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Bij de omslagfoto: 
Na de oorlog wilde de stad Hamburg de onmenselijke 
toestanden die in het concentratiekamp Neuengamme 
plaatsgevonden hebben zo spoedig mogelijk doen verge-
ten. Daarom werd na de oorlog op het kampterrein een 
strafgevangenis gebouwd (Justizvollzugsanstalt Vierlande, 
JVA XI, 1948). In het voorjaar van 1949 werden de houten 
barakken afgebroken.  
In de jaren '50 werd op initiatief van een vereniging van 
voormalige Franse kampbewoners begonnen met het 
inrichten van een gedenkplaats op het kampterrein: op  
18 oktober 1953 verrees op de plaats van de voormalige 
SS-moestuin een herdenkingszuil met het opschrift ‘Den 
Opfern 1938-1945’. In 1958 werd de AIN, Amicale Natio-
nale de Neuengamme, opgericht. Doel is om van het 
kampterrein een waardige herdenkingsplaats te maken. 
Op 7 november 1965 worden de gedenknaald en het 
beeld van de stervende gevangenen geplaatst. Echter: in 
1969 wordt op de plaats van de voormalige kleigroeve 
een tweede (jeugd)gevangenis gebouwd (JVA IX). Na vele 
protesten wordt het kampterrein aan een nieuw te 
vormen Gedenkstätte teruggegeven. In 2003 wordt de 
eerste gevangenis gesloten en gesloopt. Op 18 oktober 
2006 begint de sloop van de laatste gevangenis. Op 19 
mei 2007 is de sloop afgerond en is de inrichting van de 
Gedenkstätte voltooid. 
Met de sloop van deze gevangenis zijn de leemputten 
weer zichtbaar gemaakt. 
 
Foto: Jan de Muijnck 
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VAN DE VOORZITTER         
               Door Martine Letterie 

 

 

 

 

 

Beste vriendinnen en vrienden, 

 

We hebben wat te vieren: 23 februari 2013 be-

stond onze vriendenkring 20 jaar. Dat is voor een 

vriendenkring rond een concentratiekamp kort, 

zeker als we dat vergelijken met andere vergelijk-

bare organisaties.  

Het concentratiekamp Neuengamme is relatief 

onbekend, en onze vriendenkring heeft  de afgelo-

pen twintig jaar veel gedaan om daar verandering 

in te brengen. Er zijn twee prachtige boeken gepu-

bliceerd die beide monumenten vormen voor de 

slachtoffers van Neuengamme, in 2010 heeft een 

Tweede Kamerdelegatie onder leiding van Gerdi 

Verbeet de Gedenkstätte Neuengamme bezocht en 

er zijn meerdere televisie-uitzendingen geweest 

die aandacht besteedden aan Neuengamme, o.a.  

een uitzending van Andere Tijden die aan de ramp 

in de Lübeckerbocht gewijd was.  

Onze erevoorzitter Afko Schoonbeek heeft daar 

een grote rol in gespeeld. Onvermoeibaar zette hij 

zich in voor de fondsenwerving van de boeken en 

hij legde de contacten die nodig waren voor het 

bezoek van de Tweede–Kamerdelegatie.  

Het afgelopen jaar heeft hij de vertegenwoordiging 

van onze kring in de Beirath van de Gedenkstätte 

Neuengamme en in het Centraal Overleg van 

Voormalig Verzet en Slachtoffers aan mij overge-

dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat laatste gebeurde op 27 februari jongstleden.  

Hij sprak daarbij wijze woorden over de belangrijk-

ste taak die voor ons in de toekomst is weggelegd: 

het overbrengen van het verhaal van onze organi-

saties op de jeugd. Zij moeten weten wat er ge-

beurd is, opdat zij er een les uit kunnen trekken 

voor de toekomst.  

Vanaf deze plaats beloofd: Daar zullen we ons met 

hart en ziel voor inzetten, Afko. 

