats terug naar Waalwijk.  

 

Hoewel hij niet lang daarvoor nog de zesdaagse 

van Buenos Aires won, is zijn carrière voorbij. 

Slaats  is vrijgezel,  werkloos  en  keert  terug in een  

 

getraumatiseerd gezin.  

 

Dat hij Nederland verliet als een gevierd wiel-

renner, daar heeft nu nauwelijks nog iemand 

aandacht voor.  

Frans Slaats is in de jaren voor de oorlog een gigant 

op de fiets. Bijna dagelijks prijkt zijn foto in de 

krant. 

 

Had hij nu geleefd, dan was hij een idool geweest, 

met een jaloersmakend banksaldo. De Brabantse 

Locomotief wint in zijn carrière zesdaagse na 

zesdaagse, vooral gekoppeld aan Tilburger Jan 

Pijnenburg en later Kees Pellenaars.  

Ook in koppelkoersen en vooral de achtervolging is 

de Waalwijker vaak ongenaakbaar.  

Slaats is een van de twee Nederlanders die ooit het 

werelduurrecord verbrak. Limburger Jan van Hout, 

nota bene net als twee van Slaats broers omge-

komen in Neuengamme, gaat hem in 1933 voor.  

 

Slaats slaat zijn slag in 1937 op de Vigorelli-baan in 

Milaan, nadat een eerdere poging in Wageningen 

mislukt. Van serieuze voorbereiding is nauwelijks 

sprake. Slaats doet zijn poging zomaar 

doordeweeks, tussen wedstrijden in Zurich en 

Milaan door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De avond ervoor heeft hij met de meegereisde 

Pellenaars en zijn Belgische manager Fons Versnick 

nog diep in het glaasje gekeken.  
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Dat alles blijkt geen belemmering om op  

29 september - onder toeziend oog van 2000 

Milanese werklozen - te komen tot een afstand van 

45,558 kilometer.  

De strategie van Slaats en Versnick simpel. Elke 

keer als Slaats op grond van het winnende schema 

de baan rond moet zijn, luidt zijn manager de bel. 

De tactiek slaagt. Achteraf had Slaats nog harder 

gekund, bekent hij. Had hij het maar gedaan.  

 

Ruim een maand later rijdt de Fransman Maurice 

Archambaud 282 meter verder: 45,840 kilometer. 

De wraak van Slaats op Archambaud is zoet. De 

Waalwijker verpulvert de Fransman in twee 

gearrangeerde achtervolgingen in Brussel en - nog 

pijnlijker voor Archambaud - Parijs.  

 

Vijf jaar later neemt de legendarische Fausto Coppi 

het record over: hij rijdt 31 meter verder dan 

Archambaud. De Italiaan wordt pas in 1956 

afgelost door Jacques Anquetil.  

Monsieur Chrono, vijfvoudig Tourwinnaar, komt tot 

46,159. Nog altijd slechts 601 meter verder dan de 

onvoorbereide Slaats negentien jaar eerder. 

Volgens zijn neef Frans, zoon van de in de oorlog 

omgekomen Herman, was Slaats er de man niet 

naar om uitgebreid terug te blikken op zijn 

carrière.  

Ook over Argentinië liet 'ome Frans' weinig los. „Er 

was ook niet veel ruimte voor", beseft zijn neef. 

„De familie had iets anders aan het hoofd." Zoon 

Jules herinnert zich nog dat zijn vader vloeiend 

Spaans sprak. Allemaal verwaterd." 

 

Na de oorlog gaat Slaats als vertegenwoordiger aan 

de slag bij Magneet fietsen, daarna werkt hij nog in 

de autobranche. Hij trouwt in 1950, in Rome nog 

wel, met Cornelia Vesters.  

Jules is in 1952 het enige kind uit het huwelijk. Hij 

is vernoemd naar het gesneuvelde jongste broertje 

van Frans Slaats.  

 

In tegenstelling tot zijn oude kompanen, 

Pijnenburg, die in Tilburg een wielerclub naar zich 

genoemd kreeg, en Pellenaars, die een illustere 

ploegleider werd, is Slaats een beetje een vergeten 

naam. „Maar toen ik als kind met mijn vader in 

Amsterdam of Antwerpen kwam, merkte je dat hij 

een beroemdheid was", zegt zijn zoon Jules. „In 

Amsterdam wezen ze ons na: 'Kijk, Frans Slaats'."  

