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Bij de omslagfoto: 
 
ARRESTBUNKER OF KAMPGEVANGENIS 
De kampgevangenis, door de gevangenen ook ‘Bunker’ genoemd, had 
vijf individuele cellen voor de uitvoering van speciale kampstraffen, zoals 
het ‘donkerarrest’, waarbij de gevangene een aantal dagen in een 
volkomen donkere cel moest doorbrengen. Vanaf 1942 werden in de 
gang van de Arrestbunker meer en meer gevangenen opgehangen. 
Bovendien werden door de Gestapo honderden mensen hierheen 
gebracht voor hun executie. 
In het najaar van 1942 vermoordde de SS in de Arrestbunker twee keer 
Sovjet-Russische krijgsgevangenen met het beruchte gifgas Zyklon-B – 
eind september 197 en eind november 251 mensen. Bij de tweede 
moordactie ging het over het algemeen om gewonde soldaten. 
Nog kort voor de ontruiming van het kamp – in de nachten van 21 tot 24 
april – werden door de SS hier 71 mannen en vrouwen uit de politiege-
vangenis Fuhlsbüttel vermoord. Na 1945 diende het gebouw nog verder 
als gevangenis. In 1950 werd het gebouw gesloopt. 
 
Kort geleden werd over de resten en fundamenten van de Arrestbunker 
een glazen huis gebouwd. 
 
Bron: Nederlandse uitgave van ’KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Het 
buitenterrein’ door: Andreas Ehresmann, dr. Insa Eschebach, dr. Detlef 
Garbe, dr. Hermann Kaienburg en dr. Christle Wickert; vertaling dr. Björn 
Kooger. Hamburg 2006, eerste druk. 
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VAN DE VOORZITTER 

 

 

 

 

 

 

 

Beste vriendinnen en vrienden van onze Vrien-

denkring, 

 

Dit voorjaar was er nogal wat commotie rond de 4 

mei-herdenking. Er ontstond een heftige discussie 

over het gedicht van de zestienjarige Auke de 

Leeuw, dat voorgelezen zou worden op de Dam 

tijdens de dodenherdenking omdat hij een van de 

winnaars was van de gedichtenwedstrijd ‘Dichter 

bij huis.’ 

Er werd vanuit verschillende groeperingen heftig 

gereageerd op het feit dat de Duitse Bondspresi-

dent Joachim Gauck  de 5 mei-lezing hield in Bre-

da.  

De beslissing van het Comité 4-mei Vorden om 

tijdens de herdenking langs de graven te lopen 

van tien omgekomen Duitse soldaten haalde de 

landelijke media, helemaal omdat het tot een 

rechtszaak moest komen. 

Herdenken heeft dus niet meer voor iedereen 

dezelfde waarde. Daarnaast blijkt dat lang niet 

alle mensen meer voldoende op de hoogte zijn 

van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoor-

log.  

Het is daarom niet alleen belangrijk dat we met 

elkaar in gesprek gaan over de waarde en de in-

houd van herdenken, maar ook dat we de ge-

schiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het 

algemeen en die van het concentratiekamp Neu-

engamme in het bijzonder doorgeven aan jongere 

generaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom hebben we mevrouw Nine Nooter, direc-

teur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, uitge-

nodigd om op op onze contactdag te spreken over 

herdenken en mevrouw Lauri Faro over haar on-

derzoek naar de rituelen rondom verschillende 

monumenten. 

 

Bovendien verheugt het ons om u te berichten dat 

onze reis in het voorjaar 2013 definitief doorgaat. 

Daarin zullen we én gezamenlijk herdenken én het  

verhaal van Neuengamme en buitenkampen 

doorgeven. 

 

Ik hoop u te kunnen begroeten op onze contact-

dag, 

 

Martine Letterie 
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Zoals u in het Neuengamme Bulletin van maart 

2012 heeft kunnen lezen ben ik met ingang van 20 

april jl. bestuurslid en penningmeester van de 

Stichting Vriendenkring Neuengamme. 

Ik zal in het kort iets meer over mijzelf  vertellen 

zodat u globaal weet wie ik ben. 

 

Ik woon in Oostkapelle (Zeeland) samen met mijn 

vrouw Alice en drie kinderen, Ard-Jan (16 jaar), 

Thaliza (15 jaar) en Remco (11 jaar). In Oostkapel-

le heb ik een eigen administratiekantoor en ben 

daarnaast Zelfstandig adviseur van RegioBank. 

Men kan dus ook bij mij terecht voor sparen, ver-

zekeringen en hypotheken. 

Naast bestuurslid van de Stichting ben ik ook re-

dactielid van het Neuengamme Bulletin, waarbij ik 

voornamelijk de lay-out samen met mijn vader Jan 

de Muijnck voor mijn rekening neem. Ook onder-

houd ik de contacten met onze nieuwe drukker 

Drukkerij Verloop in Alblasserdam. Mijn zoon Ard-

Jan is ook erg geïnteresseerd in de geschiedenis 

van het concentratiekamp Neuengamme en de 

tweede wereld oorlog in het algemeen. Hij is zelfs 

twee keer mee geweest met een herdenkingsreis 

naar Neuengamme en heeft hier zowel op school 

als een keer op een contactdag van de Vrienden-

kring een spreekbeurt gehouden. Gezien zijn inte-

resse hiervoor is hij jeugdredactielid geworden 

van het Neuengamme Bulletin. In het vorige bulle-

tin heeft u al iets van hem kunnen lezen. Sommi-

gen van u zullen hem kennen van de herdenkings-

reis en/of de contactdag die door ons veelal be-

zocht worden. 

 

Via mijn vader ben ik enkele jaren geleden dona-

teur geworden van de Stichting. Alice en ik zijn in 

2008 mee geweest met de herdenkingsreis wat 

een behoorlijke indruk bij ons heeft achtergela-

ten. Wij hopen in 2013 nog een keer met de her-

denkingsreis mee te gaan. 

Mijn vaders vader (dus mijn opa die ik nooit ge-

kend heb) is in 1944 gevangen genomen door de 

Duitsers, omdat hij een radio in bezit had. Eerst 

heeft hij gevangen gezeten in een school in 

Kamperland en vervolgens in de gevangenis in  

Middelburg.  Van  hieruit  is  hij overgebracht naar  

 

Kamp Amersfoort en vervolgens naar het concen-

tratiekamp Neuengamme waar hij is overleden. 

Mijn vader is veel op zoek geweest naar informa-

tie over zijn vader en heeft veel kunnen achterha-

len, mede dankzij de inzet van de Vriendenkring 

Neuengamme. 

Zijn laatste “vondst” is een herkenning op een 

foto van het bekende transport van de Puttenaren 

in oktober 1944 van kamp Amersfoort naar het 

concentratiekamp Neuengamme. Van dit 

transport bestaan diverse foto’s en op één van 

deze foto’s heeft hij zijn vader herkend. Hier leest 

u verderop in dit Bulletin meer over. 

 

Ik hoop u met dit korte stukje over mijzelf en fa-

milie enigszins geïnformeerd te hebben, maar 

besef dat dit erg kort is. Op de jaarlijkse contact-

dag van de Vriendenkring hoop ik u te ontmoeten, 

zodat wij eventueel nader kennis kunnen maken. 

 

Renzo de Muijnck, penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Ondanks het feit dat het de laatste jaren steeds 

minder mogelijk is om subsidie aan te vragen, was 

het door donaties en zeker de extra giften tot op 

heden steeds weer mogelijk de activiteiten van 

onze Vriendenkring voort te zetten. De afgelopen 

jaren zijn wij er telkens in geslaagd tegen beperk-

te kosten contactdagen te organiseren, en lukt het 

ons toch nog om in 2013 een herdenkingsreis naar 

Neuengamme op de agenda te zetten. Ook treft u 

twee maal per jaar ons vernieuwde informatieve 

bulletin aan in uw brievenbus. 

 

Zoals u uit mijn andere stukje al hebt begrepen, 

ben ik met ingang van 20 april jl. de nieuwe pen-

ningmeester. Zoals u wellicht kunt begrijpen gaat 

er bij een overdracht van het penningmeester-

schap soms wel eens iets mis. Hiervoor bieden wij 

bij voorbaat onze excuses aan en vragen wij hier-

voor uw begrip. Mocht u omtrent uw donatie of 

andere financiële zaken opmerkingen en/of vra-

gen hebben, neem dan gerust contact met mij op 

(telefoon: 0118-581663 of r.demuijnck@h-en-

g.nl).  

 

Weet u nog familie en/of anderen die nog geen 

donateur van de Stichting zijn maar hiervoor wel 

interesse (zouden kunnen) hebben, vraag hun dan 

donateur te worden! Zij ontvangen dan ook 

tweemaal per jaar ons vernieuwde informatieve 

Neuengamme Bulletin.  

 

 

 

Tenslotte deel ik u nog mee dat ons rekening-

nummer 3517.49.950 bij de Rabobank is komen te 

vervallen! Wij verzoeken u dan ook hier geen be-

dragen voor onze Stichting meer naar over te 

maken. 

Het nieuwe rekeningnummer van de Stichting is 

85.00.88.712 t.n.v. Stichting Vriendenkring Neu-

engamme te Oostkapelle. 

 

Renzo de Muijnck, penningmeester. 

De eerste drie kwartalen van 2012 zijn weer al 

voorbij. Er zijn helaas nog een aantal donateurs 

waarvan wij nog geen donatie mochten ontvan-

gen. De financiële reserves van de Stichting zijn 

beperkt. Wij willen daarom de donateurs die nog 

geen donatie hebben overgemaakt vriendelijk 

verzoeken alsnog de donatie van € 25,00 over te 

maken. 

De donatie kan overgemaakt worden op bankre-

kening 85.00.88.712 t.n.v. Stichting Vrienden-

kring Neuengamme te Oostkapelle (let op! 

Nieuw bankrekeningnummer). Bij de overschrij-

ving verzoeken wij u uw naam te vermelden en 

de tekst “donatie 2012”. 
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FOTO MET ONVERWACHTE HERKENNING 
Door Jan de Muijnck 

Amersfoort, Vondelplein 11 oktober 1944         foto Archief Eemland 

 

 

 

Op 29 oktober 2011 werd de jaarlijkse contactdag 

van de Stichting Vriendenkring Neuengamme ge-

houden. Tijdens deze contactdag hield de heer 

Harry Ruijs, directeur van Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort, een toespraak over de verschil-

lende activiteiten en mogelijkheden die dit herin-

neringscentrum te bieden heeft. Tijdens zijn toe-

spraak liet hij de bovenstaande foto zien, die in 

Kamp Amersfoort in groot formaat aan de wand is 

opgehangen. 

Bij deze foto vertelde hij dat in 2010, tijdens een 

bezoek van nabestaanden aan Nationaal Monu-

ment Kamp Amersfoort, op deze foto een familielid 

herkend werd. Hierdoor kon aan deze foto de goe-

de datum van 11 oktober 1944 worden gegeven. 

 

Tot die tijd was de foto gedateerd op 18 januari 

1943, met de omschrijving: “Gevangenentransport 

over het Vondelplein, op weg van Amersfoort naar 

het station, op weg naar Vught. Dit was het begin 

van de ontruiming van het PDA”. 

 

 

 

Bij het zien van deze foto merkte mijn schoondoch-

ter Alice op: “De kleine man met pet in de rij achter 

de soldaten zou best je vader kunnen zijn”.  

De lichaamslengte van die persoon had wel over-

eenkomsten met die van mijn vader. Maar dat, op 

een foto die gemaakt is van de eerste rijen van een 

groep van meer dan 1400 gevangenen die op weg 

zijn van kamp Amersfoort naar Neuengamme, mijn 

vader te zien is zou het wel heel toevallig zijn. Toch 

is het niet uit te sluiten dat het werkelijk mijn va-

der is. 

 

Na de contactdag bleven mijn gedachten steeds 

gericht op deze foto en speelde het door mijn ge-

dachten hoe kom ik te weten wie deze persoon 

werkelijk is. Om meer gegevens hierover te kunnen 

krijgen heb ik begin dit jaar een bezoek gebracht 

aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Daar 

werd ik opnieuw geconfronteerd met de foto in 

groot formaat, die daar in de bezoekersruimte aan 

de wand hangt. Door de sterke vergroting en om-

dat het mij door de Moffen niet gegund was om 

Bram de Muijnck 
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mijn vader bewust te leren kennen, kon ik niet met 

zekerheid vaststellen of ons eerdere vermoeden 

juist was. Om toch zekerheid te kunnen krijgen 

adviseerden medewerkers van Kamp Amersfoort 

de foto op te vragen bij Archief Eemland. 

Dit advies heb ik opgevolgd. De foto heb ik in hoge 

resolutie ontvangen en hiermee een duidelijk 

beeld van de kleine man met pet in mijn handen 

gekregen. Mijn eerste ingeving was: “Ja, het is mijn 

vader”. Het probleem was echter dat ik geen ze-

kerheid had of deze ingeving wel terecht was. Toen 

mijn vader op 22 juli 1944 gearresteerd werd, was 

ik nog te jong om mijn vader bewust te kunnen 

kennen. Ook een vergelijking met foto’s die van 

hem in mijn bezit zijn, konden geen overtuigend 

bewijs leveren. Zo bleef het nog steeds onzeker of 

deze persoon toch wel echt mijn vader is. 

 

Degenen die dit voor mij konden oplossen zijn de 

personen die mijn vader goed gekend hebben. 

Deze personen zijn inmiddels hoogbejaard en hun 

geheugen laat hen, op enkele uitzonderingen na, 

soms wat in de steek. Gelukkig heb ik enkele per-

sonen kunnen vinden die mijn vader zeer goed 

gekend hebben. Onder deze personen was ook een 

collega die samen met mijn vader heeft gewerkt. 

Toen zij de foto onder ogen kregen herkenden zij 

direct, zonder dat zij wisten welk persoon wij voor 

ogen hadden, in de kleine man met pet Bram de 

Muijnck. Zo kreeg ik de zekerheid dat deze persoon 

werkelijk mijn vader is. Een werkelijkheid die, 

hoewel ik wel een vermoeden had, als een schok 

door me heenging en een diepe indruk op mij 

maakte.  

 

Na mijn eerste reis in 2006 naar KZ Neuengamme, 

ben ik begonnen met het zoeken naar documenten 

over hoe de weg van mijn vader gegaan is, na zijn 

arrestatie op 22 juli 1944 tot aan zijn overlijden op 

26 december 1944 in het concentratiekamp Neu-

engamme (Neuengamme Bulletin oktober 2010). 

Voor die tijd had ik verschillende boeken en tijd-

schriften gelezen en documentaires bekeken over 

concentratiekampen. De foto’s die ik daarbij aan-

trof van Kamp Amersfoort en Neuengamme had-

den altijd mijn bijzondere aandacht voor de men-

sen die hierop zichtbaar waren. Zoals ik wel ver-

wachte kon ik op geen enkele foto een beeld van 

hem vinden. Met de foto’s die van voor zijn arres-

tatie in mijn bezit zijn moest ik het doen. 

Dat ik totaal onverwacht werd geconfronteerd met 

een foto waarop mijn vader stond afgebeeld had ik 

nooit meer verwacht. 

Met deze foto heb ik nu het laatste beeld van mijn 

vader in handen gekregen. Een beeld met de reali-

teit dat hij met vele “lotgenoten” op weg is naar 

het concentratiekamp Neuengamme. Daar zijn, 

onder onmenselijke omstandigheden, de meesten 

van deze groep gevangenen omgekomen. Ook het 

leven van mijn vader is daar op 26 december 1944 

geëindigd. 

 

In mei 2011, na de opnamen van de documentaire 

“Geen mens meer”, ontving ik, na een bezoek aan 

de woning waaruit mijn vader is weggevoerd, de 

originele sleutel uit de jaren dat hij daar woonde. 

Met deze sleutel had hij regelmatig de woning 

geopend en afgesloten. Symbolisch heb ik met 

deze sleutel de zoektocht naar gegevens over mijn 

vader afgesloten. Met alle verzamelde gegevens 

van hem heb ik een goed beeld gekregen hoe zijn 

leven is verlopen van zijn arrestatie op Kamperland 

tot aan zijn dood in Neuengamme.  

 

Opmerkelijk is dat, toen in april 2012 bekend werd 

dat mijn vader op deze foto stond, het precies 100 

jaar geleden was dat hij in deze maand op 26 april 

1912 geboren werd. 
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HET CONCENTRATIEKAMP NEUENGAMME:  
Reichswerke Hermann Göring en de buitenkampen 
Door Jan Norg 

 

 

Al meer dan 40 jaar gaan wij op vakantie naar de 

Harz in Duitsland en rijden dan op weg naar onze 

vakantiebestemming Goslar langs Salzgitter waar 

de Preussag AG de mijnen van de voormalige 

Reichswerke “Hermann Göring” exploiteert. Na de 

oorlog telde men in het gebied Salzgit-

ter/Braunschweig circa 50 kampen met in ieder 

kamp ca. 2000 mensen die voor het overgrote deel 

gedwongen in de mijnen of in een van de staalfa-

brieken van de Reichswerken werkten.1 Voor de 

Reichswerke richtte de SS in het gebied Braun-

schweig/Salzgitter indertijd drie buitenkampen van 

het KZ Neuengamme in: 1. KZ-Außenlager Salzgit-

ter-Drütte; 2. KZ-Frauenau-ßenlager Salzgitter-Bad 

en 3. KZ-Außenlager Salzgitter-Watenstedt. 

 

 

De Reichswerke “Hermann Göring” 

Vaak vergeten we dat het Naziregime twee gezich-

ten had met aan de ene kant die van onderdruk-

king en terreur en aan de andere kant die van de 

bevrediging van de levensbehoeften van de bevol-

king. Daarbij moesten de grote doelstelling van het 

regime zonder al te grote belasting voor de bevol-

king bereikt worden.2 Zelfs tot in het laatst van de 

oorlog kreeg dit streven een hoge prioriteit.3 Uit 

alle macht moest voorkomen worden dat de be-

volking net als in 1917 opnieuw met een Steckrü-

benwinter te maken kreeg. In de Eerste Wereld-

oorlog leed Duitsland onder de blokkade van de 

Engelse vloot en het verloop van de oorlog had 

duidelijk aangetoond dat het hiertegen niet is op-

gewassen. Zo daalde in de jaren 1914–1918 de 

levensstandaard met ca. 65% en leefde de meer-

derheid van de Duitse bevolking op de rand van 

het bestaansminimum. Op pijnlijke wijze kwam 

men tot het besef dat de  

                                                           

 
1 A. Meyer. Hitlers Holding. Die Reichswerke »Hermann 
Göring«. München 1999, p. 173.   
2  G. Aly. Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationa-
ler Sozialismus.  Frankfurt am Main 2005.    
3 A. Nolzen. Die NSDAP, der Krieg und die deutsche Gesell-
schaft, in: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. 
(DRZW) Band 9/1. Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939 
bis 1945. Politisierung, Vernichtung, Überleben.   München 
2004, p. 99 – 193.     

 

nauwe binding aan de wereldmarkt de eigen posi-

tie in de Eerste Wereldoorlog had verzwakt en dat 

besef werd versterkt door het Verdrag van Versail-

les dat met haar herstelbetalingen4 als een dictaat 

ervaren werd en daar kwam ook nog eens de infla-

tie in de jaren 1923 en 1924 overheen. Als na de 

beurskrach op Black Thursday 24 oktober 1929 op 

de effectenbeurs in Wall Street te New York de 

internationale crisis uitbreekt, wordt Duitsland na 

een korte opleving door de zoveelste economische 

ramp in betrekkelijk korte tijd getroffen. De perio-

de van schijnbare stabilisatie is voorbij. De gevol-

gen van de economische crisis zijn overal merk-

baar, maar vooral in Duitsland leidt ze tot een ware 

chaos, omdat de zich hier geleidelijk herstellende 

economie grotendeels opgebouwd is met behulp 

van enorme Amerikaanse investeringen. Als die ten 

gevolge van de crisis in eigen land in korte tijd te-

ruggetrokken worden, valt Duitsland in een diep 

gat.  