 

In dat kader breng ik u in herinnering, dat nog niet 

iedereen de donatie voor dit jaar betaald heeft. We 

zijn blij, als u dat alsnog wilt doen. Het goede 

nieuws is, dat degenen die wel betaald hebben 

vaak zeer ruimhartig zijn geweest. Heel hartelijk 

dank daarvoor. 

 

Nog meer goed nieuws: we hebben bij onze reisor-

ganisatie alvast een optie genomen voor de reis in 

2014. Die zal korter, en dus goedkoper zijn dan die 

van dit jaar. 

 

Ik wens u allereerst veel leesplezier met dit nieuwe 

bulletin, en ik hoop u dit voorjaar te ontmoeten op 

onze reis. 

 

Martine Letterie 

 

 

 

 

 

OPROEP 
 

Lieve vrienden en vriendinnen, wij zoeken versterking van het bestuur. 
Het gaat om vier vergaderingen per jaar, en het verrichten van wat hand- en spandiensten. 

Wij zijn blij als u zich meldt! 
Mailt of belt u mij, wanneer u er iets voor voelt.  
info@martineletterie.nl of 0575-552458 
 
Hartelijke groeten, 
 
Martine Letterie 
 

mailto:info@martineletterie.nl
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CONTACTDAG 2012 
Door Ard-Jan de Muijnck (jeugdredacteur) 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 27 oktober 2012 kwamen donateurs en 

belangstellenden bijeen op de jaarlijkse contactdag 

van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Zoals 

in voorgaande jaren werd deze gehouden in hotel 

Dennenhoeve te Nunspeet. 

Omstreeks half tien ’s morgens kwamen de eerste 

deelnemers binnen, die verwelkomd werden door 

Martine en Rob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een kopje koffie/thee en een lekkere koek 

zochten zij een plaats in de zaal. Hier ontmoetten 

bekenden en reisgenoten van herdenkingsreizen 

elkaar en werden onderlinge ervaringen uitgewis-

seld. 

 

Omstreeks half elf opende voorzitter Martine het 

ochtendprogramma met een hartelijk welkom aan 

de ruim honderd aanwezigen. Een bijzonder wel-

komstwoord richtte zij tot de aanwezige oud-

gevangenen, de heren Alosery, Bavelaar, Van der 

Liet en Priem. 

Na eerst een korte terugblik op het afgelopen jaar, 

werd de nieuwe penningmeester Renzo de Muijnck 

aan de aanwezigen voorgesteld. Renzo heeft de 

taak overgenomen van Marco Bierman. Marco kon 

door een functiewijziging de financiële administra-

tie voor de Vriendenkring niet meer combineren 

met zijn nieuwe functie. 

 

Hierna kreeg mevrouw Nine Nooter, directeur Na-

tionaal Comité 4 en 5 mei, het woord. Zij vertelde 

over de invulling van de Nationale Herdenking op 4 

mei. 

Op vragen uit de zaal gaf zij de mogelijkheden aan 

hoe je een aanvraag kunt indienen om op 4 mei de 

dodenherdenking  in  de Nieuwe Kerk en op de Dam 

 

 

 

 

 

in Amsterdam kunt bijwonen. 

 

Door de problemen met het voornemen om het 

gedicht ‘Foute keuze’ over een Waffen SS’er, op  

4 mei 2012 tijdens de Dodenherdenking op de Dam 

voor te dragen, werd door vragen uit de zaal uitvoe-

rig stilgestaan. Mevrouw Nooter gaf aan dat, in 

overleg met verschillende comités, het Comité 4 en 

5 mei een weloverwogen keuze had gemaakt met 

de keuze van dit gedicht. Haar gedachte is dat de 

inhoud van dit gedicht verkeerd is begrepen. Toch 

blijkt uit de commotie die hierover is ontstaan, dat 

de Nationale Dodenherdenking op 4 mei nog zeer 

gevoelig ligt onder de Nederlandse bevolking, in het 

bijzonder onder de nabestaanden die in WO II een 

dierbare hebben verloren. 