 

Zelf heeft de zoon van Slaats zich nooit echt 

beziggehouden met het roemruchte verleden van 

zijn vader. Dat liet hij over aan zijn neef Frans, die 

om de carrière van zijn oom te reconstrueren 

dagen in archieven en achter de computer 

doorbracht.  

Wat zijn neef al eerder wist, beseft Jules Slaats nu 

ook. Mijn vader moet echt een grootheid zijn 

geweest." 

 

Drie broers van Frans Slaats, Herman, George en 

Jules, zijn herbegraven op Bloemendaal in 

Waalwijk. Van Gerard is nooit meer iets 

teruggevonden 

 

Frans Slaats (Waalwijk, 1912-1993) heeft het 

palmares van een wielerlegende. Waalwijk zou 

trots moeten zijn, maar laat dat niet erg merken. 

Een standbeeld voor de oud-werelduurrecord-

houder is er niet, ook een Frans Staatsstraat 

ontbreekt.   

Zijn eigen familieleden zullen er niet voor in actie 

komen. Zij vinden dat een dergelijk eerbetoon niet 

van hen af moet komen. De gemeente is eerder de 

aangewezen partij, maar die heeft er nooit werk 

van gemaakt. 

 

 

Tekst en afbeeldingen met toestemming van de uitgever 

overgenomen uit:  Brabants Dagblad van 16 juli 2014 
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Adam Barend van Doorn             Jan Allard Gerhard van Doorn 

 

INFORMATIE GEVRAAGD OVER: 

Jan Allard Gerhard van Doorn 

Voor de levensbeschrijving van Jan Allard Gerhard 

van Doorn, gevangene nr. 11510 te Neuengamme 

(overleden 24-03-1945) ben ik op zoek naar 

mensen die mij meer over hem kunnen vertellen. 

Ook zijn vader, Adam Barend van Doorn, heeft 

tegelijk met hem gevangen gezeten. 

Als onderwijzer aan dezelfde school als Jan, ben ik 

naarstig op zoek naar informatie over deze jonge 

man.  

Bij het 70-jarig herdenken op 24 maart 2015 hopen 

we op school een vernieuwde herdenkplaat te 

onthullen.  

Dit gebeuren willen we graag onvergetelijk maken 

door het uitbrengen van een kleine publicatie in de 

vorm van een levensbeschrijving van Jan van 

Doorn. 

Wat ik tot nog toe te weten ben gekomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Barend van Doorn. No. 11509. Geboorte-

plaats: Veenendaal Geboortedatum: 29-07-1887 

Plaats van overlijden: Neuengamme Datum van 

overlijden: 17-03-1945. Beroep: schoenenwinke-

lier. Groep: verzet “Doordat zijn zoon illegaal werk 

deed en bij huiszoeking niet thuis werd aangetrof-

fen, is vader met andere zoon meegenomen.” 

 

Jan Allard Gerard van Doorn. No. 11510. Geboor-

teplaats: Veenendaal Geboortedatum: 04-05-1921 

Plaats van overlijden: Neuengamme Datum van 

overlijden: 24-03-1945Beroep: onderwijzer. Groep: 

verzet.'' Zijn broer was illegaal werker. Bij huiszoe-

king werden hij en zijn Vader meegenomen. Jan en 

zijn vader zijn waarschijnlijk het slachtoffer van 

persoonsverwisseling:   de   SD- er  Verhulsdonk  uit 

 

Apeldoorn was op zoek naar Ton van Doorn,broer 

van Jan en lid van de Albrecht-groep in Veenen-

daal. De moeder van Jan en de verloofde van Ton 

zijn ook opgepakt.  

Zij overleefden de oorlog, maar zijn inmiddels 

overleden. Van een studiegenoot van Jan weet ik 

dat Jan altijd goed gekapt en gekleed was, van 

dansen en populaire muziek hield en bij de dames 

indruk maakte. 

Meer dan de twee bijgevoegde foto's is niet met 

zekerheid te melden. Vandaar dat ik deze oproep 

plaats voor hopelijk meer informatie. 

Vr. groet Gerard van der Vliet 

 gerardmartijn@yahoo.com 

 0318-506457 

 

 

WIE HEEFT INFORMATIE OVER: 

Simon Gerard Terpstra ( “Aart” ) 

Gerard Terpstra, schuil-

naam: Aart, geboren op  

6 april 1920 te Batavia, 

was tijdens WOII o.a. 

actief binnen de KP-DE 

KRIM.  

In november 1944 werd 

hij gearresteerd en op  

5 februari 1945 komt hij 

aan in Neuengamme. 

Kampnummer 70912. 