 

Voor de nationalist Karl Haushofer en in zijn voet-

sporen de geopolitici is de enige oplossing voor de 

gerezen problemen dat Duitsland zich in econo-

misch opzicht onafhankelijk maakt van de interna-

tionale markten, kort gezegd: Autarkie (een geslo-

ten staatshuishouding). 5  

Dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog heeft verlo-

ren schrijft Haushofer toe aan een ontoereikend 

besef van de betekenis van Lebensraum voor het 

volk. Want Lebensraum is de garantie om zeer 

zeker in tijden van oorlog de volledige zelfvoorzie-

ning van een land te waarborgen. Door tussen-

komst van een student van Haushofer, Rudolf 

Hess, maakt Adolf Hitler kennis met diens inzich-

ten. In Mein Kampf en in zijn tweede boek6 spreekt 

Hitler later dan ook herhaaldelijk over de wanver-

                                                           

 
4 H. Schacht. Das Ende der Reparationen. Oldenburg 1931. 
5 D. Eichholtz. Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 
1939 – 1945. Band II: 1941 – 1945 Teil 2. München 1999, p. 
444.  
G. Bakker. Duitse Geopolitiek 1919 – 1945 een imperialisti-
sche ideologie. Assen 1967. 
6 A. Hitler. Mein Kampf. München 1938, passim. 
A. Hitler. Hitlers zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 
1928, hrsg. G.L. Weinberg, Stuttgart 1961, passim. 
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houding tussen het aantal inwoners en de opper-

vlakte van Duitsland en de noodzaak hierin veran-

dering te brengen. Het is één van de pijlers van 

Hitlers wereldbeschouwing de uitbreiding van Le-

bensraum.7 Voor Hitler was autarkie dan ook een 

van de doelen voor de komende veroveringsoorlog 

in Europa en de Lebensraum in het Oosten.8  Voor 

de ‘Ostforscher’ onder de Nazi’s stond: Lebens-

raum op de eerste en Ras op de tweede plaats. 

Voor hen bepaalde de quasi ‘biologische’ grenzen 

van het Ras mede de Geopolitieke grenzen van de 

Lebensraum in het Oosten.9  De opstellers van het 

Generalplan Ost hielden er dan ook rekening mee 

dat er ca. 35.000.000 mensen uit de veroverde 

gebieden verdreven en nog eens ca. 21.000.000 

mensen, inclusief ca. 8.391.000 joden, door ver-

hongering, Vernichtung durch Arbeit, mobile Tö-

tungskommandos of in Vernichtungslagern gedood 

moesten worden.10 

 

De in het 25-puntenprogramma van de NSDAP 

beloofde nationalisering van de grote private on-

dernemingen en warenhuizen en de omvangrijke 

grondsanering verdwijnt na de machtsovername in 

1933 naar de achtergrond. Wel leidt de gevoerde 

economische politiek van de Nazi’s, het streven 

naar autarkie en herbewapening uiteindelijk tot 

meer interventies van de staat in het bedrijfsleven. 

Zo kan het Duitse bedrijfsleven de producten op de 

binnenlandse markt tegen het hoge interne prijs-

peil verkopen, zonder last te hebben van concur-

rentie. De staatsconjunctuur zorgt voor voldoende 

orders en bovendien geldt vanaf 1936 dat staats-

orders gehonoreerd worden volgens het principe 

van kosten plus opslag. Hoe hoger de kosten hoe 

hoger de winst. Voor het bedrijfsleven is dan ook 

niet interessant om op de internationale markten 

te opereren, waar scherpe prijzen immers efficiën-

tie vereisen. Voor het Naziregime heeft dit systeem 

twee voordelen: ten eerste blijft de economische 

afhankelijkheid van het buitenland beperkt en ten 

tweede kan de resterende internationale handel 

gemanipuleerd worden. Daarbij richt het regime 

                                                           

 
7 E. Jäckel. Hitlers Weltanschauung.  Stuttgart 1991, p. 29 – 
54. 
R. Zittelmann Hitler Selbstverständnis eines Revolutionärs.  
München 19984, p. 306 – 378.     
8 M. Domarus. Hitler. Reden 1932 bis 1945. Kommentiert 
von einem deutschen Zeitgenossen. Band II Untergang. 
Zweiter Halbband 1941 – 1945. Wiesbaden 1973, p. 1725 – 
1739.  
9 Chr. Ingrao. Hitlers Elite. Die Wegbereiter des nationalso-
zialistischen Massenmords. Berlin 2012, p. 82v. 
10 a.w. p. 192v. 

zich bij het gegeven van exportsubsidies op de 

landen waar ze die wil hebben. In 1937 wordt bij 

de systematisering van deze politiek Nederland in 

de tweede van vijf categorieën van landen ge-

plaatst waarop exportsubsidies gericht zijn. Daaruit 

blijkt dat het Naziregime belang had bij de Neder-

landse producten en de industrie.11 In het verleng-

de daarvan bepaalde Hitler in november 1939 bij 

de voorbereiding van de militaire operatie (Fall 

Gelb) dat de bezette gebieden, waaronder Neder-

land, economisch geëxploiteerd moesten wor-

den.12  

 

Op 1 februari 1933 om 22.00 uur spreekt de pas 

benoemde Reichskanzler Adolf Hitler op alle radio-

zenders het Duitse volk toe. Hij besluit zijn rede-

voering met de vraag aan het Duitse volk: Nun, 

deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren, und 

dann urteile und richte uns.13  

 

In eerste instantie heeft die vraag een propagan-

distisch karakter, maar ook biedt het Hitler ruimte 

om zijn ‘duistere plannen’ te kunnen uitvoeren. 

Een van de lessen uit de Eerste Wereldoorlog was, 

dat het tekort aan benzine en dieselolie mede ver-

antwoordelijk was voor de Duitse nederlaag en 

daarom wordt voor de productie van synthetische 

brandstof in 1934 de Braunkohlen-Bezin-AG 

(BRABAG) gesticht.14 Vervolgens kondigt Hitler in 

september 1936 op de ‘Reichsparteitag der Ehre 

und Freiheit’15 de uitvoering van het Vierjarenplan 

aan en kort daarna op 18 oktober benoemt hij 

Hermann Göring tot gevolmachtigde voor dit vier-

jarenplan.16 Het is in het kader van het vierjaren-

plan dat ook de Reichswerke »Hermann Göring« 

wordt gesticht. De Reichswerke behoorde naast 

I.G. Farben en de Verenigte Stahlwerke AG tot de 

grootste concerns in Nazi-Duitsland. In maart 1944 

                                                           

 
11 M. de Keizer. Appeasement en aanpassing. Het Neder-
landse bedrijfsleven en de Deutsch-Niederlandische Gesell-
schaft 1936 – 1942. RIOD. Cahiers over Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog nr. 7/8 Den Haag 1984.  
12 H. A. M. Klemann. Nederland 1938 – 1948. Economie en 
samenleving in jaren van oorlog en bezetting. Amsterdam 
2002, p. 56. 
13 H. Höhne. »Gebt mir vier Jahre Zeit«. Hitler und die An-
fänge des Dritten Reiches. Frankfurt am Main 1996. 
14 Chr. Glauning. Entgrenzung und KZ-System. Das Unter-
nehmen ‘Wüste’ und das Konzentrationslager in Bisingen 
1944/45. Reihe Geschichte der Konzentrationslager  1933 – 
1945. Band 7. Berlin 2006, p. 40. 
15 H. T. Burden. Die programmierte Nation. De Nürnberger 
Reichsparteitage. Gütersloh 1967, p. 175 – 197. 
16 E. Gritzbach. Hermann Göring werk en mensch. Amster-
dam 1943, p. 146. 



 

8 

Neuengamme Bulletin oktober 2012 

telt de Reichswerke 410 ondernemingen, daarvan 

maken 297 ondernemingen deel uit van de 

Reichswerke AG für Berg- und Hüttenbetriebe 

»Hermann Göring«, 19 van de Reichswerke AG für 

Binnenschiffahrt »Hermann Göring« en 94 van de 

Reichswerke AG für Waffen- und Machinebau 

»Hermann Göring«.17 Op 15 juli 1937 wordt de 

Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten 

»Hermann Göring« gesticht met Göring aan het 

hoofd en Paul Pleiger als directievoorzitter. De 

stichting stuit meteen al op grote weerstand in 

kringen van de zware industrie en van de 

Reichsbankpräsident und Reichswirtschaftminister 

Hjalmar Schacht. Op 5 augustus 1937 richt Schacht 

zich in een lange brief tot Göring waarin hij zijn 

ernstige bedenkingen heeft verwoord, maar gelijk-

tijdig dreigt hij ook als hij geen gehoor vindt met 

zijn aftreden. Op 11 augustus voert Hitler die 

Schacht nodig heeft als zijn politiek vijgenblad voor 

de oorlogsvoorbereiding op de Obersalzberg een 

indringend gesprek met Schacht en verbiedt hem 

af te treden. Tijdens het gesprek is het Schacht al 

snel duidelijk dat Hitler Göring niet wil stoppen in 

de uitvoering van zijn plannen. Uiteindelijk moet 

Hitler toch in het voornemen van Schacht om af te 

treden berusten. Op 27 november 1937 treedt 

Schacht af eerst als Reichswirtschaftminister en 

daarna ook als Reichsbankpräsident.18 Het is de 

bedoeling om in de omgeving Salzgitter/ Braun-

schweig ijzererts te winnen, want het is al sinds 

1919 bekend dat daar ter plaatse niet alleen ijzer-

erts in dagbouw gewonnen kan worden en ook op 

een diepte van 1000 meter. 396 diepteboringen 

hadden aangetoond aan dat er ca. 3 miljard ton 

ijzererts met een gehalte van ten minste 23 pro-

cent zat. Daarom besluit men in het gebied Salzgit-

ter/Braunschweig dicht bij de mijnen 34 hoogovens 

te bouwen. Naast de bezwaren van Schacht was de 

verwerking van het kiezelzuurhoudende ijzererts 

tot ijzer ook niet zonder problemen. Ondanks het 

feit dat de winning onrendabel is, is het in het ka-

der van het streven naar autarkie noodzakelijk voor 

de oorlogsindustrie.19 Vanaf het begin kampt men 

                                                           

 
17 A. Meyer. Hitlers Holding. Die Reichswerke »Hermann 
Göring«. München 1999, p. 312.  
18 Chr. Kopper. Hjalmar Schacht. Aufstieg und Fall von Hit-
lers mächtigstem Bankier. München 2010, p. 308 – 329. 
19   H-U. Wehler. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vierter 
Band. Von Beginn des Ersten Weltkrieg bis zur Gründung 
der beiden deutschen Staaten 1914 – 1949. München 2003, 
p. 697.  
A. Tooze. Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der 
Wirtschaft im Nationalsozialismus. München 2008, p. 278 – 
283. 

met tegenslagen, zoals het omkomen van het 

technische team bij een vliegtuigongeluk en enkele 

incapabele leidinggevenden, naar bovenal is het 

grootste probleem de voortdurende zorg om vol-

doende arbeidskrachten te krijgen. Met hoge lonen 

weet men Duitse arbeiders aan te trekken en vanaf 

1938 ook arbeiders uit Italië en Roemenië, maar 

het zijn er te weinig.  

 

Op 1 september 1939 vallen de Duitse legers Polen 

binnen en daarmee ontketent Hitler de Tweede 

Wereldoorlog. Vanaf dat moment kunnen ook er 

krijgsgevangenen uit Polen en later uit de andere 

bezette landen ingezet worden. In zijn gesprekken 

met Hitler in het Führerhauptkwartier blijft Pleiger 

steeds maar weer wijzen op het tekort aan ar-

beidskrachten. Een tekort dat volgens hem alleen 

maar door het inzetten van dwangarbeiders en KZ-

Häftlingen kan worden opgelost. Daarnaast pro-

beert hij samen met de SS-Obergruppenführer 

Oswald Pohl van het SS-Wirtschaftsverwaltungs-

haupamt (WVHA) Himmler over te halen om ook 

Häftlingen in de industrie in te zetten, omdat 

Himmler ze vooralsnog alleen in zijn eigen SS-

bedrijven wil laten werken. Om zijn doel te berei-

ken levert Pleiger op slinkse wijze geschut uit de 

Skoda voorraden afkomstig aan Himmler voor zijn 

Waffen-SS en niet aan de Wehrmacht. In septem-

ber 1942 komen Pleiger en Himmler de inzet van 

ca. 2.600 Häftlingen bij de Reichswerke overeen, 

om maandelijks 500.000 stuks 8,8 centimeter Flak-

granaten voor de Wehrmacht (Schuilnaam: Aktion 

88) te kunnen produceren. Vanaf eind 1942 begint 

de SS met de inrichting van drie buitenkampen 

voor de Reichswerke in het gebied van Salzgitter/ 

Braunschweig.20  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
20 Gerd Wysocki. Häftlinge des KZ-Neuengamme bei den 
Reichswerke »Hermann Göring«, in: »Wirtschaft und Kon-
zentrationslager«. Symposium »Deutsche Wirtschaft« 
Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen für Industrie und Behör-
den. Hamburg 1991, p. 203 – 211. 
Gerd Wysocki. Arbeit, Sozialpolitik und staatpolizeiliche 
Repression bei den Reichswerke „Hermann Göring“ in Salz-
gitter, in: H. Kaienburg [Hrsg.] Konzentrationslager und 
deutsche Wirtschaft 1939 – 1945. Opladen 1996, p. 113 – 
125.      
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1. KZ-Außenlager Salzgitter-Drütte21   

De aanwezige onderkomens onder de Hochstrasse 

(Viaduct-weg) op het fabrieksterrein waar vanaf 

1939 ca. 1000 Poolse arbeiders gelegerd waren, zal 

voortaan plaats moeten bieden aan ca. 2600 Häft-

lingen. Op 18 oktober 1942 komen de eerste 150 

Häftlingen en tien bewakers uit het KZ-Buchenwald 

naar Salzgitter. Zij hebben opdracht de onderko-

mens geschikt te maken voor de legering van Häft-

lingen en aan de kant van de Hochstrasse dat aan 

het gezicht van de Häftlingen onttrokken is worden 

voor 100 SS-bewakers barakken gebouwd. Het 

buitenkamp komt organisatorisch onder het KZ-

Neuengamme te vallen. Vanaf juni 1944 benoemt 

Max Pauly de Lagerkommandant van het KZ-

Neuengamme voor acht groepen buitenkampen 

onder andere in de steden Bremen, Hamburg en in 

het gebied Salzgitter/ Braunschweig een Stütz-

punktleiter. De Stützpunktleiter geeft de aanwij-

zingen en bevelen van Pauly aan de Lagerführer 

van de buitenkampen door en is ook verantwoor-

delijk voor de organisatorische aangelegenheden, 

zoals de verzorging van de bewakers, de zorg voor 

de bewaking, de verpleging van de Häftlingen en 

het regelmatig uitvoeren van inspecties in de bui-

tenkampen. De Lagerführer van het KZ-Außenlager 

Salzgitter-Drütte is tevens de Stützpunktleiter in 

het gebied Braunschweig/Salzgitter. Vanaf het 

voorjaar 1944 tot maart 1945 is dat de SS-

Obersturmführer Arnold Stippel22 en tot en met de 

ontruiming van het buitenkamp de SS-

Obersturmführer Karl Wiedemann. 23  Onder zijn 

verantwoordelijkheid vallen naast de drie buiten-

kampen in Salzgitter ook de buitenkampen in 

Braunschweig, Vechelde en Schandelah. Net als in 

Salzgitter is de SS in Schandelah ook in het kader 

van het streven naar autarkie betrokken bij de 

onderneming Steinöhl GmbH, een dochteronder-

neming van de Deutsche Asphalt AG (DASAG). 

                                                           

 
21 Gerd Wysocki. Häftlingsarbeit in der Rüstungsprodukti-
on. Das Konzentrationslager Drütte bei den Hermann-
Göring-Werken in Watenstedt-Salzgitter, in: W. Benz und B. 
Distel [Hrsg.] Sklavenarbeit im KZ. Dachauer Hefte 2. Dach-
au 1986/1993, p. 35 – 67. 
E. Zacharias. Salzgitter-Drütte, in: W. Benz – B. Distel [Hrsg.] 
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. Neu-
engamme. München 2007, p.  505 – 510.    
22 J. K. Norg. De buitenkampen van het concentratiekamp 
Neuengamme in Hamburg, in: Neuengamme Bulletin, okto-
ber 2009, p. 9. 
23 M. Buggeln. Der Stützpunktleiter: Ein Neuengammer 
Spezifikum?, in: M. Buggeln. Arbeit & Gewalt. Das Außenla-
gersystem des KZ Neuengamme. Göttingen 2009, p. 396 – 
399.   

Vanaf juli 1944 werken ze ook samen met de Gei-

lenbergstab24 in het project ‘Wüste’ om uit de daar 

tijdens het Vroeg-Jura (Lias) onder water afgezette 

laag Posidoniaschalie grondstof voor de oliewin-

ning te halen.25  

 

Vanaf oktober 1942 komen er maandelijks 

transporten Häftlingen uit het KZ-Neuengamme 

naar Salzgitter. De Häftlingen worden daar in bijzijn 

van medewerkers van de Reichswerke op lichame-

lijke geschiktheid gekeurd en moeten ze vooral 

jong en sterk zijn. Als op 29 september 1942 de 

inrichting van de onderkomens nog steeds onvol-

doende is klaagt Gerhard Mauer van de Amtgruppe 

D II (Arbeitseinsatz der Häftlinge) bij de Reichswer-

ke dat er nog steeds 600 van de verplichte aantal 

bedden ontbreken. Vrijwel gelijktijdig geeft Himm-

ler ook nog eens toestemming om het aantal Häft-

lingen te verhogen van 2600 naar 3150. Met als 

gevolg dat de levensomstandigheden in de onder-

komens steeds meer verslechteren en het aantal 

sterfgevallen oploopt. Naast het tekort aan bedden 

zorgen ook de bedrijfsgeluiden, het auto- en 

vrachtverkeer dat permanent over de Hochstrasse 

raast en het komen en gaan van de Häftlingen uit 

de ploegendiensten voor veel onrust in de overvol-

le onderkomens.26  SS’ers drijven de Häftlingen 

door een ca. 300 m. lange onverlichte tunnel op 

het fabrieksterrein naar en van de arbeidsplaatsen. 