 

Vervolgens kreeg oud gevangene Jan van der Liet 

het woord. Zoals op voorgaande contactdagen had 

hij ook deze keer weer een lezing voorbereid. Zijn 

keuze was nu gevallen op SPECIAL OPERATION 

EXECUTIVE (S.O.E) een uiterst geheime organisatie 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op boeiende wijze vertelde hij over de inzet van de 

S.O.E. Zo vertelde hij dat op een dag tijdens de oor-

logsjaren hij samen met een vriend zat te vissen aan 

een afwateringskanaal in Heemstede. Deze vriend 

vertelde hem een verhaal over spionnen die in En-

geland opgeleid werden voor de S.O.E. Voor deze 

lezing had hij zich verdiept in de problematiek van 

deze organisatie.  

 

Op boeiende wijze vertelde hij over de inzet van 

deze spionnen en hoe velen van hen gevangen zijn 

genomen, gefolterd en gefusilleerd. 

Martine en Rob verwelkomen de deelnemers 

Jan van der Liet. 
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Na zijn lezing werd, onder leiding van Wil van den 

Elzen, een aantal vragen door de heer Van der Liet 

beantwoord, die van uit de zaal aan hem gesteld 

werden. 

 

Na deze lezing was het tijd om gebruik te maken 

van een Nunspeter koffietafel. Tijdens en na de 

lunch werd in onderlinge contacten gesproken met 

bekenden of werden er nieuwe contacten gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de pauzes werd door veel van de aanwezi-

gen een bezoek gebracht aan de boekentafel. Hier-

op was een uitgebreide keuze aan boeken en in-

formatie over het concentratiekamp Neuengamme 

te vinden. 

 

Omstreeks twee uur kreeg mevrouw Lauri Faro het 

woord. Het onderwerp waar zij over sprak, was 

‘Rituelen rond monumenten en gebruikers’. 

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeen-

schap in Nederland was één van de digitale monu-

menten die zij bestudeerd had. Zij vertelde aan de 

aanwezigen over de mogelijkheden die een digitaal 

monument biedt. 

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van een digi-

taal gedenkteken in de vorm van een website. Met 

een digitaal monument krijgt de bezoeker de moge-

lijkheid om direct reacties, aanvullingen, foto’s, 

herinneringen en verhalen te plaatsen. 

Daarnaast kunnen bezoekers gemakkelijk met el-

kaar in contact komen en op elkaar reageren. Ook 

wordt het mogelijk om familierelaties tussen perso-

nen aan te leggen. Een interessant onderwerp waar 

met volle aandacht naar geluisterd werd. 

 

Als laatste spreker kreeg de heer Ino Paap van Me-

diamatic de gelegenheid om iets te vertellen over 

de website van het Joods digitale monument. Me-

diamatic ontwerpt en bouwt sociale netwerkpro-

jecten, community en koppelingen met de fysieke 

wereld. Deze websites zijn zeer geschikt voor het 

delen van kennis, cultuur en vrienden. Zij geven ook 

advies over het gebruik van deze nieuwe media. 

Met hulp van de beamer maakten wij kennis met 

het Joods digitaal monument. Daarbij liet hij de 

werking zien met de vele gebruiksmogelijkheden 

van dit digitaal monument. De heer Paap gaf met 

deze informatie een goed beeld van de waarde van 

een digitaal monument. Met dit moderne medium 

is het ook voor de Stichting Vriendenkring Neu-

engamme interessant om te onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn om een website te bouwen voor 

slachtoffers van de verschillende werkkampen in 

Nederland en Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het onderwerp over het digitaal monument 

kwam een eind aan het programma van deze con-

tactdag. 

 

Martine bedankte met het aanbieden van een at-

tentie en bloemen de verschillende sprekers voor 

hun geleverde bijdrage aan deze bijeenkomst. 

 

Hierna werden door haar, met het overhandigen 

van bloemen, de aanwezige oud-gevangenen be-

dankt. Het was fijn dat zij, inmiddels op hoge leef-

tijd, in ons midden aanwezig konden zijn. 