Waarschijnlijk komt hij op 3 mei 1945 om bij het 

bombardement op de Cap Arcona, 25 jaar oud. 

Volgens een andere lezing is hij tijdens transport 

van Neuengamme naar de Lübeckerbocht 

omgekomen. 

Waar hij begraven is, is (nog) onbekend. 

Wie kan zich hem herinneren ?  

Wie heeft verdere informatie over hem en zijn 

verzetswerk en hoe hij om het leven is gekomen?  

Gerard Terpstra was de broer van mijn overleden 

moeder. Zelf ben ik naar hem vernoemd. 

Alle informatie is welkom! 

Ton van der Haar, 

Leeuwenhof 1 , 

3601JC Maarssen,  

 0346 578755  

 t.vanderhaar@planet.nl   

  

OPROEPEN 

mailto:t.vanderhaar@planet.nl
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ROST VAN TONNINGEN; Fout tot het bittere eind. 

Auteur: David Barnouw 

Afwerking: genaaid gebro-

cheerd en geïllustreerd  

Taal: Nederlands 

Pagina’s: 176 

Formaat: 150x230 mm 

Gewicht: 419 gram 

Druk: 2 

Uitgever: WalburgPres 

ISBN10: 905730984X 

ISBN13: 9789057309847 

Prijs: € 19,95 

Rost van Tonningen en zijn nog levende tweede 

vrouw, Florentine Heubel (de ‘zwarte weduwe’) 

waren gepassioneerde nationaal-socialisten en 

bovendien felle antisemieten. Iedere Nederlander 

heeft wel van hun gehoord of gelezen maar van-

wege de zeer interessante details is het boek wat 

geschreven is door - David Barnouw - een absolute 

must. Voor iedereen die meer wil weten over de 

‘foute’ details van de tweede wereldoorlog.  

 

David Barnouw (1949) was tot 2014 verbonden aan 

het NIOD en heeft zich met zijn andere publicaties 

als specialist van Rost van Tonningen weten te 

ontpoppen. Kortom lezenswaard tot de laatste 

bladzijde. 

Wil van den Elzen 

 

DE JACHT OP HET VERZET 

Redactie van Ad van Liempt 

Historici:Marie-Cécile van 

Hintum, Margot van Kooten, 

Anne-Marie Mreijen, Elias 

van der Plicht, Liesbeth 

Sparks  

Afwerking: paperback, geïl-

lustreerd  

Taal: Nederlands 

Aantal pagina's: 400 

Formaat:135 x 215 mm 

Uitgever: Balans 

ISBN 13: 9789460035975 

ISBN 10: 9460035973  Prijs € 19,95. 

De vijf historici hebben onder leiding van Ad van 

Liempt in meer dan tweehonderd strafdosiers de 

namen opgezocht van slachtoffers die voor hun 

verzetsactiviteiten  door  Duitse  Siecherheitsdienst 

 

en Nederlandse politie werden gearresteerd.  

In ‘De jacht op het verzet’ wordt beschreven het 

meedogenloos optreden door de bezetter tegen 

verzetsmensen. Niet alleen de Duitsers maakten 

jacht op verzetsmensen, ook hun eigen land-

genoten speelden daarin een gruwelijke rol.  

Het maakte niet uit of het nu ging om geor-

ganiseerd gewapend verzet, hulp aan onder-

duikers, of uitingen van anti-Duitse gezindheid. 

In de dossiers van het Nationaal Archief van Den 

Haag is te lezen hoe dat ging. Zonder vorm van 

proces werden executies uitgevoerd. In kelders van 

politiebureaus en de SD werden velen op gruwe-

lijke wijze gemarteld. Ook boerderijen en huizen 

van verzetsmensen werden in brand gestoken. Zo 

bleef geen middel ongebruikt in de jacht op het 

verzet.  

Een belangrijk boek over de geschiedenis van het 

verzet in de Tweede Wereldoorlog 

Jan de Muijnck 

 

 

 

  

BOEKBESCHRIJVING 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/david-barnouw/7164/index.html
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HERDENKING BEVRIJDING STALAG X B SANDBOSTEL 

In de namiddag van 29 april 1945 bereikte, na 

zware gevechten, Britse troepen het krijgs-

gevangenkamp Stalag X B Sandbostel. Naast de ca. 

14.000 krijgsgevangenen troffen de bevrijders ook 

nog 7.000 concentratiekampgevangenen aan.  