Wie in de donkere tunnel struikelt en valt loopt het 

gevaar door hen die na hem komen te worden 

vertrapt. In de fabriek zelf werken ze onder bewa-

king van SS’ers in twee of drie ploegendienst in 

drie Arbeitskommandos: 1. Het Kommando dat aan 

de bouw van Halle X werkt; 2. Het Blockbrecher-

Kommando en 3. Het Schmiede-Kommando.  Het 

komt op de werkplek vaak tot ongevallen, omdat 

de oververmoeide, verzwakte Häftlingen het zware 

en gevaarlijke werk in de ijzergieterij zonder be-

schermende kleding moeten verrichten. De vaak 

onvermijdelijke ongevallen worden door de SS 

vaak als sabotage bestempeld met alle gevolgen 

van dien. Gezien de hoge sterftecijfers in de alle 

concentratiekampen schrijft de SS-Gruppenführer 

                                                           

 
24 J. K. Norg. De buitenkampen van het concentratiekamp 
Neuengamme in Hamburg, in: Neuengamme Bulletin, okto-
ber 2009, p. 9. 
25  Chr. Glauning. Entgrenzung und KZ-System. Das Unter-
nehmen ‘Wüste’ und das Konzentrationslager in Bisingen 
1944/45. Reihe Geschichte der Konzentrationslager  1933 – 
1945. Band 7. Berlin 2006, p. 77 – 83.    
26 Gerd Wysocki. Häftlingsarbeit in der Rüstungsprodukti-
on. Dachauer Hefte 2. Dachau 1986/1993, p.55. 
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Glücks op 20 januari 1943 aan de Lagerkommen-

danten ‘mit allen Mitteln zu versuchen, die Ster-

blichkeit im Lager herunterzudrücken’ in hoeverre 

men erin het buitenkamp Drütte gehoor aan heeft 

gegeven is onduidelijk. De slechte omstandigheden 

vergen hun tol en dagelijks zijn ongeveer 10% van 

de Häftlingen arbeidsongeschikt. Wanneer zij niet 

binnen vier weken weer arbeidsgeschikt zijn wor-

den ze naar Neuengamme teruggestuurd en ne-

men anderen hun plaats in.27 Pas in september van 

1944 wordt het benodigde aantal van ca. 3000 

Häftlingen bereikt. De Häftlingen komen dan uit 

vrijwel alle door Duitsland bezette landen, maar de 

grootste groepen komen uit de Sovjet-Unie, Polen 

en Frankrijk en een kleinere groep uit Nederland 

en België.  

Op 7 april 1945, drie dagen voordat de Amerikaan-

se troepen het gebied rond Salzgitter bereiken 

geeft de Höhere SS- und Polizeiführer (HSSPF) Mit-

te de SS-Obergruppenführer und General der Poli-

zei Rudolf Querner het bevel voor de ontruiming 

van het KZ-Außenlager Salzgitter-Drütte. Die avond 

worden de Häftlingen uit Drütte samen met ca. 500 

vrouwen uit het KZ-Außenlager Salzgitter-Bad in de 

gereedstaande vee- en goederenwagens op het 

perron geladen om naar het KZ-Auffanglager Ber-

gen-Belsen te worden getransporteerd. Echter op 8 

april strandt het transport in Celle als daar het 

spoorwegemplacement wordt gebombardeerd. 28 

Een aantal Häftlingen komt bij het bombardement 

om of wordt tijdens de zgn. Hasenjagd gedood. Ca. 

600 gewonde en zwakke Häftlingen blijven onver-

zorgd in de voormalige vorstelijke stallen van de 

Heidekazerne in Celle achter waar ze op 12 april 

door de Britten worden bevrijd. De rest ca. 600 

gaat verder te voet naar het Auffanglager Bergen-

Belsen waar ze op 10 april 1945 aankomen.29 

Sinds 1992 is op het huidige fabrieksterrein in een 

van de onderkomens onder de Hochstrasse de 

Gedenk- und Dokumententationsstätte KZ Drütte 

ingericht.30 

 

 

 

                                                           

 
27 A. Meyer. Hitlers Holding. Die Reichswerke »Hermann 
Göring«. München 1999, p. 207. 
28 J. K. Norg. Het concentratiekamp Neuengamme de ont-
ruimingen en opvangkampen, in: Neuengamme Bulletin, 
oktober 2011, p. 32. 
29 a.w., p. 37v. 
30 Gedenkstätten für die Opfer des KZ Neuengamme und 
seiner Außenlager. Hamburg 2000, p. 179 - 182. 

2. KZ-Frauenaußenlager Salzgitter-Bad31 

In de nazomer van 1944 richt de SS in het stadsdeel 

Salzgitter-Bad een buitenkamp voor vrouwen in. Ze 

worden ondergebracht in barakken die daarvoor 

het eigendom waren van de AG für Bergbau- und 

Hüttenbedarf, een dochteronderneming van de 

Reichswerke »Hermann Göring«, dat zichtbaar 

voor iedereen aan het voetpad naar Liebenburg 

lag. Het in de jaren veertig gebouwde kamp Nr. 43 

was berekend op 120 vrouwen en zal uiteindelijk 

plaats moeten bieden aan ca. 500 vrouwen. Bij de 

inrichting wordt er om het kamp een elektrisch 

geladen prikkeldraadomheining geplaatst en bor-

den met de tekst: ‘Nicht stehen bleiben, es wird 

geschossen’.  

 

Op 19 september 1944 komt het eerste transport 

vrouwen uit het KZ-Ravensbrück in Salzgitter-Bad 

aan. Het zijn voornamelijk vrouwen die bij de op-

stand in Warschau gevangen zijn genomen. Eind 

oktober komt er een tweede groep uit het KZ-

Ravensbrück en daarmee komt de totale sterkte op 

ca. 500 Häftlingen. De meeste van de ca. 500 

vrouwen zijn afkomstig uit Polen (Warschau) en 

verder uit de Sovjet-Unie, Frankrijk, Joegoslavië, 

Italië en Griekenland. In het SS-jargon zijn het 

hoofdzakelijk politieke gevangenen en maar een 

kleine minderheid is Jodin. Ze worden tewerkge-

steld in de oorlogsproductie bij de AG für Bergbau- 

und Hüttenbedarf en bij het Kleieisenwerk aan de 

Gittertor, beide dochterondernemingen van de 

Reichswerke »Hermann Göring«. De vrouwen die 

bij de AG für Bergbau- und Hüttenbedarf werken 

moeten onder bewaking van SS’ers de ongeveer 

twee kilometer lange weg naar het bedrijf die 

dwars door een nieuwbouwwijk voor arbeiders van 

de Hermann-Göring-Werke voert te voet afleggen. 

De anderen die bij het Kleineisenwerk aan de 

noordwestelijke rand van het stadsdeel Salzgitter-

Bad werken worden onder bewaking van SS’ers 

met vrachtwagens van het bedrijf getransporteerd. 

De vrouwen werken in beide fabrieken in drie 

ploegendiensten in de productie van stalenringen 

voor luchtafweergranaten. De productiestraat met 

de persen en draaibanken is ingericht in een afge-

                                                           

 
31 H. Ellger. Zwangsarbeit und weibliche Überlebensstrate-
gien. Die Geschichte der Frauenaußenlager des Konzentra-
tionslagers Neuengamme 1944/45. Reihe Geschichte der 
Konzentrationslager  1933 – 1945. Band 8. Berlin 2007.    
E. Zacharias. Salzgitter-Bad, in: W. Benz – B. Distel [Hrsg.] 
Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. Neu-
engamme. München 2007, p.  502 – 505.  
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schermd deel van de grote productiehallen, daar-

door is contact met de overige arbeiders in de hal-

len vrijwel onmogelijk. De levensomstandigheden 

in het kamp zijn slecht te noemen, maar vergele-

ken met de andere buitenkampen in de regio zijn 

ze relatief goed. Er liggen dan ook op het Friedhof 

Jammertal in Salzgitter-Lebenstedt maar vier 

vrouwen uit het KZ-Außenlager Salzgitter-Bad be-

graven.  

 

Op 7 april 1945, drie dagen voordat de Amerikaan-

se troepen het gebied rond Salzgitter bereiken 

beveelt de HSSPF Mitte Rudolf Querner om gelijk-

tijdig met het KZ-Außenlager Salzgitter-Drütte ook 

het KZ-Außenlager Salzgitter-Bad te ontruimen. De 

ontruiming komt voor de vrouwen als een volko-

men verrassing, omdat die morgen de Arbeits-

kommandos nog zoals gebruikelijk naar de fabrie-

ken zijn vertrokken. Echter de in het kamp achter-

gebleven vrouwen mogen niet meer na terugkeer 

uit de ploegendienst zoals gebruikelijk is gaan sla-

pen, maar moeten het kamp schoonmaken en op-

ruimen. Als in de namiddag ook de Arbeitskom-

mandos in het kamp teruggekeerd zijn moeten alle 

ca. 500 vrouwen op appel verschijnen. Daarna 

worden ze met vrachtwagens naar het ongeveer 15 

kilometer verderop gelegen KZ-Außenlager Salzgit-

ter-Drütte gebracht. Samen met de Häftlingen uit 

Salzgitter-Drütte worden ze op het perron in de 

gereedstaande vee- en goederenwagens geladen 

om naar het KZ-Auffanglager Bergen-Belsen te 

worden getransporteerd. Bij het bombardement in 

Celle op het spoorwegemplacement komt onge-

veer de helft van de ca. 500 vrouwen om het leven. 

De overlevenden gaan te voet verder naar het KZ-

Auffanglager Bergen-Belsen waar ze op 10 april 

1945 aankomen.  

 

Sinds 1995 herinnert een gedenksteen in de Frie-

drich-Ebert-Straße aan de plaats waar vroeger het 

KZ-Frauenaußenlager Salzgitter-Bad heeft ge-

staan.32 

 

3. KZ-Außenlager Salzgitter-Watenstedt33 

In augustus 1939 richten de Reichswerke »Her-

mann-Göring« en het Oberkommando des Heeres 

                                                           

 
32 Gedenkstätten für die Opfer des KZ Neuengamme und 
seiner Außenlager. Hamburg 2000, p. 177v. 
33 E. Zacharias. Salzgitter-Watenstedt, in: W. Benz – B. Distel 
[Hrsg.] Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialis-
tischen Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. 
Neuengamme. München 2007, p.  510 – 514.  

de Stahlwerke Braunschweig GmbH op. Het staal-

bedrijf moet tankrupsen, onderdelen voor torpe-

do’s, kanonslopen en granaten produceren en 

komt zuidoostelijk van Salzgitter-Watenstedt direct 

naast de Hütte Braunschweig te liggen. Pas in de 

loop van 1943 is het grootste deel van het geplan-

de complex klaar en in gebruikgenomen. De steeds 

stijgende behoefte aan munitie is waarschijnlijk de 

reden geweest om in Salzgitter-Watenstedt nog 

een buitenkamp in te richten. Het kamp, een ba-

rakkencomplex bestaande uit de deelkampen 

H/I/K/L/M, lag direct tegenover het dorp Leinde 

aan de Reichsstraße 248 en was daarvoor een 

kamp voor (dwang)arbeiders uit België, Hongarije, 

Italië en de Ostarbeiter en Ostarbeiterinnen. Vanaf 

half mei 1944 worden de deelkampen H-K en M 

ontruimd alleen het deelkamp L blijft als krijgsge-

vangenenkamp bestaan. De SS maakt bij het inrich-

ten van de barakken voor de legering van Häftlin-

gen en het plaatsen van de elektrisch geladen prik-

keldraadomheining om het kamp ook gebruik van 

Häftlingen uit het buitenkamp Salzgitter-Drütte.  

 

Op 27 mei 1944 komt het eerste transport Häftlin-

gen uit het KZ Neuengamme in Salzgitter–

Watenstedt aan en in midden juni en augustus 

volgen er meer transporten. In juli 1944 is het aan-

tal Häftlingen in deelkamp M zo groot geworden 

dat de SS genoodzaakt is ze uit het overvolle kamp 

te verkassen naar de stenen barakken van het 

deelkamp I en K. In augustus 1944 is het aantal 

Häftlingen in het buitenkamp Salzgitter-

Watenstedt gestegen tot ca. 2000 man.  

 

In juli 1944 krijgt het voor mannen bedoelde Salz-

gitter-Watenstedt er een vrouwenkamp bij. De 

vrouwen worden ondergebracht in de leegstaande 

barakken van het deelkamp M. Voortaan is KZ-

Außenlager Salzgitter-Watenstedt/Lein-de het 

mannenkamp en het KZ-Außenlager Salzgitter-

Watenstedt het vrouwenkamp.34 Op 7 juli 1944 

komt het eerste transport van ca. 300 vrouwen uit 

het KZ Ravensbrück in Salzgitter-Watenstedt aan. 

Daarna volgen er nog twee transporten op 28 au-

gustus en op 19 oktober 1944. Naar het SS-jargon 

behoort de grootste groep Häftlingen in de beide 

kampen tot de categorie politieke (Rode Winkel) 

gevangenen. Het zijn in de Frankrijk gearresteerde 

                                                           

 
34  H. Kaienburg. Das Konzentrationslager Neuengamme 
1938 – 1945. Hrsg. Von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
– Bonn 1997, p. 329v.  
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actieve leden van de Resistance en afkomstig uit 

het kamp Compiègne die via het KZ-Neuengamme 

en Ravensbrück naar Salzgitter zijn gekomen. Het 

aantal Häftlingen dat in beiden kampen gezeten 

hebben is onbekend. De uitwisseling van Häftlin-

gen met andere kampen, het grote aantal arbeids-

ongeschikten dat teruggestuurd en weer vervan-

gen wordt − de mannen naar het KZ-Neuengamme 

en de vrouwen naar het KZ-Ravensbrück − maakt 

dat het aantal Häftlingen dat in beiden kampen 

heeft gezeten, onbekend is. Schattingen zeggen 

dat er tenminste 2000 mannen en 1000 vrouwen 

voor kortere of langere tijd in het buitenkamp Wa-

tenstedt hebben gezeten. 

 

Zowel de mannen als vrouwen worden te werkge-

steld in de twee kilometer van het buitenkamp 

gelegen productiehallen 16 en 17 van de Stahlwer-

ke Braunschweig. In Hal 16 van deze staalfabriek 

staan zware persen waarmee men blokken giet-

staal tot ruwe hulzen voor de granaten en bom-

men perst. In Hal 17 staan draaibanken en daar 

volgt de mechanische bewerking van de ruwe hul-

zen tot een gereed product. Op 14 januari 1945 

wordt bij een bombardement Hal 16 zwaar getrof-

fen en de productie komt tijdelijk stil te liggen. Om 

het productieverlies zoveel als mogelijk te beper-

ken zet de SS een deel van de Häftlingen in voor de 

opruiming- en herstelwerkzaamheden en de ande-

ren moeten in de openlucht de productie aan de 

niet beschadigde of gerepareerde machines weer 

oppakken. Naast de Häftlingen die bij de Stahlwer-

ke Braunschweig werken zijn er in het najaar van 

1944 ook ongeveer 80 – 100 Häftlingen die in de 

ca. 6 kilometer van het kamp afgelegen mijnen van 

Haverlahwiese in Gebhardtshagen te zijn werkge-

steld. 

 

Wanneer begin 1945 de buitenkampen van Braun-

schweig ontruimd worden, zal Watenstedt tijdelijk 

ook nog als opvangkamp dienen. Onder deze uit 

regio Braunschweig afkomstige Häftlingen zijn ook 

een groot aantal Joden. Echter Watenstedt is op 

die grote toestroom van Häftlingen, waaronder 

veel zieken en verzwakten, niet berekend; het ge-

volg is dat de toch al slechte levensomstandighe-

den in het kamp dramatisch verslechteren. Voor de 

meeste nieuwkomers is er geen werk meer en 

daarom moeten ze onder slechte hygiënische om-

standigheden de hele dag in de overvolle barakken 

verblijven.  

 

Begin 1945 probeert de Reichsführer SS Heinrich 

Himmler alleen met de westerse geallieerden vre-

de te sluiten. Hij neemt daarvoor contact op met 

joodse organisaties en spreekt met Hillel Storch 

van het Joodse Wereldcongres. Gelijktijdig voert hij 

ook gesprekken met de vice-president van het 

Zweedse Rode Kruis, Graaf Folke Bernadotte35 over 

een mogelijke vrede met de westerse geallieerden 

met als inzet de vrijlating van de Deense en Noorse 

gevangenen in de Duitse concentratiekampen. 

Graaf Folke Bernadotte weet dat van het sluiten 

van een vrede met alleen de westerse geallieerden 

geen sprake kan zijn, maar weet wel te bereiken 

dat de ca. 4000 Deense en Noorse KZ-Häftlingen 

overgebracht mogen worden naar het KZ-

Neuengamme en vandaar naar Denemarken en 

Zweden. 

 

Op 15/16 maart 1945 begint het Zweedse Rode 

Kruis met de overbrenging van de Scandinavische 

Häftlingen in de zgn. Witte bussen naar het KZ 

Neuengamme. In het KZ Neuengamme worden de 

Scandinavische Häftlingen in Steinhaus I geschei-

den van de andere Häftlingen ondergebracht in het 

zgn. Skandinavierlager en daar verzorgd door het 

Zweedse Rode Kruis. Maar omdat het overbrengen 

van de Scandinavische Häftlingen uit Neuengamme 

naar Denemarken en Zweden traag verloopt, 

kampt men al snel met ruimtegebrek. Om de 

noodzakelijke ruimte te creëren moeten enige 

duizenden Häftlingen van andere nationaliteit uit 

Steinhaus I, dat ook als Schonungsblock dient, naar 

elders overgebracht worden. De SS beweert echter 

dat ze het vanwege hun overbelaste transportap-

paraat zelf niet kunnen doen en verlangt van het 

Zweedse Rode Kruis dat zij de ca. 2000 Häftlingen 

naar de andere kampen zullen overbrengen. Uit 

eindelijk stemt overste Björck hiermee in. Björck 

heeft zich daarbij mogelijk laten leiden door het 

idee dat als zij het transport verzorgden het draag-

lijker zou zijn voor de vaak ernstig zieke Häftlingen. 

Echter als gevolg van dit besluit krijgen de Häftlin-

gen het idee, dat ze door het Zweedse Rode Kruis 

naar veiliger oorden zullen worden gebracht. Zo 

vertelt Dimmen van Gent: ‘Op een dag werd be-

kend gemaakt dat we ons als invalide konden mel-

den om dan door Rode Kruisbussen naar een veili-

ger oord te worden gebracht. Omdat ik als kind 

een ernstig auto-ongeluk had gehad, ging ik naar 

                                                           

 
35 Zie ook het artikel over Graf Folke Bernadotte elders in 
dit Neuengamme Bulletin 
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de administratie. Ik liep express ook een beetje 

mank en werd inderdaad als invalide aangenomen. 

In iedere bus nam een bewaker plaats, verder re-

den nog een paar Zweedse mannen van het Rode 

Kruis mee. We reden door de buitenwijken van 

Hamburg, dat vreselijk verwoest was. Onderweg 

gaven ze ons de gelegenheid aan de rand van de 

weg onze behoeften te doen, hier had ik gemakke-

lijk kunnen vluchten, maar ik geloofde nog steeds 

dat we naar veiliger oorden gebracht zouden wor-

den. Ik sprak lang met een van de Rode Kruis man-

nen, maar hij kon of wilde niet zeggen waar we 

heen werden gevoerd’. De Häftlingen, zoals Dim-

men van Gent, zijn door deze actie op het verkeer-

de been gezet maar aan de andere kant hebben de 

transporten een diepe indruk achtergelaten bij de 

Zweed Ǻke Svenson. ‘De transporten’, schrijft hij, 

‘waarmee we nu uit Neuengamme vertrokken, 

waren iets heel anders. We konden nu ook zien, 

hoe de Duitsers over het algemeen hun geïnter-

neerden, Fransen, Belgen, Hollanders, Polen en 

Russen behandelden. Het was vreselijk! (…) Uit de 

barakken werd een troep wezens, die nauwelijks 

meer iets menselijk hadden, naar ons toe gedreven. 