 

Met allen te bedanken voor hun aanwezigheid op 

deze dag sloot zij de bijeenkomst. 

  

Met alle aandacht wordt geluisterd. 

De drukbezochte boekentafel 
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HET CONCENTRATIEKAMP NEUENGAMME: 
De industriestad Hannover en de buitenkampen  Door Jan K.Norg 

 

 

 

 

 

In 1939 was Hannover met zijn 472.000 inwoners 

de vijfde belangrijke industriestad van Nazi-Duits-

land en het verkeersknooppunt in het autobanen- 

en spoorwegennet van Noord – Zuid en Oost – 

West.1 Maar het was ook de stad die de Oostenrij-

ker Hitler aan zijn felbegeerde Duitse staatsburger-

schap heeft geholpen, omdat de universiteit hem 

de titel van professor honoris causa en daarmee 

automatisch het staatburgerschap verleende. In de 

bedrijven van Hannover werkten ca. 60.000 dwang-

arbeiders die in 22 kampen gelegerd waren.2 En 

met de 85 bedrijven waarin tanks, geschut, munitie, 

vrachtauto’s, vliegtuigonderdelen, banden, batterij-

en, zendapparatuur en brandstof voor motoren 

werden geproduceerd, was de oorlogsindustrie er 

ruimschoots vertegenwoordigd. Bij enkele van die 

bedrijven was een buitenkamp van het KZ-

Neuengamme ingericht: 

1. Hannover-Stöcken (Akkumulatorenwerke); 

2. Hannover-Misburg; 

3. Hannover-Stöcken (Continental); 

4. Hannover-Ahlem (“Döbel”, “A 12”); 

5. Hannover-Mühlenberg; 

6. Hannover-Langenhagen; 

7. Hannover-Limmer, de laatste twee waren 

vrouwenkampen.3  

 

De inzet van KZ-Häftlinge in de oorlogsindustrie4  

De Britse historicus Richard Overy trekt in zijn boek 

Why the Allies Won5 de conclusie dat een van de 

redenen voor de Duitse nederlaag de ongelijke ver-

deling van mensen en materiële hulpmiddelen is 

geweest.  Maar  ondanks dat de Nazi-ideologen zich 

                                                           

 
1
 Th. Grabe, e.a. Unter der Wolke des Todes leben …  Hannover 

im Zweiten Weltkrieg. Hamburg 1983, p. 12v. 
2
 J. Scholtyseck. Der Aufstieg der Quandts. Eine deutsche Un-

ternehmerdynastie. München 2011, p. 638. 
3
 H. Obenaus. Die Außenkommandos des Konzentrationslagers 

Neuengamme in Hannover, in: H. Kaienburg [Hsrg.] Konzentra-
tionslager und deutsche Wirtschaft 1939 – 1945. Opladen 1996, 
p. 211 – 226.   
4
  R – D. Müller. Der »Krieg der Fabriken«, in: Hitlers Wehr-

macht 1935 – 1945. München 2012, p. 131 – 144.   
R. Fröbe. Der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlinge und der Perspek-
tive der Industrie, 1943 – 1945, in: U. Herbert [Hrsg.]  Europa 
und der »Reichseinsatz« Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsge-
fangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938 – 1945. Essen 
1991, p. 351 – 383.  
5
 R. Overy. Die Wurzeln des Sieges. Warum die Alliierten den 

Zweiten Weltkrieg gewannen. München 2000. 