Deze uitgehongerde en ernstige zieke gevangenen 

waren afkomstig van het concentratiekamp 

Neuengamme of een van haar buitenkampen. Met 

het ontruimen van deze kampen in maart/april 

1945 waren zij, na dagenlange voet-tochten of met 

transporten in goederenwagons, getransporteerd 

naar een in de haast tot opvangkamp ingericht 

kampgedeelte van Stalag X B.  

Onder deze concentratiekampgevangenen bevon-

den 519 Nederlanders, slechts 175 keerden terug 

naar Nederland, waar tengevolge van doorstane 

ontberingen tijdens hun gevangenschap, alsnog 20 

zullen overlijden. 

 

Op woensdag 29 april a.s. wordt de 70e dag van 

bevrijden herdacht met het navolgende 

programma: 

16.00 uur: Opening en kranslegging op de Kriegs-

gräbestätte Sandbostel. 

17.30 uur: Herdenkingsprogramma in de voor-

malige kampkeuken. 

19.00 uur: Herdenkingskerkdienst in het kamp-

kerkje. 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze 

herdenking aanwezig te zijn. 

 

NAAMLIJSTEN SLACHTOFFERS STALAG X B BEGRAVEN 

OP HET WALDFRIEDHOF TE ROTENBURG-WÜMME 

Door de hoge aantallen ernstige zieken in  

Stalag X B wordt door de Britse Royal Army 

Medical Corps (R.A.M.C.) het op 40 km van 

Sandbostel gelegen Ausweichkrankenhaus der 

Krankenanstalten te Rotenburg-Unterstedt, gevor-

derd en per 11 mei 1945 in gebruik genomen als 

86e Britisch General Hospital. In dit hospitaal 

worden ca. 2000 tot 4000 zieken uit Stalag X B 

verpleegd.  

Ondanks de goede verzorging overlijden er 376 

(waaronder 44 Nederlanders) welke in de omge-

ving van het hospitaal ter aarde worden besteld.  

In de vijftigerjaren worden deze graven ge-

ëxhumeerd en de stoffelijke resten, voor zover niet 

overgebracht   naar   het   vaderland,   herbegraven  

 

(waaronder 11 Nederlanders) op het KZ-Gräber-

anlage Waldfriedhof” te Rotenburg-Wümme. 

In 2012 ontstaat een burgerinitiatief om deze 

naamloze graven een naam te geven. Na diverse 

discussies is er door de Gemeente Rotenburg 

opdracht gegeven om naamlijsten te vervaardigen 

voor deze graven. 

Op 7 mei aanstaande wordt om 17.30 uur in de 

Friedhofskapelle op de Waldfriedhof te Rotenburg-

Wümme deze naamlijsten onthuld. 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze 

plechtigheid aanwezig te zijn. 

 

MUZIEKVOORSTELLING “BEVROREN TRANEN” 
Het is nu zeventig jaar geleden dat er een einde 
kwam aan een donkere periode in onze geschiede-
nis. De muziekvoorstelling 'Bevroren tranen' is 
gemaakt om hier bij stil te staan, terug te kijken, 
maar ook zeker vooruit. Componist Maarten Peters 
schrijft en zingt elk jaar nieuwe liedjes als kleine 
monumentjes voor verschillende herdenkingen. Hij 
heeft ze verzameld en op CD uitgebracht onder de 
titel 'Bevroren tranen'. Met deze liedjes treedt hij 
dit herdenkingsjaar op door heel Nederland. Elke 
plaats heeft zijn eigen lokale geschiedenis, zijn 
eigen dag, verhaal en monumenten, die vertellen 
over die donkere periode en over de bevrijding nu 
70 jaar geleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hij maakt met zijn liedjes duidelijk dat oorlog en 

vervolging niet in 1945 zijn geëindigd.' In deze mu-

ziekvoorstelling vertelt Maarten Peters zijn verha-

len met korte films en het decor bestaat uit beeld-

collages die de lokale geschiedenis vertellen. De 

agenda voor de muziekvoorstelling 'Bevroren tra-

nen' vindt u op de website: 

www.bevrorentranen.nl  
of bel voor meer informatie tel: 075-6161307 of 
06-51408349. 

INFORMATIEPAGINA 
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Het Neuengamme Bulletin verschijnt twee 

maal per jaar, in maart en in september. Het 

richt zich tot iedereen die zich bij de 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. 

 

Tenzij anders vermeld berusten de rechten 

van het fotowerk bij de maker. 

 

Sluitingsdatum kopij:  

1 maand voor de verschijningsdatum. 

Verschijningsdatum volgende nummer: 

Eind september 2015. 
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