Zo uitgemergeld als men niet voor mogelijk zou 

hebben gehouden, uiterst verzwakt door hevige 

dysenterie en andere ziekten, wankelden en kropen 

deze arme mensen in onze bussen. (…) Met bedrei-

gingen, stompen en kolfslagen dreven de Duitse 

gevangenenbewakers van het kamp hen de bussen 

in. (…) Die reizen zelf zijn echte nachtmerries ge-

weest.’36 Op 27 en 29 maart komen de Witte Bus-

sen met de ca. 2000 zieke en ernstig verzwakte 

Häftlingen aan boord in Hannover en in het KZ-

Außenlager Salzgitter-Watenstedt aan.37  

 

Ruim een week later op 7 april beveelt de HSSPF 

Mitte Rudolf Querner het buitenkamp Salzgitter–

Watenstedt/Leinde met haar ca. 5.000 Häftlingen 

te ontruimen. In twee en mogelijk zelfs drie 

transporten worden de Häftlingen afgevoerd. De 

SS houdt voor het vertrek van de transporten nog 

een appel, maar op de lijsten met ca. 2000 voor- en 

achternamen geboortedata, Häftlingsnummers, 

enz. die bewaard zijn gebleven ontbreken de na-

men van de zieke en zwakte Häftlingen. Welke de 

bestemming de transporten met de arbeidsge-

schikte Häftlingen hadden is niet bekend. Maar van 

                                                           

 
36 Ǻ. Svenson. Witte Bussen. Den Haag 1946, p. 75 – 77. 
37 J. K. Norg. Het transport van 16 januari 1945 uit Gronin-
gen. Harlingen 2011, p. 74v. 

het transport met de ca. 1.500 zieke en zwakke 

Häftlingen uit het Revier en het Schonungsblock is 

bekend dat het via het KZ-Sachsenhausen op 14 

april 1945 in het KZ-Ravensbrück aankomt. Een 

deel van de Häftlingen vertrekt op 24/25 april te 

voet weer uit het KZ-Ravensbrück om begin mei in 

het KZ-Auffanglager Wöbbelin aan te komen. De 

zieke en ernstig verzwakte Häftlingen die niet meer 

in staat zijn om aan die dodenmars deel te nemen, 

blijven in het KZ-Ravensbrück achter. Diezelfde dag 

begint de SS met de ontruiming van het KZ-

Ravensbrück en een paar dagen later op 28 april 

vertrekt omstreeks 14.00 uur de laatste colonne uit 

Ravenbrück. Wanneer kort daarop Russische mili-

tairen het KZ-Ravenbrück bevrijden treffen ze al-

leen ca. 3000 zieke en verzwakte Häftlingen in het 

concentratiekamp aan.38  

 

In 1991 is op de plaats van het voormalige KZ 

Außenlager Salzgitter-Watenstedt aan de Bun-

desstraße 248 een Stele met gedenkplaat opge-

richt en de informatieborden vermelden als de 

naam van het buitenkamp KZ-Watenstedt / Lein-

de.39  

 

Het daadwerkelijk in praktijk brengen van het stre-

ven naar Autarkie (een gesloten staatshuishou-

ding), daarvan zijn de Reichswerke »Hermann Gö-

ring« in Salzgitter en de onderneming ‘Wüste’ in 

Schandela voorbeelden, heeft naar schatting aan 

ten minste 1.000.000 mensen het leven gekost.40    

 

 

  

                                                           

 
38 J. K. Norg. Het concentratiekamp Neuengamme de ont-
ruimingen en opvangkampen, in: Neuengamme Bulletin, 
oktober 2011, p. 40 – 42.  
39 Gedenkstätten für die Opfer des KZ Neuengamme und 
seiner Außenlager. Hamburg 2000, p. 185v. 

40 A. Meyer. Hitlers Holding. Die Reichswerke »Hermann 

Göring«. München 1999, p. 212.   
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FOLKE BERNADOTTE 
door Theo Broers en Jan de Muijnck 

In de Provinciale Zeeuwsche Courant van 25 maart  

t/m 11 april 1957 is een publicatie opgenomen van 

een door F. Ewald geschreven portret van Graaf 

Folke Bernadotte, die gedurende de Tweede We-

reldoorlog zijn grote gaven aanwendde om het 

leed te verzachten, dat de wereldbrand in zovele 

gezinnen had gebracht. Zijn onvermoeid strijden 

voor de gevangenen − waarvoor hij contact opnam 

met Himmler en Kaltenbrunner − wordt uitvoerig 

beschreven in deze artikelenserie, die besluit met 

het optreden van Graaf Bernadotte als bemidde-

laar in de Palestijnse kwestie, toen de kogels van 

twee fanatieke moordenaars een einde aan zijn 

rijke leven maakten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folke Bernadotte (1895-1948) was de zoon van 

Oscar Carl August (1859-1953), prins van Zweden 

en Ebba Henriëtta Munck (1858-1945) en klein-

zoon van de Zweedse koning Oscar II Frederik van 

Zweden (1829-1807). Gustav V, zijn oom, was ko-

ning van Zweden van 1907-1950. Folke Bernadot-

tes vader was bij het Zweedse koningshuis in on-

genade gevallen door zijn huwelijk met de niet 

adellijke Ebba Henriëtta. Ondanks dat had de 

Zweedse koning interesse in zijn neef en kon hij 

studeren aan de militaire academie en legerofficier 

worden. In de Eerste Wereldoorlog voert hij als 

luitenant een compagnie aan en brengt het tot 

majoor. Dan dient hij tot ontzetting van zijn vader 

en de Zweedse koning zijn ontslag in.  Folke Berna-

dotte is het oorlogvoeren en het bloedvergieten 

beu; hij wil zich inzetten voor het welzijn van de 

mensheid en net als Henri Dunant  en Florence  

Nightingale zich inzetten voor de oorlogsslachtof-

fers en zich ter beschikking stellen van het Rode 

Kruis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij 

vice-president van het Zweedse Rode Kruis. Juist 

door deze functie zou hij als een belangrijk mens 

de wereldgeschiedenis ingaan. 

 

Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog zet 

Bernadotte zich in voor de slachtoffers in de door 

de oorlog getroffen landen, niet alleen door te 

lobbyen bij regeringen en allerlei Rode Kruis-

organisaties,  maar  ook door vluchtelingenkampen  

te bezoeken.  Hij houdt allerlei  acties om geld in te 

 

zamelen voor het versturen van voedsel naar lan-

den die door de oorlog in hongersnood verkeren; 

hij weet het lot van Franse dwangarbeiders in 

Duitsland te verbeteren en zieke geallieerde solda-

ten om te ruilen tegen zieke Duitse soldaten. 

 

Eind december 1944 hoort Folke Bernadotte van 

een Amerikaanse spion, dat ca. 30.000 Noorse en 

Deense zich in erbarmelijke omstandigheden in de 

Duitse concentratiekampen bevinden: “Hun lijden 

is onvoorstelbaar, dagelijks gaan gevangenen te 

gronde aan de steeds minder wordende verzorging 

en het zware werk en men zegt, dat oude mensen 

en zieken en in de eerste plaats de joden gedood 

zullen worden.” Op 15 januari 1945 landt Berna-

dotte op het vliegveld Berlijn-Tempelhof. Het is zijn 

bedoeling  om met Himmler over het lot van de 

Scandinavische gevangenen te onderhandelen, 

maar hij treft helaas Kaltenbrunner − een van de 

moordenaars van de Oostenrijkse bondskanselier 

Ernst Dolfuss in 1934 en sinds 1943, na de moord 

op Heydrich, de chef van de Reichssicherheits-

hauptamt − die Bernadotte niet tot Himmler wil 

toelaten. (Kaltenbrunner was ook de leider van de 

beruchte SS-Einsatzgruppen die in Rusland achter 

het Duitse leger aantrokken om in het bezette ge-

bied verzetsstrijders en joden te vermoorden. Zijn 

Einsatzgruppen pleegden op grote schaal genocide 

en hebben honderdduizenden burgers vermoord. 

In december 1944 wordt Kaltenbrunner bevorderd 

tot Generaal van de Waffen-SS.) Uiteindelijk weet 

Bernadotte tot Himmler door te dringen, maar hij 

weet weinig te bereiken. 

Pas bij zijn vierde ontmoeting met Himmler, op 24 

februari 1945 als het einde van de oorlog nadert en 

Duitsland zijn troepen al van het Oostfront naar 

Brandenburg en Pommeren heeft teruggetrokken 

en de Engelsen en Amerikanen al grote delen in 

westelijk Duitsland zijn binnengetrokken, geeft 

Himmler toe: er mogen 30.000 Scandinavische 

gevangenen, Denen en Noren naar Neuengamme 

overgebracht worden. Van Kaltenbrunner moeten 

ze daar blijven, maar Himmler geeft uiteindelijk 

toestemming om ze naar Denemarken te vervoe-

ren, mits Bernadotte voor het vervoer zorgt. Ber-

nadotte vermoedt een valstrik, dat de Denen en 

Noren alsnog in Neuengamme een hongerdood 
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zullen sterven, en weet gedaan te krijgen dat het 

Zweedse Rode Kruis hen mag voorzien van voed-

selpakketten. Bernadotte moet zelf voor het ver-

voer van de Rode Kruispakketten en gevangenen 

zorgen. Wat dan gebeurt staat bekend als de actie 

van de Witte Bussen: honderden witte Rode Kruis-

bussen rijden in kolonnes van het ene concentra-

tiekamp naar het andere om Rode Kruispakketten 

en Noorse en Deense gevangenen naar Neu-

engamme te brengen. Ze komen daar terecht in 

het zogenoemde Skandinavierlager. De Noren en 

Denen hebben dan beter te eten dan de andere 

gevangenen. Het wordt Bernadotte later kwalijk 

genomen, dat hij zich toch nog door Himmler heeft 

laten manipuleren, hoewel hij niet anders kon: 

vanuit Neuengamme werden zieke gevangenen 

naar andere kampen gebracht, zodat er voor de 

Noren en Denen plaats is in het Skandinavierlager. 

Deze zieke gevangenen hebben het einde van de 

oorlog vaak niet gehaald. 

Op 19 april verlaten de laatste Deense en Noorse 

gevangenen Neuengamme in de Witte Bussen. Ze 

gaan via Flensburg over de Deense grens naar 

Kruså en Padborg. Duizenden Rode Kruispakketten 

liggen dan nog in de pakhuizen van de SS die niet 

ten goede aan de gevangenen gekomen zijn. De 

kampleiding weet deze ten eigen voordeel te ver-

kopen. 

Eind april probeert Himmler via Bernadotte met de 

Amerikanen een wapenstilstand te sluiten, maar 

Bernadotte weigert zich hiervoor te laten gebrui-

ken. Een paar dagen later vlucht Himmler naar 

Lübeck en zoekt nogmaals contact met Bernadotte; 

die ontmoeting vindt plaats in het Zweedse consu-

laat in de Esschenburgstrasse: hij wil zich overge-

ven aan de Amerikanen. Bernadotte brengt Himm-

lers aanbod aan generaal Eisenhower over, maar 

deze weigert het capitulatie-aanbod te aanvaar-

den: dat zou de alliantie met de Russen breken. 

Het is een vreemde speling van het lot, dat juist in 

dit Zweedse consulaat in de Esschenbachstrasse, 

dat op een heuvel tegenover de Vorwerker Indu-

striehafen ligt, waar juist de Tielbek en de Athen 

aan de kade liggen, het bericht binnenkomt, dat 

hier duizenden gevangenen uit Neuengamme inge-

scheept worden. Bernadotte weet er nog honder-

den te redden en hen naar Zweden te laten bren-

gen, maar kan niet voorkomen, dat zijn laatste 

reddingspoging op 3 mei mislukt; waarop in de 

middag het bekende bombardement op de Cap 

Arcona, Athen, Thielbek en Deutschland plaats-

vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: F. Ewald, een reeks geromantiseerde artike-

len over Graaf Folke Bernadotte gepubliceerd in de 

Provinciale Zeeuwsche Courant van 25 maart t/m 

11 april 1957.  

Gedenksteen voor Graaf Folke Bernadotte aan de Fensborg-
vej in Kruså enkele honderden meters na de grensovergang 
vanuit Flensburg. Foto Theo Broers, 18 augustus 2012. 
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Johan Lietzke met foto waarop enkele kinderen te zien zijn. 

JOACHIM LIETZKE, strijder tegen verdrongen oorlogsepisode 
Door Gerard Leijdsman   Foto’s Theo Broers 

 

In Eindhoven staat een gedenksteen in het Horne-

mann Plantsoen voor de broertjes Edo  en Lex Hor-

nemann die op acht- en twaalfjarige leeftijd met 18 

andere joodse kinderen na (mislukte) tuberculose-

experimenten in april 1945 werden vermoord door 

ophanging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het gevolg van de waanzinnige ijver van de 

Duitse longspecialist dr. Kurt Heißmeyer, die ten 

koste van alles professor wilde worden. Hij wilde 

long-tbc bestrijden door in de huid tbc-afweer-

middelen op te wekken. 

 

Deze gruwelijke geschiedenis die zich 67 jaar gele-

den onder het Nazibewind in een school aan de 

Bullenhuser Damm in Hamburg afspeelde, kan men 

nu nog vrijwel dagelijks horen van Joachim Lietzke. 

In dit zelfde schoolgebouw, dat pas sinds 1980 een 

herdenkingsmonument is. De gedreven ex-leraar 

Engels en geschiedenis vertelt onvermoeibaar aan 

bezoekers van vele landen welke afgrijselijke ge-

beurtenis daar plaatsvond. 

 

Telkenmale legt hij uit, dat ondanks grondige actie 

 

door de SS om alles te verheimelijken, men er toch 

in is geslaagd om alle namen van de vermoorde 

kinderen te achterhalen. 

 

Op indringende wijze legt Lietzke uit hoe een Duit-

se journalist Günther Schwarberg uit Hamburg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ondanks aanvankelijke tegenwerking van de naoor-

logse overheid in deze stad, kans heeft gezien om 

de namen en familieleden te achterhalen. 

 

"Van de kinderen", vertelt Lietzke meeslepend, 

"waren alleen foto's van de experimenten bekend 

en een aantal namen. Maar welke naam bij de foto 

hoorde was vrijwel niet te achterhalen. Journalist 

Schwarberg zag kans om deze vrijwel onmogelijke 

taak door niet aflatend speurwerk tot een goed 

einde te brengen. 

 

Hij liet de twintig afbeeldingen op affiches drukken 

en verspreidde deze in diverse landen.  

De resultaten hiervan waren bemoedigend. Dit gaf 

hem steun om door te gaan. Het aantal foto's 

 zonder bijpassende naam verminderde regelmatig 

Gedenkplaat van de gebroeders Hornemann in de tuin bij de 
Gedenkstätte Bullenhuser Damm. 
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en na veel  speurwerk is  hij  er uiteindelijk in ge-

slaagd om alle kinderen een identiteit te verschaf-

fen." 

 

Aangrijpend verklaart Lietzke hoe men van ver-

schillende kanten achter de namen en leeftijden 

kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Voorafgaande aan het experiment werden de 

geselecteerde kinderen in het diepste geheim naar 

Neuengamme overgebracht en daar in een barak 

geïsoleerd gehouden. 

 

Twee Nederlandse verplegers, Dirk Deutekom en 

Johan Hölzel, die de kinderen vaderlijk verzorgden, 

zagen kans om aan de gevangenen die eten moes-

ten brengen bij het afleveren hiervan binnen enke-

le seconden een paar namen door te fluisteren. 

Ook via een latere bron werden de namen bekend. 

 

Voor de foto’s van de ingrepen moest telkens door 

iemand de arm van het kind omhoog worden ge-

houden. Achteraf bleek dat een gevangene dit 

moest doen. Op de foto was zijn hand met een ring 

zichtbaar", zegt Lietzke met nadruk. 

 

Tijdens een bezoek in Hamburg van ex-gevangene 

Jan van Bork aan Günther Schwarberg werd de ring 

herkend als afkomstig van Jan van Bork, die hij had 

gegeven aan de bevriende medegevangene Johan 

Hölzel. Jan van Bork droeg een identiek exemplaar, 

dat door hem van metaalafval was vervaardigd. 

"Na zijn overlijden heeft mevrouw Van Bork de ring 

geschonken aan de 'Gedenkstätte' die voor nu en 

altijd de geschiedenis van de solidariteit van de 

gevangenen verhaalt", schreef Günther Schwar-

berg in een van zijn boeken. 

 

Als voorbeeld van het onrecht dat in het naoorlog-

se Duitsland geschiedde, spreekt Joachim Lietzke 

over de misdadige handelingen van de arts 

Heißmeyer. 

 

Deze arts, die zoals hij volgens Lietzke later ver-

klaarde, 'geen principieel verschil zag tussen dier-

proeven en experimenten met mensen', stelde 

tijdens oorlogstijd in een bespreking met de be-

langrijkste SS- en legerartsen voor om op experi-

mentele wijze de bestrijding van longtuberculose 

aan te pakken. Hij kreeg daarbij ook steun van de 

leiding van de SS. 

 

Een van de ernstigste ziekteverschijnselen waaraan 

het Duitse leger bloot stond was longtuberculose. 

 

Verschillende universiteiten hadden hiernaar reeds 

tbc-onderzoek gedaan, maar er waren weinig re-

sultaten naar voren gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de arts Heißmeyer de Nazi leer aanhing, 

nam hij niet de moeite om de onderzoeksresulta-

ten van enkele universiteiten te bestuderen. 

Hij had zijn eigen denkbeelden over bestrijding van 

long-tbc. Deze ijdele geneesheer wilde proberen 

door het opwekken van huid-tbc, de longaandoe-

ning door het creëren van  immuniteit te bestrij-

den. Eerst wilde men vrouwen hiervoor nemen, 

maar enige tijd later werd besloten om in plaats 

Affiche met afbeelding van Strippel  

Demonstrante met foto van de SS-beul Strippel, die ondanks 
het proces tegen hem zijn straf wist te ontlopen. 
Massamoordenaar van o.a. Majdanek en het Bunkerdrama 
van Vught. 
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daarvan kinderen te gebruiken. Het gruwelijke 

experiment was gedoemd te mislukken doordat 

gevangen artsen in het diepst geheim de tuberkel-

bacteriën hadden doodgekookt. 

 

"Door het falen van de naoorlogse Duitse rechts-

pleging, er waren nog de rechters uit de Nazi-tijd, 

hebben  Heißmeyer en zijn trawanten hun gerech-

te straf steeds kunnen ontlopen", geeft Lietzke 

aan. "Tijdens een proces tegen hem overhandigde 

Heißmeyer documenten over de experimenten, die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hij in zijn tuin had begraven. De medewerking van 

hem aan het strafproces zwakte de zware beschul-

digingen af. Er volgde slechts een lichte straf. Ten 

langen leste  kon Heißmeyer zijn artsenpraktijk als 

vrij man weer uitvoeren. 

 

Ook andere misdadigers ontsprongen de dans. In 

vele gevallen werden aanklachten wegens moord  

omgezet in doodslag, dat een kortere verjarings-

termijn heeft. Ook de beul die op bevel de kin-

deren heeft opgehangen, werd niet wegens moord 

maar voor doodslag voor het gerecht gedaagd." 

 

Lietzke laat weten, "dat de moordenaar van de 

kinderen achteraf verklaarde dat het ophangen aan 

de kapstokhaken voor de gewetenloze boef een 

moeilijk karwei was. Eerst moesten de kinderen 

stuk voor stuk worden opgetild en omdat ze niet 

onmiddellijk stierven moest de beul daarna aan ze 

gaan hangen om ze te doden." 

 

Hoe de mentaliteit van de Duitse justitie was, kan 

men lezen in een van de boeken van Schwarberg. 

"Zaken tegen oorlogsmisdadigers werden of gese-

poneerd of op de zeer lange baan geschoven. Van 

gerechtsverslagen die door Britse aanklagers wer-

den gemaakt, zijn valselijk vertalingen gemaakt. Dit 

moest dan weer worden gecorrigeerd, waarbij de 

Duitse rechters weer tijd wonnen. Aan sommige 

oorlogsmisdadigers werd er zelfs een pensioenbe-

taling toegezegd. 

 

Een hoofdaanklager Harald Duhn in Hamburg, die 

oorlogsmisdadigers voor het Duitse gerecht moest 

brengen, heeft zelfs kans gezien om de Britten van 

oorlogsmisdaden te beschuldigen. Later heeft een 

van de zogenaamde slachtoffers toegegeven dat 

daar absoluut geen sprake van was. Men ver-

moedde dat de hoofdaanklager dit delict had ver-

zonnen om de aandacht van andere processen 

tegen oorlogsmisdadigers af te leiden", zo schrijft 

Schwarberg. 