 

 

 

 

 

bewust waren van die ongelijke verdeling, paste 

een Duitse nederlaag niet in hun rigide Sociaal-dar-

winistische ideologie. Het superieure Germaanse 

Herrenvolk kon niet verliezen, maar zou door mid-

del van de Blitzkrieg de minderwaardige niet-Duitse 

volkeren verslaan en daarom was de opbouw van 

een sterke defensie van ondergeschikt belang. 6 

Wanneer de Duitse legers in september 1939 Polen 

binnenvallen en Hitler de Tweede Wereldoorlog 

ontketent, is hij zich bewust van het feit dat Duits-

land voor de noodzakelijke hulpmiddelen afhanke-

lijk zal zijn van de beroving en exploitatie van de 

veroverde landen. Naast het streven naar Autarkie 

moet vooral het veroveren van Lebensraum in het 

Oosten de grondstoffen- en voedselvoorziening 

voor Duitsland veiligstellen.7 Om de afhankelijkheid 

van grondstoffen zo veel mogelijk te beperken krij-

gen de ontwikkeling van celvezels, synthetische 

zijde, benzine uit kolen, kunstrubber (Buna), stoffen 

uit kunsthars een hoge prioriteit.8 Technici van de 

accumulatorenfabriek (AFA) in Hannover ontwikke-

len een ‘Duo-Antrieb’ voor auto’s, de huidige ‘hy-

bride auto’.9 En in de bezette Westerse landen, 

zoals in Nederland, zal jacht worden gemaakt op de 

aanwezige grondstoffenvoorraden en de industrie 

ingeschakeld bij het produceren van producten die 

in Duitsland dringend nodig zijn.10 Om de Duitse 

bevolking niet al te veel met de kosten van de oor-

logvoering te belasten, wordt die deels door een 

gigantische roof gefinancierd.11 Eerst in Duitsland 

zelf door middel van de arisering, de roof van Jood-

se bezittingen, en later ook in de bezette landen. 

Daarbij krijgen deze landen ook nog te maken met 

                                                           

 
6
 F. Taylor. Zwischen Krieg und Frieden. Die Besetzung und 

Entnazifizierung Deutschlands 1944 – 1946. Berlin 2011, p.  128 
– 129. 
7
 J. K. Norg. Het concentratiekamp Neuengamme: Reichswerke 

Hermann Göring en de buitenkampen, in: Neuengamme Bulle-
tin, oktober 2012, p. 6v. 
8
 H. D. Schäfer. Amerikanismus im Dritten Reich, in: M. Prinz / 

R. Zitelmann [Hrsg.] Nationalsozialismus und Modernisierung. 
Darmstadt 1994

2
, p. 201.  

9
 J. Scholtyseck. a.w., p. 186.  

10
  H. A.M. Kleman. Nederland 1938 – 1948 Economie en sa-

menleving in jaren van oorlog en bezetting. Haarlem 2002, p. 
55 – 117. 
11

 G. Aly. Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler 
Sozialismus. Frankfurt am Main 2005. 
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onder andere bezettingskosten, het roven van hun 

deviezen en de aanwezige goudvoorraden.12  

 

In januari 1933 - wanneer Hitler aan de macht komt 

- telt Duitsland 6.013.600 werkelozen die de Nazi’s 

door middel van een arbeidsstimuleringsplan en 

enorme kapitaalinjecties in december van dat jaar 

al terug weten te dringen tot 4.059.100. Met de 

invoering in 1935 van de algemene dienstplicht en 

de halfjaarlijkse Arbeidsdienstplicht zet deze trend 

zich verder door en daalt het aantal werkelozen in 

1936 tot 1.592.700 en heeft Nazi-Duitsland het punt 

van volledige werkgelegenheid bereikt. Voortaan zal 

de werkeloosheid niet meer het probleem zijn, 

maar het te kort aan arbeidskrachten en dan vooral 

in de landbouw en de industrie. In 1933 voordat de 

Nazi’s aan de macht kwamen, werkten er al een 

relatief klein aantal buitenlandse arbeiders uit Tsje-

cho-Slowakije (60.606 man), Polen (21.238 man), 

Oostenrijk (19.862 man) en Nederland (19.252 man) 

in de Duitse landbouw en industrie.13  

 