"Zo langzamerhand zijn de meeste foute rechters 

overleden. Nieuwe rechters en officieren zorgen 

voor een betere rechtspraak. Er zijn nieuwe gene-

raties juristen ontstaan die niet de ogen hebben 

gesloten voor de Nazi-misdaden", voegt Lietzke 

toe. 

 

Voor de velen die vanuit allerlei windstreken ko-

men luisteren, zal Joachim Lietzke met niet afla-

tende inspanning bekendheid geven aan de gruwe-

lijke moord op twintig onschuldige kinderen. Tel-

kens blijft hij urenlang beeldend vertellen welke 

ellende in deze gedenkplaats aan de Bullen-huser 

Damm heeft plaats gehad en hoe weinig aandacht 

er oorspronkelijk door de Hamburgse overheid aan 

werd geschonken. 

 

De namen en de afbeeldingen van de slachtoffers 

zijn nu aangebracht aan een wand van groen in een 

rozentuin tegenover de achterzijde van het school-

gebouw. Dit stukje groen wordt onderhouden door 

scholieren in de leeftijd van de vermoorde kin-

deren. 

 

Recentelijk heeft men het lugubere keldergedeelte 

aangepast en ingericht ter herdenking. 

 

Heißmeyer, de SS-beul die de kinderen eigenhandig ver-
moordde door, terwijl ze opgehangen waren, met zijn volle 
gewicht aan hun beentjes ging hangen. 
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INGELAST BEZOEK AAN NEUENGAMME 
Door Gerard Leijdsman      foto’s Jan de Muijnck 

 

Omdat de traditionele busreis in 2012 door om-

standigheden niet kon doorgaan, besloot ik deson-

danks het jaarlijks herinneringsbezoek maar op 

eigen houtje te gaan ondernemen. Door droeve 

familieomstandigheden was ik genoodzaakt de reis 

van Amsterdam naar Hamburg en verder alleen te 

gaan maken. 

Dit besluit leverde protesten van twee artsen op, 

die vonden dat reizen naar een droeve bestem-

ming bij voorkeur door meerdere personen tegelijk 

moest worden gedaan. 

Zij waren van mening dat men zich, alleen reizend, 

dan niet voldoende kon uiten.  

Hoewel ik over grote reiservaring naar vele be-

stemmingen over de hele wereld kan spreken, heb 

ik mij daarbij neergelegd en ter begeleiding een 

reisgenoot gezocht. 

 

Veel medewerking 

Een reisgenoot was wel wat tijdrovend. Zodoende 

moesten min of meer op het laatste ogenblik de 

reisbiljetten bij de Oorlogsgravenstichting in Den 

Haag worden aangevraagd. Dank zij de onvolpre-

zen activiteiten van de medewerkers aldaar kwam 

alles in recordtempo in goede (spoor)banen. 

Volgens overeenkomsten tussen de regeringen van 

Nederland en Duitsland mogen nabestaanden van 

in ’40-’45 overleden kampslachtoffers één maal 

per jaar gebruik maken van de aangeboden facili-

teiten van de spoorwegen voor een bezoekreis.   

Daar er geen rechtstreekse Intercity-verbinding 

met Hamburg is, moet er onderweg worden over-

gestapt, maar dat hoeft nauwelijks een probleem 

te zijn door de hulpvaardigheid van het treinperso-

neel. 

In Hamburg had ik een kamer gereserveerd in Ho-

tel Terminus am Haubtbahnhof, (een helder en 

betaalbaar hotel), op enkele minuten afstand van 

het hoofdstation en de S-bahnen naar alle richtin-

gen. Dus ook S2 voor Bullenhuser Damm en voor 

Bergedorf, vanwaar ieder half uur de bus naar het 

voormalig concentratiekamp Neuengamme ver-

trekt.  

 

Druk programma 

Direct na aankomst in het hotel, in  de late mid-

daguren,  moest  ik  spoorslags  naar een lezingsbij- 

 

eenkomst in een der hotels. Hier waren twee bui-

tenlandse ex-gevangenen, een dame en een heer, 

aan het woord, die regelmatig op vragen van het 

talrijke publiek ingingen. Daardoor ontstond er een 

levendige en verhelderende discussie. 

Op de tweede dag stond een herhaald bezoek  aan 

de school op de Bullenhuser Damm op het pro-

gramma. 

Hier kon worden vastgesteld dat het gebouw gron-

dig is gerestaureerd. De aangrijpende lugubere 

sfeer is nu gelukkig wat minder aansprekend zon-

der dat wij de vreselijke gebeurtenissen uit het oog 

verliezen. In een sober aangeklede ruimte zijn nu 

verzorgde informatie dozen over de moord op de 

twintig kinderen geëxposeerd zodat de bezoekers 

een goed gedocumenteerde indruk krijgen in wat 

de misdadigersbende allemaal heeft uitgevoerd, 

voordat de kinderen stuk voor stuk door een 

moordenaar werden opgehangen. 

De heer Joachim Lietzke is nog immer aanwezig om 

groepen bezoekers uitleg te verschaffen over de 

vreselijke tijd. De ‘Rosengarten’ ter herdenking is 

ook dit jaar tot bloei gekomen.  

 

Mei herdenking 

Hoewel er dit jaar zoals bekend geen Nederlandse 

herdenking heeft plaats gevonden, kon ik begin 

mei toch op de bekende gedenkplaats samen met 

Duitse deelnemers naar de  woorden van de spre-

kers en de traditionele koorliederen luisteren. Ui-

teraard was daarbij het meest bekend een indruk-

wekkende lied uit Emsland: de Moorsoldaten. 

Door verschillende afgevaardigden werden tevens 

bloemen en kransen gelegd. 

Namen van de omgebrachte kinderen 
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Tot mijn genoegen was hierbij ook een enorm 

bloemstuk van de Nederlandse consul in Hamburg, 

die dat namens de Nederlandse regering had ver-

zorgd. Enkele deelnemers lieten weten deze mooie 

geste zeer te waarderen. 

Eerder op de dag was het mogelijk om de directeur 

van de Gedenkstätte Neuengamme, Dr. Detlev 

Garbe, en enkele van zijn naaste medewerkers te 

begroeten. Daarnaast had ik de gelegenheid om 

naar de speciale vitrine te gaan waarin de door mij  

geschonken ring van mijn vader en zijn levensbe-

schrijving ligt. Het is daar een studie object van de 

Universiteit van Hamburg. 

Er zijn ook andere vitrines met voorwerpen van 

gevangenen. Maar hiervan mogen van het Rode 

Kruis de namen niet worden bekend gemaakt. Die 

zijn dus niet geschikt als studie object van de Uni-

versiteit, omdat de beschrijvingen van de 

(ex)bezitters ontbreken. 

 

 
  

4 mei herdenking bij het monument KZ Neuengamme 
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HET DRAMA VAN 1 EN 11 AUGUSTUS 1944 IN MEENSEL-
KIEZEGEM           door Simon Gronowski 

 

 

 

Met toestemming van Simon Gronowski en Jan 

Hertogen overgenomen van de website 

http://www.dewereldmorgen.be/people/jan-

hertogen 

 

Op de site www.meesel-kiezegem44.be wordt het 

drama in Meensel-Kiezegem, enkele weken voor 

de bevrijding van het dorp als volgt beschreven:  

“Meensel-Kiezegem is een kleine Belgische ge-

meente op een 40-tal kilometer van Brussel en 20 

kilometers van Leuven. Meensel-Kiezegem had niet 

veel te lijden gedurende de oorlog. Er was sinds de 

landing in Normandië wel meer spanning tusen 

"witten" en "zwarten". Op zondag 30 juli reden er 

drie vreemde fietsers voorbij de dorpsplaats. Bui-

ten het dorp kwamen zij Gaston Merckx , één van 

de leiders van de zwarte brigade, tegen met enkele 

hoeveknechten. Er ontwikkelde zich een discussie 

met als resultaat dat Gaston Merckx werd neerge-

schoten. De reactie hierop was buiten verhouding. 

Moeder Merckx eiste op de begrafenis van haar 

zoon honderd slachtoffers. Dramatisch was wel dat 

de daders niet van Meensel-Kiezegem waren. 

  

Op 1 augustus hielden gemaskerden en geünifor-

meerden een eerste razzia: 3 mannen (August 

Craeninckx, Petrus Vander Meeren en Oscar Bed-

degenoodts) werden neergeschoten, vier vrouwen, 

tien mannen, een meisje en een jongetje werden 

opgepakt. Op 3 augustus werd dan op het kerkhof 

de eed gezworen Gaston Merckx te wreken. Waar 

de razzia van 1 augustus op kleine schaal verliep 

was deze van 11 augustus 1944 strategisch voorbe-

reid. Het bevelschrift werd door het "Sicherheits-

korps " o.l.v. Verbelen uitgevaardigd. Met vele 

vrachtwagens, Duitsers en collaborateurs werd het 

dorp omsingeld. Hoeve Schotsmans werd in brand 

gestoken omdat men vermoedde dat er een Cana-

dese piloot verstopt zat en de boer kwam om in de 

vlammen. 

  

Juist voor de bevrijding van de streek werden de 

meesten naar het concentratiekamp van Neu-

engamme gevoerd. Van het totaal van 95 gijzelaars 

zijn er slechts 28 levend weergekeerd.  

Slechts  acht  hebben  het  kamp van Neuengamme 

 

 

 

 

 

 

 

overleefd. De zwaarste tol heeft dit kleine dorp 

moeten betalen zonder aanwijsbare reden. Daar-

door wordt het ook vernoemd, samen met 

Oradour, Putten en Lidice, als één van zwaarst 

getroffen gemeenschappen.” (bron: Jan Hertogen) 

  

Opmerkelijke toespraak van Simon Gronowski 

  

Op de jaarlijkse herdenking, 5 augustus 2012, nam 

onder meer Simon Gronowski het woord in een 

uitzonderlijk en actueel getuigenis dat hij dit jaar 

ook in Boortmeerbeek, bij de herdenking van de 

aanval op het XXste konvooi heeft gebracht. Hier-

onder de integrale tekst. 

  

"Monseigneur, Mevrouw de Burgemeester, Mijn-

heer de vertegenwoordiger van de minister van 

Landsverdediging, Mijnheer de voorzitter van de 

Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, Dames 

en Heren, 

  

Ik ben verheugd hier te zijn, uitgenodigd door de 

heer Vital Craeninckx op de jaarlijkse herdenking 

van het martelarendorpje Meensel-Kiezegem. Het 

is voor mij een grote eer. Ik versta uw lijden hier. U 

verstaat het mijne. Want we zijn van dezelfde vij-

anden, van dezelfde misdadigers, de nazi's, slacht-

offers geweest. De barbaren hebben in 1943 mijn 

moeder en mijn zuster vermoord in de gaskamer 

van Auschwitz-Birkenau. Mijn vader is in juli 1945, 

ziek en ongelukkig, wanhopig gestorven en ik over-

leefde en bleef alleen achter. 

  

Ik zelf was 11 jaar oud toen ik op 17 maart 1943 

door de Gestapo opgepakt werd, in de kelder van 

de Gestapozetel op de Louizalaan in Brussel werd 

geworpen, en daarna één maand opgesloten in een 

grote gevangenis, de Dossin - Kazerne te Meche-

len. En op 19 april 1943 werd ik in een beestenwa-

gon van het 20ste Konvooi gestoken. Ik begreep er 

niets van. Ik leefde nog in mijn wereld van padvin-

http://www.dewereldmorgen.be/people/jan-hertogen
http://www.dewereldmorgen.be/people/jan-hertogen
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ders. Ik wist niet dat ik ter dood veroordeeld was 

en vervoerd werd naar de plaats van mijn executie. 

Als bij mirakel ben ik van de trein gesprongen en 

kon ik vluchten. 

En waarom dat alles? Slechts omdat mijn ouders 

als jood geboren zijn. 

  

Gedurende 60 jaar, heb ik heel weinig over deze 

feiten gesproken: als ik altijd over deze tragische 

gebeurtenissen gesproken zou hebben, zou ik een 

depressie gekregen hebben: 

- ik voelde me schuldig: waarom zijn zij dood en 

leef ik ? 

- ik was jong en met mijn vriendjes, waren er aan-

genamer gesprekken. 

- ik wilde enkel leven voor het heden en de toe-

komst, voor de vreugde en de vriendschap, en een 

leven leiden waarop mijn ouders trots zouden zijn 

geweest. 

 

Vandaag spreek ik omwille van verschillende rede-

nen: 

 

1. Sommigen, negationisten, beweren dat dit alles 

niet waar is, dat dit alles niet bestaan heeft, geen 

gaskamers, geen verbrandingsovens, geen massa-

moorden. Ik zou wensen, dat ze gelijk zouden heb-

ben, want in dat geval zou ik mijn familie hebben 

kunnen bewaren. Deze mensen zijn gevaarlijk. Zij 

betwisten de misdaden van gisteren om er morgen 

andere te begaan. Getuigen is mijn plicht. Degene 

die een getuige hoort, wordt zelf een getuige. 

  

2. Ik wil de helden die mij gered hebben bedanken: 

- de drie jongeren die de trein hebben doen stop-

pen te Boortmeerbeek, een wagon geopend (niet 

de mijne) en 17 mensen bevrijd en gered hebben; 

van al de transporten die met weggevoerden door 

Europa zijn gereden, werd alleen het 20ste konvooi 

aangevallen door de weerstand; dit feit is uniek. 

- de rijkswachter Jan Aerts te Borgloon (Limburg), 

die tijdens mijn vlucht mijn leven heeft gered door 

het zijne te wagen. Als de nazi's hadden geweten 

dat een Belgische rijkswachter een gevlucht joods 

kind had beschermd, was hij neergeschoten; hij is 

een held. 

- de Belgische families die mij hebben opgevangen, 

verborgen gedurende 17 maanden tot de bevrij-

ding van Brussel op 3 september 1944, en verzorgd 

hebben als hun eigen kind, en mij zo gered hebben. 

Zonder deze mensen, zou ik vandaag niet vader en 

grootvader zijn. 

- maar de eerste heldin was mijn moeder; ze heeft 

haar zoontje op de trede van de wagon geplaatst, 

opstap van de vrijheid en van het leven, en ze heeft 

haar reis voortgezet tot bij haar de dood in de gas-

kamer van Auschwitz-Birkenau. 

- en de duizenden Belgen, instellingen, kloosters, 

dikwijls heel eenvoudige burgers, die hulp hebben 

gegeven aan hen die vervolgd werden, en gered, 

namelijk 4 tot 5000 joodse kinderen, alleen luiste-

rend naar hun hart. 

  

3. Ik moet recht doen aan de slachtoffers van de 

wreedheid. Miljoenen Joden vermoord, onder wie 

zoveel kinderen. Maar er zijn andere slachtoffers 

van  Hitler: zigeuners, gehandicapten,  homoseksu-

elen, vrijmetselaars, Jehova’s getuigen, socialisten, 

christelijke weerstanders, democraten, enz...  Jo-

den hebben het monopolie van het lijden niet. 

Er zijn andere genocides geweest in het verleden, 

zoals deze van de Armeniërs in 1915, deze van 

Rwanda in 1994. Ik spreek namens al de slachtof-

fers van al de wreedheden.  

  

4. Ik spreek vooral voor de jongeren van vandaag. 

Ze moeten de wreedheid uit het verleden kennen 

om de democratie van vandaag te verdedigen. De 

democratie is een strijd van elke dag. Kinderen van 

mijn land, behoud België en Vlaanderen zoals ze 

zijn: vrij, vrede vol, democratisch, tolerant, waar-

dig, gehecht aan de rechten van de mens.... opdat 

jullie, jullie kinderen en kleinkinderen op een dag 

niet bij ongeluk de barbarij zouden kennen zoals ik 

die gekend heb! 

  

Dit is een boodschap, niet van verdriet, maar van 

hoop en geluk. Ja, het leven is mooi, maar het is 

ook een strijd. Vandaag is niet een dag van rouw, 

maar een dag van streven naar een betere wereld, 

van vrijheid en broederschap, in herinnering met 

de onschuldige slachtoffers van Meensel-

Kiezegem. 

  

Ik heb mijn familie verloren door de misdadige 

haat, maar ik heb geen haat. Ondanks de tragische 

gebeurtenissen van gisteren en deze van vandaag − 

want er zijn in de wereld van vandaag nog mensen 

en volkeren die lijden −  bewaar ik mijn geloof in de 

toekomst, want ik geloof in de menselijke goed-

heid. Uw uitnodiging, uw onthaal, deze ceremonie, 

verstevigt mijn geloof. 

Leve de vrede en de vriendschap onder de men-

sen!" 
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Wil en Diny van den Elzen en Theo en Olga Broers-Intres vertegenwoordigden hier de Stichting Vriendenkring Neuengamme. 

 
 

 

 

 

 

Hierna werden door diverse instanties en 

nationale en regionale verenigingen van oud-

gevangenen en nabestaanden van de concen-

tratiekampen kransen gelegd om de slachtof-

fers te eren. 
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Actie Niet weggooien! ACTIE NIET WEGGOOIEN! 

 

“Niet weggooien!” Dat is het motto van een geza-

menlijke actie van Nederlandse musea en instellin-

gen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog. 

De samenwerkende organisaties vragen aandacht 

voor het behoud van materiaal uit de oorlogsjaren 

van particulieren en instanties uit Nederland en 

Nederlands-Indië. “Niet weggooien!” vraagt sinds 

2007 aandacht voor het behoud van audiovisueel 

materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Neder-

land en Nederlands-Indië. 

 

Projectleider: Erik Somers 

Samenwerkingsverband: NIOD in samenwerking 

met 13 instellingen 

Financiering: ministerie van VWS – programma 

Erfgoed van de Oorlog 

Looptijd: 2007 -  

Bezoek de deelnemende instellingen voor het be-

zichtigen van het materiaal 

 

Extra informatie  

Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Twee-

de Wereldoorlog op. Bij een verhuizing, bij de 

sloop van een woning of bij het opruimen van een 

zolder. Variërend van een stapeltje brieven tot 

foto’s, films, dagboeken, documenten of een 

voorwerp. Lang niet altijd wordt eraan gedacht dat 

dergelijk materiaal voor een instelling of museum 

waardevol kan zijn. Musea en instellingen willen 

voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk 

geacht origineel materiaal uit de oorlogsjaren ver-

loren gaat. 

 

Samenwerking 

Dankzij de samenwerking kunnen schenkingen bij 

elk van de deelnemende musea of instellingen 

worden ondergebracht. Bij iedere aanwinst wordt 

in overleg met de schenker de afweging gemaakt 

bij welk museum of instelling het aangeboden stuk 

het best in de collectie past. Zo zorgen we er sa-

men voor dat de tastbare herinneringen aan de 

jaren 1940-1945 niet verloren gaan. 

 

Deze actie wordt financieel ondersteund door het 

ministerie van VWS. In haar nota ‘Raak de juiste  

 

 

 

snaar’ stelde voormalig staatssecretaris Ross van 

VWS. expliciet dat zaken als films, documenten 

documenten, boeken en voorwerpen de herinne-

ring aan de oorlog levend houden en daarom be-

houden moeten blijven. Deze opvatting wordt 

breed gedragen; zo blijkt wel uit het grote aantal 

deelnemende instellingen aan deze actie, die alle-

maal deskundig en uitstekend gefaciliteerd zijn om 

het materiële erfgoed van de Tweede Wereldoor-

log voor de toekomst veilig te stellen. 

 

Overzicht van de deelnemende musea en instel-

lingen 

Airborne Museum ‘Hartenstein’ 

Anne Frank Stichting 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

Museum Bronbeek 

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1940-1945 

Nationaal Monument Kamp Amersfoort 

Nationaal Monument Kamp Vught 

Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, Over-

loon/Li-berty Park/Marshall Museum 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 

Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 

Verzetsmuseum Amsterdam 

Verzetsmuseum Friesland 

Verzetsmuseum Zuid-Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

Neuengamme Bulletin oktober 2012 

DEZE KEER IN DE SPOTLIGHTS: 
De website van de Stichting Vriendenkring Neuengamme 

 

www.vriendenkringneuengamme.nl 

 

Op deze website vindt u informatie over het voor-

malige concentratiekamp Neuengamme en over de 

activiteiten en uitgaven van de Stichting Vrienden-

kring Neuengamme. Op de hoofdpagina van onze 

website vindt u een aantal menuknoppen zoals, 

het nieuws, boeken, jongerenpagina, filmpjes, fo-

to’s; kortom u kunt heel veel informatie vinden. 

Bijvoorbeeld u kunt via deze website via de menu-

knop “Links” doorklikken naar een aantal andere 

websites met informatie over de Tweede Wereld-

oorlog, over concentratiekampen en over Neu-

engamme. U vindt op deze website ook oproepen 

om inlichtingen te vragen over familie, vrienden of 

bekenden. Daarop kunt u reageren. U kunt ook zelf 

een oproep om inlichtingen aan ons toesturen die 

wij dan zullen plaatsen. 

 

Het doel van de website is: 

Het bereiken van onze doelgroep en dat is ieder-

een die belangstelling heeft en zoekt naar alles wat 

te maken heeft met name over de Tweede We-

reldoorlog, maar ook  naar het laatste oorlogs-

nieuws, tentoonstellingen, informatie over oor-

logsmusea, welke nieuwe oorlogsboeken zijn er uit 

gekomen, recensies, kortom: dit alles kan men 

vinden op onze website. Dagelijks verzorgt de 

webmaster nieuwe informatie die via Google bij 

hem binnenkomt. 

 

Bezoekersaantallen: 

Door het dagelijks vermelden van nieuwe informa-

tie blijft onze website up-to-date en nodigt belang-

stellenden uit om iedere dag toch even te zoeken 

en te kijken of er belangrijke nieuwe informatie op 

de website te vinden is. Hierdoor komen er steeds 

meer bezoekers op de website. Gemiddeld bezoe-

ken er ruim 45 bezoekers per dag onze website. In 

de maanden april en mei kan het voorkomen dat 

tussen de 200 en 400 bezoekers per dag even kij-

ken. En daar zijn we best tevreden over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitekaartje: 

Buiten de vele informatie die op onze website 

staat, dient de website tevens als visitekaartje van 

de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Tevens is 

het een verlengstuk van onze Stichting in de vorm 

van ondersteuning en informatievoorziening aan 

diegenen die nog op zoek zijn naar de achtergrond 

van omgekomen familieleden of bekenden. 

 

Laatste nieuws over social media: 

Ook de Stichting Vriendenkring Neuengamme is 

meegegaan binnen de social media, want sinds 

enige maanden heeft onze stichting ook een twit-

ter-account. {@kampneuengamme}  

Twitter is een snelle en makkelijke manier om 

nieuws met anderen te delen. Het grote voordeel 

is, dat hierdoor steeds meer bezoekers naar onze 

website komen om die informatie of andere  in-

formatie over de Tweede Wereldoorlog in de 

breedste zin van het woord te kunnen vinden. 

Op dit moment heeft de Stichting in korte tijd met 

het twitter-account @kampneuengamme al 25 

volgers en dat is best uniek in deze twitter-sector. 

 

Volg het laatste oorlogsnieuws gemakkelijk via 

twitter: 

Via de blauwe rond knop “Follow us on twitter” op 

onze hoofdpagina van de website komt u direct bij 

alle laatste nieuwsontwikkelingen die er zijn. Klik 

op de rode link en u ziet direct het allerlaatste 

nieuws en u bent op de hoogte  
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BOEKBESPREKING 

 

ANNIE 

Een Joodse weduwe en haar zoon in de greep van 

bezetting en vervolging 

Auteur: Daniël Otten, Nederlands - Paperback 

160 pagina's, ISBN 978.90.5730.836.9, prijs € 19,95 

Uitgever: Walburg Pers, prijs € 19,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovengenoemde kroniek is samengesteld uit een 

unieke verzameling bewaard gebleven brieven en 

kaarten. Ook zijn er documenten en krantenberich-

ten verwerkt. 

 

De drie items die te onderscheiden zijn: een lief-

desgeschiedenis, een familiegeschiedenis en een 

oorlogs-holocaustgeschiedenis. 

Navolgende passage is vermeld in nagenoeg het 

einde van het boek. 

 

In de maand augustus 1944 reden de afschuwelijke 

treinen niet van Westerbork naar het Oosten. An-

nie’s werk in de wasserij was niet zo smerig als het 

werk in de batterij-afdeling en ze hield het allemaal 

vol en de gedachten gericht op de toekomst, op de 

bevrijding en op het samenzijn met haar kleine 

jongen. Niemand had verwacht dat er op 3 sep-

tember 1944 nog een transport zou komen. Annie 

werd op deze trein gezet, evenals Anne Frank en 

haar familie. 

 

Dat het Annie slecht verging is het relaas van ge-

noemd boek, dat alleszins de moeite van het lezen 

waard is. 

 

Recensie door Wil van den Elzen 

 

DANSEN IN SCHUILKELDERS 

Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog. 

Auteur: Johanna Wycoff – de Wilde  

195 pagina’s ; ISBN: 9789080974005 QV Uitgeverij; 

verkoopprijs €22,50; verkrijgbaar via de erkende 

boekhandel. 

Omdat haar vader die bij 

de Nijmeegse Courant 

werkte haar aanspoorde 

een dagboek bij te hou-

den, heeft Johanna dat 

ook gedaan en daardoor is 

er een zeer lezenswaardig 

stuk geschiedenis door 

een 17-jarig meisje ge-

schreven. Ook het vergis-

singsbombardement op 

Nijmegen en ‘Market Garden’ ontbreken hierin 

niet, en ook het jeugdverzet tegen de oorlog door 

haar vriendenkring wordt uitvoerig beschreven. 

Hier is een alleszins lezenswaardig boek ontstaan. 

 

Recensie door Wil van den Elzen 

  

http://www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/daniel-otten/6055947/index.html
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KIND VAN HET EREVELD   

Auteur: Remco Reiding, Nederlands - Paperback 

240 pagina's, IBSN: 97894904470098 

Uitgever: De Vrije Uitgevers, Prijs € 19,95. 

Remco Reiding studeert voor journalist op de 

school voor Journalistiek in 

Zwolle en is als freelance 

journalist ingehuurd bij de 

Amersfoortse Courant. 

Via een uitwisselingspro-

gramma van de School 

kiest hij voor tien dagen 

Moskou. 

Hoewel Moskou een stad 

van uitersten is, voelt hij 

zich er direct op zijn ge-

mak. Met zijn positieve 

ervaringen die hij in Moskou heeft opgedaan, 

wordt hem gevraagd op zoek te willen gaan naar 

familieleden van omgekomen Russische militairen. 

Deze militairen zijn begraven op een Ereveld in 

Leusden. Hij is verbaasd dat hij niet weet dat er 

een Russisch Ereveld is, een vergeten begraaf-

plaats. Hij bezoekt de begraafplaats en ziet de graf-

stenen met het vreemde letterschrift. Bij het zien 

hiervan rijzen vele vragen bij hem op. Om deze 

vragen te kunnen oplossen gaat Remco vol en-

thousiasme terug naar Moskou, om aan zijn op-

dracht te beginnen. Al vrij snel blijkt dat hij bij di-

verse instanties op weerstand stuit, voor het ver-

krijgen van familiegegevens van deze soldaten. 

Niettemin is hij volhardend in zijn opdracht en hij 

bezoekt vele archieven om de ontbrekende stukjes 

van deze moeilijke puzzel bij elkaar te zoeken. Uit-

eindelijk slaagt hij er in om nabestaanden op te 

sporen van de soldaten die op het Russisch Ereveld 

begraven liggen. 

Met zijn doorzettingsvermogen heeft hij uiteinde-

lijk succes. Met de Russische studente Irma als tolk 

en haar docent gaat hij de eerste familieleden be-

zoeken die hij heeft gevonden. 

In een gedetailleerd en boeiend verhaal beschrijft 

Remco zijn zoektocht naar de familieleden van 

deze vergeten Russische soldaten.  

Een waargebeurd verhaal van een gepassioneerde 

zoektocht met onverwachte persoonlijke gevolgen. 

 

Recensie door Jan de Muijnck 

 

 

 

 

 

OORLOG IN DE KLAS 

Auteur:Theo Engelen, Nederlands - Gebonden 

136 pagina's, ISBN:978 90 258 5540 6 

Uitgever:Leopold, Prijs:€ 14,95  

Lex, de hoofdpersoon, leidt een rustig en heerlijk 

leventje samen met zijn 

ouders en vrienden, totdat 

de oorlog uitbreekt. Zijn 

ouders worden strenger 

en ze worden lid van de 

NSB. Lex is verliefd op 

Roos, een meisje uit zijn 

klas. 

Maar Roos is joods en het 

duurt niet lang, voordat ze 

opgepakt wordt door de 

Duitsers en wordt meege-

nomen naar het concentratiekamp Vught.  

Al gauw ziet de moeder van Lex die − zoals eerder 

verteld − ook NSB’er is, dat ze de verkeerde weg 

heeft gekozen; de vader van Lex houdt echter vol 

dat ze wel een goede keuze heeft gemaakt door lid 

van de NSB te worden. 

 

De vader van Lex zou Roos natuurlijk kunnen be-

vrijden. Hij alleen zou kunnen zorgen, dat Roos 

vrijkomt, maar zijn vader denkt daar helaas heel 

anders over. 

Lex kan het niet geloven. Hij wil wel naar zijn ou-

ders luisteren, maar zijn vriendin is ook belangrijk 

voor hem. Wat moet hij nu doen? 

 

Dan ontvangt Lex een brief van Roos; wat zou ze te 

vertellen hebben? 

 

Recensie door Ard-Jan de Muijnck (jeugdredacteur 

Neuengamme bulletin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kindvanhetereveld.nl/fotos/kvhe_boek_2.png
http://www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/remco-reiding/6536313/index.html
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‘HET CONCENTRATIEKAMP NEUENGAMME, 
Leven in de schemering van het bestaan 
Auteur: Annelie van Dijk, Nederlands, Paperback 

Eerste druk januari 2012, 95 pagina’s,  
Uitgave in eigen beheer. Free Musketeers 
ISBN: 987-90-484-1962-3, Prijs € 16,95 
Annelie van Dijk is historica − 51 jaar, geboren te 

Groningen, maar nu 

wonend in Nieuwegein 

− die reeds enkele klei-

ne publicaties op haar 

naam heeft staan. 

Nieuwsgierigheid is bij 

haar de grote drijfveer 

voor het doen van his-

torisch onderzoek. 

Het boekje, ‘Het con-

centratiekamp Neu-

engamme’, probeert 

een antwoord te vinden op de vraag waarom het 

kamp Neuengamme zo weinig bekend is in verge-

lijking met de andere concentratiekampen. Ook 

wordt samengevat wat het dagelijks leven in een 

concentratiekamp inhield.  

 

In het voorwoord geeft Annelie van Dijk een ver-

antwoording voor het ontstaan van dit boekje: 

haar moeder had zich in de Tweede Wereldoorlog 

verloofd met Eduard Drost uit Staphorst, die in de 

nazomer van 1944 in Staphorst tijdens een razzia 

als represaillemaatregel samen met zijn vader op-

gepakt is en naar Neuengamme vervoerd. Hier zijn 

beiden overleden. Om deze reden wil de schrijfster 

onderzoek doen naar het concentratiekamp Neu-

engamme waar beiden terechtgekomen zijn, naar 

wat er met hen gebeurd is, onder welke omstan-

digheden zij daar geleefd hebben en hoe zij daar 

vermoord zijn. 

In 7 korte hoofdstukken wordt in grote lijnen be-

schreven, wat de herkomst was van de gevangenen 

die naar Neuengamme kwamen, welke argumen-

ten de nazi’s hadden om hen naar Neuengamme te 

transporteren, hoe het optreden van de kamplei-

ding was, hoe de gevangenen in het hoofdkamp en 

in de buitenkampen tewerkgesteld waren, hoe de 

solidariteit tussen de gevangenen onderling was; 

tenslotte de naderende bevrijding en de doden-

marsen en een vergelijking tussen Neuengamme 

en de andere concentratiekampen. Het boekje 

wordt afgesloten met een achtste hoofdstuk over 

de periode na de oorlog en een conclusie. 

 

 

Binnen de Vriendenkring Neuengamme is veel wat 

in dit boek beschreven wordt, bekend. Voor bui-

tenstaanders is dit boekje een welkome inleiding 

om zich te oriënteren op wat mensen overkomt als 

ze naar een concentratiekamp gestuurd worden. 

Wat mij enigszins tegenvalt, is dat de doelstelling 

uit het voorwoord maar heel summier bereikt 

wordt: aanleiding was immers het onderzoek naar 

vader en zoon Drost; op bladzijde 28 worden 

slechts 10 regels gewijd aan de razzia in Staphorst 

en de lotgevallen van Arnold en Eduard Drost. Ik 

had graag meer hierover vernomen. 

 

Al met al is ‘Het concentratiekamp Neuengamme’ 

een heel lezenswaardig en vlot leesbaar boekje dat 

ik zeker in ieders belangstelling wil aanbevelen. 

 

Recensie Annelie van Dijk 

 

 

Reactie van de schrijfster: 

Ik was mij ervan bewust dat veel van de informatie 

die in mijn boek staat bij de ledenkring bekend is. 

Dat neemt niet weg dat ook een aantal mensen die 

het boek tot nu toe gelezen hebben niet bekend 

waren met het onderwerp en voor hun was het 

dus wel nieuw. Ook is al door een van de lezers 

gesuggereerd dat het misschien gebruikt zou kun-

nen worden in het onderwijs. Daar ben ik het zeker 

mee eens en ik ga mij ook bezinnen op promotie 

richting die hoek. Misschien is het voor de leden 

zinvol het boek te geven aan familie/gezinsleden 

die niet bekend zijn met het kamp; dan hoeven zij 

niet het hele verhaal te vertellen. 

Dan de lotgevallen van vader en zoon Drost. Ook ik 

was benieuwd naar hun lotgevallen in Neuengam-

me, met name dan de plaats waar ze te werk ge-

steld waren. Helaas is zoals bij u en mij bekend vlak 

voor het ontruimen van het kamp veel van de ad-

ministratie vernietigd en dat is een van de redenen 

dat er niet meer veel te achterhalen is. Daarbij 

komt nog het feit dat de broer van Eduard nog in 

Staphorst woont. Natuurlijk zou hij mogelijkerwijs 

in bezit kunnen zijn van correspondentie uit het 

kamp (die waarschijnlijk gecensureerd was) maar 

uit het oogpunt van piëteit met de nabestaanden 

en hun recht op privacy heb ik daar niet over door-

gevraagd. Van het Rode Kruis heb ik de informatie 

gekregen die in het boek vermeld is. Ook gaven zij 

de (door de kampleiding opgestelde en misschien 

daardoor niet betrouwbare) doodsoorzaak van 

Eduard door. Eveneens vanwege het recht op pri-

vacy van de nabestaanden heb ik besloten (in over-
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leg met derden) deze informatie niet in het boek te 

verwerken. 

Tot slot dank voor het aanbevelen van het boek. 

 
Het boekje zal ook op onze contactdag, zaterdag 

27 oktober 2012 te Nunspeet, verkrijgbaar zijn. 

 

 

 

HET TRANSPORT VAN 16 JANUARI 1945 UIT 

GRONINGEN, door Jan Kornelis Norg 

Recensie door Wil van den Elzen 

 

Het leek mij alleszins verantwoord om deze keer af 

te wijken van de gebruikelijke boekbeschrijving, 

maar gebruik te maken van de inleiding die Jan 

Norg  in bovengenoemd, zeer interessante boek 

geschreven heeft. 

 

Inleiding 

Begin januari 1945 arresteert de Zoll/Grenzschutz 

25 personen in Harlingen, onder wie mijn vader 

Klaas Norg. Na hun arrestatie worden ze overge-

bracht naar het Huis van Bewaring te Leeuwarden. 

Dertien van hen worden na verhoor op 16 januari 

via de Sipo/SD Groningen naar het KZ Neuengam-

me bij Hamburg overgebracht. Zij maken dan deel 

uit van het transport van ca. 110 mannen die op 18 

januari 1945 in het KZ Neuengamme is ingeklaard. 

Het onderzoek naar mijn vader die na de oorlog 

werd vermist, was in 1994 aanleiding om ook de 

lotgevallen van de ca. 110 mannen na te gaan. Bij 

dit onderzoek stuitte ik op het feit dat zowel in 

Duitse als Nederlandse publicaties niet correct over 

deze groep is geschreven. 

 

Uitgangspunt bij mijn onderzoek in was indertijd 

datgene wat dr. L. de Jong in Het Koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog hierover 

schreef: “Van de Nederlanders die Neuengamme 

werden binnen gevoerd, werden er honderd en 

tien, allen gevangenen van de SD in Groningen die 

op 18 januari in Neuengamme werden ingeschre-

ven, niet als gewone gevangenen behandeld. Zij 

werden zgn. Torsperre-gevangenen, wat beteken-

de dat zij het hoofdkamp niet mochten verlaten; 

men had hun paarse armbanden gegeven en hun 

hoofd slechts voor de helft kaalgeschoren. Voor de 

SS en de Kapo’s was dit een aanduiding dat zij door 

de Groninger SD als Todeskandidaten waren be-

stempeld. Die honderd en tien gevangenen werden 

in één barak ondergebracht en moesten elke dag 

herhaaldelijk op een appel verschijnen dat extra 

lang duurde en met veel mishandelingen gepaard 

ging. Geen hunner mocht daarbij ontbreken: wie 

ziek was, werd van zijn brits afgesleurd. Na een 

week of vier waren er van de honderd en tien, 

tweeëndertig overleden – de achtenzeventig ove-

rigen werden eind februari en begin maart in de 

kampgevangenis, de Arrestbunker, in groepen op-

gehangen. “Men vertelde ons”, aldus een Neder-

landse  gevangene die tot het laatste uit Nederland 

arriverende transport behoorde, “dat de ter dood 

veroordeelden elkaar bij de galg hadden moeten 

optrekken”.1 

 

In april 1994 publiceerde ik in de Harlinger Courant 

zes artikelen over de arrestatie van de 25 Harlin-

gers in januari 1945 en hun verdere lotgevallen. Ik 

kwam toen tot de conclusie dat van de dertien 

Harlingers in ieder geval tien geen Torsperre-

gevangenen waren, omdat van de dertien Harlin-

gers er negen in het KZ Aussenlager Hamburg-

Dessauer Ufer (Veddel) zijn overleden en op het 

Friedhof Ohlsdorf in Hamburg begraven en één in 

het KZ Ravensbrück. 

 

Op 9 november1994 schreef ik een brief aan het 

RIOD (nu het NIOD) over mijn bevindingen om 

duidelijkheid te verkrijgen over het juiste aantal 

Torsperren. De vraag was: hadden alle 110 man-

nen, zoals de Jong schrijft, Torsperre of hadden 

meerdere bij binnenkomst net als de tien Harlin-

gers geen Torsperre gekregen. In december 1994 

ontving ik antwoord van mevrouw A. van Bockx-

meer van de afdeling beheer van het RIOD, zij 

schreef mij: ”Ik ben de bronnen nagegaan die dr. 

De Jong heeft gebruikt bij zijn geschiedwerk over 

Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Voor de 

door U genoemde passage maakte De Jong onder 

meer gebruik van het boek So ging es zu Ende…, 

Neuengamme. Dokument und Berichte, Herausge-

geben von der Lagergemeinschaft Neuengamme 

(1960), dat als gezaghebbend in deze kan gelden. 

Hierin staat op pagina 11, dat op 18 januari 1945 

110 gevangenen vanuit Groningen in Neuengamme 

werden binnengevoerd: die meisten erhalten Tor-

sperre. De Jong is dus niet geheel correct als hij 

suggereert dat alle gevangenen van de SD Gronin-

gen in Neuengamme Torsperren waren. 

                                                           

 
1 L.de Jong Het Koninkrijk, Deel 10b.’s-Graven-hage 1981,  

   p. 870 
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Echter , hoe velen van hen dat wel en dat niet wa-

ren, kon in onze archieven niet meer worden vast-

gesteld. Ook het boek So ging es zu Ende geeft 

geen antwoord op deze vraag”. 

De brief van het RIOD2 gaf dus geen bevredigend 

antwoord op mijn vraag. Ondertussen kreeg ik bij 

mijn zoektocht in de archieven en in andere bron-

nen voor het verzamelwerk over Harlingen 1940 – 

1945 steeds meer documenten en informatie in 

handen, waaronder ook over de Nederlandse Tor-

sperren in het KZ Neuengamme. Het bood mij de 

gelegenheid de verklaring uit 1946 van de Lager-

schreiber Herbert Schemmel Holländische Patrio-

ten sterben für Ihre Heimat – Februar 19453 te 

toetsen. Tijdens het Curio-Haus-proces verklaarde 

Schemmel dat er in januari/februari 1945 in het KZ  

Neuengamme ca. 60 Holländische Torsperren (Ei-

senbahnern) zijn opgehangen. Helaas is zijn verkla-

ring later in de Duitse geschiedschrijving zonder 

nader onderzoek van feiten tot primaire bron ver-

heven. 

 

Ik kwam dan ook tot de conclusie dat zowel de 

weergave bij L. de Jong als de verklaring van Her-

bert Schemmel nader onderzocht dienden te wor-

den. Het resultaat van dit onderzoek verscheen 

voor het eerst in mei 1999 onder de titel: Het 

transport van 16 januari 1945 uit Groningen. In 

2002 volgde een tweede herziene uitgave, maar de 

daarna verschenen literatuur en verkregen infor-

matie maakte een derde herziene en uitgebreide 

uitgave noodzakelijk, 

 

Tal van instanties en personen zijn mij in de afge-

lopen jaren bij het onderzoek behulpzaam geweest 

en hebben documenten en foto’s beschikbaar ge-

steld. Ik ben hen allen dank verschuldigd in het 

bijzonder dr. Detlef Garbe, de directeur van de KZ-

Gedenkstätte Neuengamme die ook het manu-

script kritisch heeft doorgelezen. 

 

Jan Kornelis Norg, Harlingen, 21 maart 2011 

  

 

 

 

                                                           

 
2
 Schrijven van het RIOD. Ref. 39401452. AvB, d.d. 20 decem 

  ber 1994 
 
3
 Lagergemeinschaft Neuengamme[Hrsg.] So ging es zu En- 

  de…Neuengamme. Hamburg 1960, p.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze zeer gedetailleerde studie van Jan Kornelis 

Norg: HET TRANSPORT VAN 16 JANUARI 1945 UIT 

GRONINGEN  is te bestellen bij: J.K. Norg, Achlu-

merhof 52, 8862 PW Harlingen 

Tel. 05178-41 84 68; Email: jannorg@hetnet.nl  

Door overmaking van € 17,50 (= incl. € 2,50 ver-

zendkosten) op rekening nr.3835 08 541 onder 

vermelding ‘transport Groningen’)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: Neuengamme fotoarchief. Nachtelijke aankomst van een 
gevangentransport in het KZ Neuengamme. 
Getekend door de Deense gevangene Vikto Glysing Jensen. 
 

mailto:jannorg@hetnet.nl
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IN MEMORIAM 

BIJ DE DOOD VAN JEAN LE BRIS, 

in leven President van de Amicale française de Neu-

engamme. 

Jean Le Bris, langjähriger Präsident der Amicale 

française de Neu-

en-gamme und 

wichtiger Wegbe-

gleiter der KZ-

Gedenk-stätte 

Neuengamme, ist 

am 17. April 2012 

im Alter von 87 

Jahren verstorben. 

Jean Le Bris setzte 

sich bis zu seinem 

Tod für eine 

würdige Gedenkstätte ein. Dazu gehörte sein En-

gagement für die Beendigung der Gefängnisnut-

zung im ehemaligen Konzentrationslager und für 

die Neugestaltung des gesamten Areals als Ge-

denk- und Lernort. Im Jahr 2005 konnte er ge-

meinsam mit vielen anderen Überlebenden und 

Mitstreitern das Ergebnis des jahrelangen Einsatzes 

– die Neueröffnung der Gedenkstätte auf dem 

historischen Lagergelände – miterleben. 

Jean Le Bris, am 11. Mai 1924 in Plouaret in 

Frankreich geboren, wurde im Februar 1944 wegen 

seiner Beteiligung am französischen Widerstands-

kampf gegen die deutsche Besatzung verhaftet. 

Anfang August 1944 traf er gemeinsam mit seinem 

älteren Bruder Antoine mit einem Häftlings-

transport aus Frankreich im KZ Neuengamme ein. 

In den Außenlagern in Husum-Schwesing, Ham-

burg-Dessauer Ufer und Hamburg-Fuhlsbüttel 

musste er schwere Zwangsarbeit verrichten. Am 

29. April 1945 wurde er im ehemaligen Kriegsge-

fangenenlager Sandbostel befreit. Sein Bruder 

starb im April 1945 als Häftling des KZ Neuengam-

me. 

Nach dem Krieg besuchte Jean Le Bris eine Fach-

schule für Architektur und war in Rennes beim 

Stadtplanungsamt, später mit seinem ältesten 

Sohn in einem Architekturbüro in Dijon tätig. Re-

gelmäßig nahm er mit seiner Familie an den Ge-

denkfahrten der französischen Amicale de Neu-

engamme zum ehemaligen KZ Neuengamme teil 

Seine Kameraden der  französischen  Amicale wähl- 

 

 

ten ihn 1983 zu ihrem Präsidenten. Damit war er 

zugleich einer der wichtigsten Repräsentanten der 

Amicale Internationale KZ Neuengamme. 

1991 berief Bürgermeister Dr. Henning Voscherau 

Jean Le Bris in eine Expertenkommission, die 

Empfehlungen für ein Gesamtkonzept einer künfti-

gen Gedenkstätte Neuengamme erarbeitete. Die 

Kommission, in die Jean Le Bris neben seiner Kom-

petenz als Zeitzeuge auch die des Architekten ein-

brachte, begleitete über mehrere Jahre die Entwic-

klung der Gedenkstätte. Viele seiner Anregungen 

wurden von der Stadt Hamburg realisiert. 

Die heutige KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die 

sich aufgrund ihrer internationalen Bedeutung seit 

2009 in gemeinsamer Trägerschaft von Land und 

Bund befindet wurde somit von Jean Le Bris we-

sentlich mit geprägt. Ein Ort wurde geschaffen, der 

an die Geschichte der Opfer erinnert und gleichzei-

tig ein Lernen für die Zukunft ermöglicht. 
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NOOIT ZAL IEMAND WETEN 

Langs weerszijden van de weg 

een stukje van het dorp. 

Van alles genoeg: 

eten, drinken, zaaien, 

kinderen en oogsten. 

Bij sommigen iets meer, 

bij enkelen niet veel. 

Tot de oorlog bijna voorbij 

en kermis bij de buren. 

Nooit zal iemand weten… 

 

Tot hier en daar, 

zoals overal, 

een stukje jaloezie 

en dan die daad 

van toevallig verzet 

waarna wraak, laarzen 

en dood met uitstel  of direct. 

 

In elke straat, in heel veel huizen 

werd de vloer betreden 

besmet 

door nazilaarzen. 

 

Nooit zal iemand weten wie 

de molen in beweging heeft gezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: 
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OPROEPEN 

 

Jan Hendrikus Vernhout 

In opdracht van de gemeente Hilversum doe ik 

onderzoek naar 25 Hilversumse verzetshelden. Hun 

namen hangen op een plaque in de raadszaal, 

maar de mannen zelf en hun daden zijn groten-

deels en helaas in de vergetelheid geraakt. 

Graag zou de gemeente hun verhalen zoveel moge-

lijk optekenen en deze pogen te incorporeren in 

volgende 4/5 mei herdenkingen en vieringen. 

Eventueel kunnen nabestaanden worden uitgeno-

digd voor de 4 mei herdenking en, als dit onder-

zoek concrete resultaten oplevert, wil ik een boek-

je schrijven met educatieve doeleinden, om op 

Hilversumse scholen te gebruiken.  

Ik mail omdat ik onder meer op zoek ben naar 

meer informatie over Jan Hendrikus Vernhout. Hij 

werd geboren op 19-08-1903 in Zwolle, en is over-

leden op 15 december 1944 te Neuengamme, en 

hij ligt begraven op het Nederlands ereveld te 

Hamburg-Ohlsdorf. Hij was inspecteur bij de verze-

kering. Als verzetsman verspreidde hij het blad 

Christofoor. Meer dan deze feiten heb ik helaas 

nog niet kunnen achterhalen. Ik heb ook geen foto 

van hem.  

Is er iemand die meer over hem kan vertellen? 

Waarom werd hij precies opgepakt? Wat voor man 

was het? Heeft hij nabestaanden? 

Reacties naar: margot.kistemaker@gmail.com 

 

Martinus de Jong 

Ina de Jong is op zoek naar aanvullende informatie 

over haar oom Martinus de Jong die in kamp Neu-

engamme heeft gezeten en van wie wordt ver-

moed dat hij op de Cap Arcona is omgekomen. 

Mijn vader heeft toen hij nog leefde, verteld over 

zijn broer die omgekomen is in de oorlog. Het heeft 

een enorme impact gehad op de hele familie. Ik 

zelf ben op dit moment 47 jaar en heb altijd oom 

Martinus (de oom die ik nooit gekend heb) in mijn 

hoofd gehad. In mijn bezit heb ik een artikel van 

een dorpskrant die wat onderzoek heeft gedaan. 

Hierin staat ook het kampnummer 26139 dat mijn 

oom had. 

[Ina de Jong, e-mail: ina_dejong5@hotmail.com] 

 

Noot van Sietse Geertsema: Uit onze database is 

bekend, dat:   Martinus  de  Jong  is geboren  op  27  

 

augustus 1924 te Nijega. Hij wordt zuivelarbeider 

in Sneek. Na zijn arrestatie zit hij vanaf 23 januari 

1943 in Buchenwald en van 30 april tot februari 

1944 in Bergen-Belsen. Blijkens zijn kampnummer, 

26139, komt hij diezelfde maand in Neuengamme 

aan. Hij komt vermoedelijk om bij het bombarde-

ment op de Cap Arcona, 20 jaar oud. 

 

Klaas(John)Schild 

Wie heeft er informatie over Klaas(John)Schild uit 

Deventer. Het enige dat ik zelf weet is dat mijn 

oom in kamp Neuengamme is geweest en niet is 

teruggekeerd. Mijn oma heeft altijd op hem ge-

wacht, maar had niet de middelen om informatie 

te vergaren over haar zoon Klaas die zichzelf John 

noemde. Weet ook de leeftijd en het jaar van 

transport niet. 

Informatie naar: 

steenbergenmarianne@hotmail.com 

 

Willem Leendert Schreuder 

Door de dood van mijn vader kwam ik in het bezit 

van een aantal papieren en foto's betreffend zijn 

broer, Willem Leendert Schreuder, geboren 6-9-

1923, overleden 14-10-1944 in Neuengamme 

(kampnummer  49402, Amersfoort  6076). Graag 

zou ik weten of er meer bekend is over hem. En of 

er wellicht verhalen over hem te vinden zijn. Ik 

begreep dat hij in Husum is overleden en daar ook 

is begraven. 

Informatie kan naar Liesbeth Schreuder; e-mail: 

Li.Schreuder@planet.nl 

 

Coen de Jongh 

Toen ik als kind van 

circa 8 jaar (ik ben van 

1945) bij mijn groot-

ouders van moeders-

kant (de Jongh) in Den 

Haag logeerde, keek ik 

in een kist die in een 

hoekje van mijn lo-

geerkamer stond en 

zag de serie gruwelijke 

foto's gemaakt bij de 

bevrijding van Bergen 

Belsen. Uiteraard begreep ik daar niets van en 
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UIT HISTORISCH DAGBLAD 

vroeg mijn grootmoeder om uitleg. Het was toen 

dat ik voor het eerst het verhaal van de mij onbe-

kende overleden oom Coen en hun grote verdriet 

hoorde. U kunt zich voorstellen dat dat grote in-

druk op me gemaakt heeft.  

Coen was kort na mijn moeder geboren in septem-

ber 1921. Het was een flinke sportieve knaap 1,87 

m lang met donkerblond haar, blauwe ogen en een 

open gezicht (zie foto). In de zomer van 1944, hij 

was toen 22 jaar, studeerde hij af aan de Hogere 

Textielschool te Enschede. Kort daarna is hij in een 

politiek twistgesprek geraakt met een pensionge-

noot met NSB-sympathieën . Hij heeft toen moge-

lijk anti-Duitse opmerkingen gemaakt en zijn te-

genstander verbaal hevig gekwetst, want hij was 

een scherp debater. Deze  pensiongenoot heeft 

hem toen aangegeven bij de politie waarna hij op 

23 juni opgepakt en ondervraagd werd. Hij werd na 

dit verhoor beschuldigd lid te zijn van verscheidene 

ondergrondse  organisaties. In zijn omgeving was 

alleen bekend dat hij illegale kranten rondgebracht 

had. Het NIOD melde onlangs desgevraagd dat zijn 

naam genoemd wordt in verband met onderduik-

hulp aan Joden en neergestorte  geallieerde pilo-

ten.  In een deelnemingsbrief uit 1947 getekend 

door Koningin Wilhelmina wordt zelfs gesproken 

van het vervoer van  wapens als lid van de landelij-

ke organisatie. Ik weet echter niet waar dit alles op 

gebaseerd is.  

Hoe dan ook zeker is  dat hij  op 18 juli naar kamp 

Vught is gebracht en in najaar 1944 in Neuengam-

me terechtgekomen.  Te eniger tijd is hij op 

transport gesteld naar Bergen Belsen waar hij op  

13 februari 1945 's ochtends om 8:15 dood gevon-

den is volgens het  rapport van Kreislaufswäche  

Matthias Stetner die dat de dag daarna indiende. 

(Info rode Kruis en CBG coll. Duitse Akten)  

Volgens mijn moeder  is  hij op 7 september van 

Vught naar Neuengamme vervoerd terwijl een 

krantenadvertentie voor informatie geplaatst door 

mijn grootvader stelt, dat hij omstreeks november 

1944 nog in Neuengamme was. Zijn naam komt 

ook voor in de lijst van uw boek “Nederlanders in 

Neuengamme” . Wanneer hij  naar Bergen Belsen 

is gestuurd is mij niet bekend.  

 

Informatie kan naar: J.H. de Bie, Groenoord 225, 

2401AD Alphen aan den Rijn, tel. 0172 435654 

 

 

 

 

 

 

 

Het harteloze loket. 

Zeer onlangs werd de weduwe van ‘n verzetsman, 

die in Neuengamme het leven verloor, ontboden 

op het gemeentehuis in haar woonplaats om iets in 

ontvangst te nemen. Er lag een papiertje in de bus, 

vrijwel gelijk aan één, dat zij al had ontvangen, 

omdat zij haar pas moest afhalen. Alleen het loket-

nummer verschilde, 

,,Ik zal wel een standje krijgen omdat ik m'n pas 

nog steeds niet in ontvangst heb genomen”, dacht 

zij. Maar het werd geen standje. Zij moest zich 

uitvoerig legitimeren en vertellen, dat haar echt-

genoot inderdaad om het leven was gekomen. 

Toen kreeg zij door het loketje heen een enveloppe 

en een circulaire. 

In de enveloppe; horloge, trouwring, vulpen en 

potlood van de man, die niet terugkwam. Enkele 

herinneringen aan gelukkige jaren. ,,Herkent u 

alles? Ja? Neem u het dan maar mee". 

Zij kon geen woord uitbrengen. Van de tranen en 

van de misère, die ineens weer terugkwam, zodat 

ze bijna door haar, knieën zakte. 

In de circulaire stond dat het ministerie van Sociale 

Zaken deze voorwerpen had ontvangen van de 

geallieerde bezettingsautoriteiten, maar er geen 

aansprakelijkheid voor aanvaardde. Het was dan 

ook onnodig nog navraag te doen naar eventueel 

niet terecht gekomen voorwerpen. 

Het loketje ging dicht. De opdracht van Den Haag 

was volbracht. En het publiek keek bevreemd naar 

een vrouw die weg liep, schokkend van het huilen. 

Het is natuurlijk niet Iedereen gegeven te beseffen, 

welke wonden de concentratiekampen hebben 

geslagen In de harten van hen, die achterbleven. 

Maar dat in gevallen als deze niet de hulp wordt 

gevraagd van Stichting 194O-1945 om een pijnlijke 

opdracht uit te voeren op een wijze, die van mee-

leven getuigt, Is ergerlijk. 

 

Bron: Zeeuwse Bibliotheek Krantenbank Zeeland 

Uit: Zeeuws Dagblad d.d. 11 september 1950. 
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CONTACTDAG VRIENDENKRING NEUENGAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

De jaarlijkse contactdag van de Vriendenkring Neuengamme zal plaatsvinden op 

ZATERDAG 27 OKTOBER 2012 
Locatie 

Hotel Dennenhoeve, Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet, (tel. 0341-260106) 

 

U ontvangt tussen 15 en 30 september uitvoerige informatie. 
Kosten: € 25,00 per persoon 

Opgeven: contactdag.neuengamme@gmail.com 
 

Bereikbaarheid: 
Met de auto: A28, Afslag 14 

Het hotel beschikt over ruime parkeergelegenheid. 
 

Met openbaar vervoer: Het NS-station van Nunspeet is op loopafstand. 
 

Mocht u met een navigatiesysteem reizen graag het volgende adres intoetsen: 
Stationsplein,  8071 PA Nunspeet 

Hotel Dennenhoeve is gelegen tussen de snelweg A28 en het treinstation van Nunspeet aan de 
N310. 

(navigatiesystemen herkennen helaas ons adres, Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet niet, u zult 
dan in de plaats Vaassen terecht komen). 

 

mailto:contactdag.neuengamme@gmail.com
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AGENDA: lezingen, tentoonstellingen,  etc. 

 

14 oktober 2014: RELIGIE EN LEVENSOVER-

TUIGING EN DE SHOAH 

Stichting Sobibor herdenkt unieke opstand met 

film en nagesprek 

 

Ter gelegenheid van de herdenking van de opstand 

in het vernietigingskamp Sobibor op 14 oktober 

1943 organiseert Stichting Sobibor i.s.m. Verzets-

museum Amsterdam  op zondagmiddag 14 oktober 

2012 een themabijeenkomst over Religie en le-

vensovertuiging en de Shoah. Vielen mensen van 

hun geloof bij het aanschouwen van de gruwelijk-

heden in de kampen? Of hadden zij juist steun aan 

hun geloof? Werden anderen misschien religieus in 

uiterste wanhoop? 

 

Bettine Siertsema (Vrije Universiteit, Amsterdam) 

leidt de middag in. Zij promoveerde in 2007 op een 

onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten 

van Nederlandse dagboeken en memoires over de 

naziconcentratiekampen (Uit de diepten, Vught).  

Daarna volgt vertoning van de film God on Trial 

(Groot-Brittannië, 2008). Aansluitend vindt een 

gesprek plaats met Rob Oudkerk (huisarts en oud-

politicus, wiens joodse familie in de Tweede We-

reldoorlog voor tal van dilemma’s stond waar op 

heel uiteenlopende wijze mee werd omgegaan) en 

Shura Lipovsky (internationaal een van de grote 

namen van de joodse muziek, koorleidster en ver-

tolkster van het Jiddische lied) onder leiding van 

Annemiek Schrijver (programmamaker en presen-

tator van onder meer programma’s als Het Ver-

moeden en Nachtzoen). 

 

God on Trial toont hoe in 1943 een groep gevangen 

in een sombere barak in concentratiekamp 

Auschwitz hun afschuwelijke lot afwacht. De man-

nen van uiteenlopende afkomst en positie worden 

als beesten behandeld door de bewakers van het 

concentratiekamp. Ze proberen niet alleen te over-

leven, maar proberen ook nog eens de reden te 

achterhalen waarom God hen verlaten heeft en Hij 

toelaat dat mensen zo moeten lijden op deze 

mensonterende plek.  

God on Trial is het aangrijpende verhaal over een 

groep mensen die op de vooravond van hun waar-

schijnlijke dood een debat aangaan om er achter te  

 

komen wat Gods intenties zijn voor deze uitzichtlo-

ze situatie.  

 

Plaats: Verzetsmuseum Amsterdam, 1018 CX, Plan-

tage Kerklaan 61 

Aanvang: 13:30 uur – einde 17:00 uur (zaal open 

vanaf 13.00 uur)  

Entree: 10,00 euro / 6,50 euro (donateurs Stichting 

Sobibor / vrienden Verzetsmuseum / museum-

kaarthouders) 

Reserveren aanbevolen via:  

lezingen@verzetsmuseum.org  

of telefoon 020 620 25 35  

Stichting Sobibor is in 1999 opgericht door Jules 

Schelvis. Stichting Sobibor zet zich in om de herin-

nering aan de slachtoffers van dit voormalige ver-

nietigingskamp levend te houden. Haar doelstelling 

luidt: herinneren door informatie en educatie. 

Meer informatie beschikbaar bij Irene Hemels, 

bestuurslid Stichting Sobibor, telefoon 06 

20071785 

__________________________________________ 

 
ELVIRA SWEET SPREEKT JUBILEUMEDITIE ANTON 

DE KOMLEZING UIT 

Vakbondsverleden Surinaams verzetsman inspi-

reert nog steeds 

 

Op dinsdag 24 oktober verzorgt Elvira Sweet, ge-

deputeerde Cultuur, Bestuur en Zorg van Provincie 

Noord-Holland de Anton de Komlezing 2012. Zij zal 

onder meer spreken over het vakbondsverleden 

van De Kom in relatie tot de huidige positie van 

werknemers op de arbeidsmarkt. Sweet is voorma-

lig stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuid-Oost. 

Zij begon haar politieke loopbaan in 1998 in de 

Amsterdamse gemeenteraad, na verschillende 

functies in de onderwijs, welzijn-en zorgsector. 

Jörgen Raymann zal in een gesprek met de zaal 

zicht proberen te krijgen op de betekenis van An-

ton de Kom anno 2012. 

 

De Anton de Komlezing heeft tot doel aandacht te 

vragen voor de strijd tegen intolerantie en discri-

minatie in heden en verleden. Anton de Kom (1898 

– 1945) kwam als schrijver op voor zijn Surinaamse 

landgenoten tijdens de koloniale onderdrukking én 

mailto:lezingen@verzetsmuseum.org
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was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. 

Zijn onvermoeibare strijd tegen onrecht vormt een 

inspiratie voor zowel Art.1 als het Verzetsmuseum 

Amsterdam, de organisatoren van de jaarlijkse 

lezing. Dagblad Trouw is mediapartner van de An-

ton de Komlezing. Daags na de lezing publiceert de 

krant  een verslag. 

 

De lezing werd in 2007 voor het eerst gehouden 

door Peter Bergwerff, hoofdredacteur van het Ne-

derlands Dagblad. In de daaropvolgende jaren na-

men advocaat Gerard Spong, cabaretier Freek de 

Jonge en CDA-politicus Ab Klink het woord. 

 

Art.1, het kenniscentrum discriminatie Nederland-

zet zich in om discriminatie in Nederland te signa-

leren, te voorkomen en te bestrijden door onder 

meer kennisbemiddeling, training en deskundig-

heidsbevordering en het monitoren van ontwikke-

lingen op het gebied van discriminatie en het be-

strijden ervan. 

 

Datum: 4 oktober 2012,  aanvang 19.30 uur (zaal 

open om 19.00 uur). 

Locatie: Verzetsmuseum Amsterdam 

Entree: 5,00 euro. 

 

In verband met het beperkte aantal plaatsen is 

reserveren noodzakelijk: telefoon 020 – 620 25 35 

of e-maillezingen@verzetsmuseum.org 

__________________________________________ 

 

VREDE, HERINNERINGEN AAN ANTON DE KOM 

In deze documentaire van Ida Does staat het bij-

zondere leven van de Surinaamse schrijver en ver-

zetsman Anton de Kom centraal. In de documen-

taire wordt een tocht gemaakt langs het leven van 

deze vrijheidsstrijder, die in Neuengamme om het 

leven kwam. Zijn drie kinderen doen daarbij het 

woord. Zij delen hun intieme herinneringen aan 

hun vader, die voor zijn antikoloniale activiteiten 

verbannen werd uit zijn geliefde geboorteland 

Suriname en in de jaren dertig naam maakte als 

schrijver en antifascist in Nederland. 

‘Vrede, herinneringen aan Anton de Kom’ bevat 

beelden uit Suriname, Nederland, Duitsland en 

uniek materiaal uit de oorlogsarchieven en het 

familiearchief. De documentaire is gemaakt door-

Ida Does. 

 

ORANJESTAD — Op de derde editie van het Aruba 

International Film Festival is er voor het eerst een 

spotlight op Suriname. Het publiek kan hierdoor 

een aantal films en documentaires zien van Suri-

naamse regisseurs. Zoals de korte documentaire 

‘Vrede, herinneringen aan Anton de Kom’ van re-

gisseur Ida Does die op het festival een wereld-

première beleeft. 

 

Does laat vanuit Nederland trots weten dat haar 

documentaire ook zojuist is geselecteerd voor het 

Trinidad & Tobago Film Festival van dit jaar. Ze 

vertelt over de hoofdpersoon Anton de Kom (1898-

1945) die volgens haar een ‘unieke plek in de ge-

deelde geschiedenis van Nederland en Suriname’ 

inneemt. “Als zoon van een Surinaamse goudzoe-

ker, die zelf nog in slavernij was geboren, stond hij 

erg dichtbij de slavernij. Die periode zou later zijn 

werk als schrijver beheersen.” 

 

De Kom behoorde tot de kleine groep Surinamers 

die in de jaren twintig al een overstap naar Neder-

land waagde, vertelt Does. Hij was uitgesproken 

links, sociaal geëngageerd en mengde zich daar in 

de anti-koloniale strijd voor de onafhankelijkheid 

van de koloniën. Als schrijver was hij een pionier 

die, uniek voor zijn generatie, een studie deed naar 

de slavernij in Suriname en het leed van de slaven 

beschreef vanuit hun perspectief. Het resulteerde 

in zijn boek ‘Wij Slaven van Suriname’. 

 

Eerbetoon 

“In mijn documentaire heb ik verschillende passa-

ges uit dit boek verwerkt. Ik wilde ook de stem van 

De Kom zelf laten klinken, hem laten spreken door 

zijn teksten. De titel ‘Vrede’ is ontleend aan een 

passage uit een filmscript van De Kom. Ik koos dat 

als een eerbetoon. In zijn leven is er nooit een film 

gemaakt van dit script. Hij probeerde het wel. Nu 

vele jaren later, heb ik in ieder geval een passage 

verfilmd, dat voelde goed.” 

Het filmverhaal begint bij de vroegste herinnerin-

gen van de drie nog levende kinderen van De Kom, 

allemaal tachtigers nu: Ad, Cees en dochter Judith. 

“Het gezin, vader, Nederlandse blanke moeder en 

vier kinderen, ging terug naar Suriname. In mijn 

werk als filmmaker ben ik op zoek naar het mense-

lijk verhaal. Daarom koos ik ervoor dit verhaal te 

vertellen via de herinneringen van de kinderen. Ik 

was geïnteresseerd in alle details, zo hoop ik een 

verhaal met een kloppend hart te kunnen verbeel-

den”, aldus regisseur Does. 

 

Gevangene 

In 1933 was De Kom het middelpunt van een groot 

protest in de straten van Paramaribo, waarbij veel 
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geweld werd gebruikt en doden vielen. Vooral de 

oudste zoon Ad herinnert zich die periode heel 

goed, ook dat het hele gezin met de boot weer 

naar Nederland vertrok. Does: “Deelname aan de 

anti-fascistische strijd in Nederland was een logisch 

gevolg van De Koms inzet voor democratie en soci-

ale vooruitgang. Uiteindelijk heeft hem dat zijn 

leven gekost. Hij stierf als gevangene van de nazi’s. 

Met de filmploeg zijn we ook naar de plek in Duits-

land geweest waar De Kom gevangen zat. Ja, we 

werden daar stil van. Barakken van hout, alsof de 

gevangenen er gisteren nog in zaten. Ik was ge-

raakt door de gelijkenis die ik zag in de houten 

planken van het geboortehuis van De Kom in Pa-

ramaribo en de houten planken van de barakken in 

het Kamp. Een held, ja met recht. Hij laat veel na 

en het is ontroerend te zien hoe trots de kinderen 

zijn op hun vader, die ze al op jonge leeftijd kwijt 

zijn geraakt. Hun donkere huid bracht hen, in het 

vooroorlogse bekrompen Nederland, vaak in een 

verdomhoekje.” 

__________________________________________ 

 

VERBORGEN SCHATTEN: 

COLLECTIE FRIES VERZETSMUSEUM ONLINE 

 

Ruim 8.500 objecten uit de collectie van het Fries 

Verzetsmuseum gaan op de foto! Van helmen, 

illegale radio’s, weckflessen en pakken surrogaat 

koffie tot noodkacheltjes, schoeisel, speelgoed, 

eigengemaakte lampen en onderscheidingstekens. 

Het zijn allemaal vaak heel persoonlijke spullen uit 

Friesland uit de periode 1940-1945. De nieuwe 

foto’s worden toegevoegd aan de online collectie 

van het Fries Verzetsmuseum en zijn te raadplegen 

op http://collectie.verzetsmuseum.nl Soms ver-

borgen schatten blijven hiermee zichtbaar voor het 

publiek.   

 

Voorbereiding nieuwe presentatie september 

2013 

Het digitaliseringsproject is een belangrijk onder-

deel van de verhuizing en de voorbereiding van het 

Verzetsmuseum naar het nieuwe Fries Museum op 

het Wilhelminaplein. Bij de opening van het Fries 

Museum in september 2013 presenteert het Fries 

Verzetsmuseum een geheel nieuwe tentoonstelling 

waarin de beleving van de oorlog in Friesland cen-

traal staat. Dat gebeurt door persoonlijke verhalen 

en herinneringen te koppelen aan voorwerpen, 

documenten, foto’s en films. Al geruime tijd doen 

museummedewerkers en externen onderzoek naar 

de collectie en bekijken de voorwerpen vanuit een 

ander gezichtspunt. Zo komen er nieuwe, interes-

sante verhalen en feiten aan het licht. In de nieuwe 

presentatie ervaren bezoekers hoe de Tweede 

Wereldoorlog in Friesland werd beleefd en ook nu 

nog leeft.  

 

Fotograferen, controleren en inpakken 

Met de sluiting van het open depot eind vorig jaar 

is de digitalisering van de verzameling voorwerpen 

van het Fries Verzetsmuseum begonnen. Op dit 

moment is het project nog in volle gang.  Collec-

tiemedewerkers hebben tot nu toe ruim 3.500 van 

de in totaal 5.000 objecten uit het open depot digi-

taal vastgelegd, op nummer gecontroleerd en in-

gepakt. Meer dan 100 dozen staan klaar voor ver-

huizing. Ook de circa 3.000 objecten van de vaste 

opstelling komen aan de beurt, nu het museum 

aan de Turfmarkt gesloten is. Voorwerpen voor de 

nieuwe presentatie worden na fotografie apart 

gezet, voorzien van nieuwe informatie en zo nodig 

gerestaureerd. Het Verzetsmonument, de celdeur 

van De Overval, de Jodenster, de paradummy’s, de 

wapencontainer, de Harley Davidson: het zijn alle-

maal onmisbare stukken uit de collectie van het 

Verzetsmuseum, die straks te zien zijn in de nieuwe 

presentatie op het Wilhelminaplein. 

 

Het Fries Verzetsmuseum maakt deel uit van het 

Fries Museum. Het nieuwe Fries Museum opent 

zijn deuren voor het publiek in september 2013. 

__________________________________________ 

 

EXPOSITIE 'OGEN VAN DE OORLOG' 

11 mei 2012 - 9 januari 2013 

  

Nationaal Monument Kamp Vught brengt een eer-

betoon aan de oud-gevangenen van Kamp Vught 

met de expositie ‘Ogen van de oorlog’. Achten-

twintig uitvergrote portretten van fotograaf Rogier 

Fokke zijn gecombineerd met materiële én abstrac-

te herinneringen aan Kamp Vught. De oudste ge-

portretteerde is Hebe Kohlbrugge, geboren in 

1914; de jongste is Robert Engelander, geboren in 

1941. Wegens de grote belangstelling is de exposi-

tietermijn verlengd t/m 9 januari 2013. 

 

Fotograaf Rogier Fokke bezocht met een mobiele 

fotostudio de oud-gevangenen thuis, van Schier-

monnikoog tot Andenne in België. Ook intervie-

werTanny van de Ven (tevens rondleider bij Natio-

naal Monument Kamp Vught) bezocht bijna alle 

mensen thuis. Bij de opening van de expositie ver-

scheen een gelijknamige uitgave met alle portret-
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ten, objecten en interviews. Als Vriend betaalt u 

voor deze uitgave slechts 10 euro in plaats van 12 

euro (124 pagina's in full colour).  

 

Het herinneringscentrum ziet de expositie als een 

hommage aan de oud-gevangenen, die om uiteen-

lopende redenen sinds 1943 in Kamp Vught gevan-

gen werden gehouden. Als verzetsdeelnemer, als 

Jood, als gijzelaar of gijzelaarskind. In de drieluiken 

kijkt de ooggetuige de bezoeker recht in de ogen. 

Hun verhalen worden geïllustreerd door persoon-

lijke voorwerpen zoals een kampmuts, een uit 

vliegtuigmateriaal gemaakt sieraad of een abstrac-

te herinnering: vliegtuigstrepen, een gekookt ei of 

zandgrond. Alle expositieteksten zijn vertaald in 

het Engels.  

Werk van fotograaf Rogier Fokke (1952, Amster-

dam) was eerder in Nationaal Monument Kamp 

Vught te zien: ‘Paramisa’, portretten van Sinti en 

Roma (2007). In 2010 was hij een van de fotogra-

fen van de expositie ‘Er is een weg naar de vrijheid: 

de Lunettenlaan nu’. Een Engelse vertaling van de 

expositieteksten is beschikbaar in de zaal. 

 

De expositie en publicatie 'Ogen van de oorlog' zijn 

mogelijk dankzij bijdragen van het Vfonds, het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, het 

DELA Fonds, het Leye Fonds en de Vriendenkring 

Nationaal Monument Kamp Vught. 

 

Nationaal Monument Kamp Vught 

Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught 

T (073) 656 67 64 Entree vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDLEIDINGEN KAMP AMERSFOORT 

 

Op 7 en 21 oktober zijn er weer rondleidingen op 

het terrein van Kamp Amersfoort. 

De wandelingen op en rond het terrein van het 

voormalige Kamp Amersfoort starten op zondagen 

om 14:00 uur en duren ongeveer anderhalf uur. 

Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te 

wandelen en kennis te nemen van de verhalen die 

door ervaren gidsen worden verteld. Na afloop van 

een rondleiding is er in het bezoekersgebouw gele-

genheid om een of meerdere documentaires te 

bekijken. 

Aanmelding voor een rondleiding is niet nodig en 

deelname is gratis, evenals koffie en thee. 

Een donatie is van harte welkom. De rondleidingen 

starten bij het bezoekersgebouw aan de Loes van 

Overeemlaan en vinden plaats ongeacht de weers-

omstandigheden 
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VAN DE REDACTIE 

 

 

Beste lezers van het Neuengamme Bulletin, 

Voor de tweede keer ontvangt u het vernieuwde 

Neuengamme Bulletin.  

Als redactie van het Neuengamme Bulletin doen 

we onze best om via dit blad die informatie te 

geven waarvan wij verwachten dat deze van 

belang is voor onze lezers. Mochten we daarin 

niet helemaal geslaagd zijn, dan horen wij dat 

graag van u. Alle reacties die uit de lezerskring 

komen zijn uiteraard zeer welkom. 

Om de actualiteit van het blad hoog te houden, 

over de gebeurtenissen inzake het concentratie-

kamp Neuengamme, zijn we afhankelijk van in-

formatie. Door een aantal mensen uit onze kring 

wordt regelmatig tekst aangeleverd voor plaat-

sing in het blad. Hiervoor zijn wij hun uiteraard 

zeer dankbaar. 

We denken dat onder meerdere lezers van het 

blad ook informatie aanwezig is die belangrijk 

kan zijn om met anderen te delen. Daarom stel-

len we het zeer op prijs dat wij van die lezers 

ook artikelen aangeleverd krijgen voor plaatsing 

in het blad. Want ook van uw bijdrage zijn wij 

mede afhankelijk voor de kwaliteit van het blad.  

Wilt u een bijdrage leveren voor het Bulletin dan 

zou dat kunnen gaan over de zoektocht naar een 

ouder, groot- of overgrootouder, die in Neu-

engamme of een van de buitenkampen is omge-

komen.  

Met deze bijdrage kunt u ook anderen helpen bij 

zijn/haar zoektocht naar gegevens over dierba-

ren, die omwille van hun verzetsactiviteiten, zijn 

omgekomen. 

Uw ervaringen over het gemis als kind/kleinkind 

van ouder/grootouder kan ook anderen tot 

steun zijn om te weten hoe u dit gemis heeft er-

varen. 

 

Ook verslagen van herdenkingsreizen/bezoeken 

aan plaatsen die de gebeurtenissen in Neu-

engamme aangaan, kunnen waardevol zijn om 

op te nemen in het Bulletin. Uiteraard zijn foto’s  

van bezoeken aan KZ Neuengamme en de bijho-

rende gedenkplaatsen ook welkom. 

 

 

Wij willen uw verhaal graag horen en roepen 

u op om dat met ons te delen. Dus schroom 

niet, klim in de pen en zet uw eigen unieke ver-

haal over de gevolgen van de Tweede We-

reldoorlog, eventueel aangevuld met foto’s, op 

papier.  

Met uw bijdrage over de gevolgen van het con-

centratiekamp Neuengamme kunnen we het 

Bulletin nog meer inhoud geven. 

 

Uw reacties kunt u sturen liefst via e-mail naar: 

neuengamme.bulletin@gmail.com 

Per brief mag natuurlijk ook. 

 

We zien in spanning naar uw reactie uit. 

 

Het redactieteam van het Neuengamme Bulletin. 

 

 

 

 

 

mailto:neuengamme.bulletin@gmail.com
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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 ver-

schijningsdatum. 

Verschijningsdatum volgende nummer: 

ca. eind maart 2013. 
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