Op maandag 20 februari 1933 nodigt Hermann Gö-

ring een groep van 25 industriëlen uit voor een ge-

heime bijeenkomst met de nieuwe Rijkskanselier 

Adolf Hitler over zijn plannen voor Duitsland. Wan-

neer Hitler uitgesproken is, vertrekt hij meteen 

zonder de industriëlen in de gelegenheid te geven 

hun vooraf geformuleerde vragen aan hem te stel-

len. Göring stelt als hij de bijeenkomst besluit, dat 

zowel de Führer als de ondernemers er alle belang 

bij hebben dat het communistische en socialistische 

gevaar wordt bestreden en dat een financiële bij-

drage van de industriëlen aan het NSDAP-

verkiezingsfonds op zijn plaats is. Tot 1945 zullen de 

ondernemingen, zoals het Quantconcern, jaarlijks 

de Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaften 

in de partijkas storten, maar ook persoonlijk aan 

Hitler overmaken. Maar de bijeenkomst en de 

Adolf-Hitler-Spende betekenen niet zoals Franz 

Neumann stelt - en met hem de marxistisch geori-

enteerde historici - dat de grootindustrie (Mono-

polwirtschaft) en Hitler een pact hadden gesloten.14 

Tegenwoordig spreekt men liever van een Polycra-

tie, want dit beschrijvende begrip leent zich beter 

om de veranderingen in de samenwerking tussen de 

                                                           

 
12

  G. Aalders. Eksters. De Nazi-roof van 146 duizend kilo goud 
bij de Nederlandsche Bank. Amsterdam 2002.  
13

 U. Herbert. Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. 
Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter,   Flüchtlinge. 
München 2001, p. 123.  
14

 F. Neumann. Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalso-
zialismus 1933 – 1944. New-York 1944/1988

8
, p. 307 – 347.    

oorspronkelijke drie participanten de grootindu-

strie, de (Nazi)regering en Reichswehr/Wehrmacht 

en vanaf 1942 de SS als vierde te beschrijven.  

 

Wanneer op 30 mei 1932 de regering-Brüning valt, 

wordt gelijktijdig de doodsteek aan de parlementai-

re democratie in Duitsland toegebracht en schuiven 

de nationaalconservatieven steeds verder in de 

richting van Hitler en zijn NSDAP op. Op 1 juni be-

noemt Hindenburg de conservatieve katholiek Franz 

von Papen tot Rijkskanselier. 

Zijn Kabinette der Barone15 en haar ondernemings-

vriendelijk program weet zich echter maar tot mid-

den november te handhaven. Wanneer zijn opvol-

ger von Schleicher op 28 januari 1933 ook terug 

moet treden, weet de dan tot formateur benoemde 

von Papen een nieuwe centrumrechtse regering te 

vormen. Hij heeft de namen voor het nieuwe kabi-

net dan al in zijn zak. Hitler wordt Rijkskanselier en 

hijzelf zal als vicekanselier bijna evenveel reële 

macht krijgen. Niet alleen von Papen maar ook de 

op hem vertrouwende bankiers, industriëlen en 

grootgrondbezitters zullen uiteindelijk bedrogen 

uitkomen. Recente studies noemen vier redenen 

waarom de industriëlen in 1933 zo snel bereid wa-

ren om met Hitler samen te werken:  

1. Door de economische crisis in de wereld was de 

ondernemerslobby ernstig verzwakt, zodat als ze 

dat al gewild hadden ze vrijwel niet in staat waren 

om hun belangen kracht bij te zetten.  

2. De door het Naziregime ingezette koers zorgde 

voor een politieke omslag met een voor de onder-

nemers gunstig klimaat en met hoge winsten in het 

vooruitzicht. 

3. De ondernemers maakten dankbaar (mis)gebruik 

van de welwillende houding van het Naziregime in 

plaats van de verwachte dwangmaatregelen.  

4. De ondernemers waren te verdeeld om een ge-

zamenlijke koers uit te stippelen en lieten zich 

daarom gemakkelijk in de door Hitler gewenste 

richting sturen.16 De meeste ondernemers waren 

pure opportunisten die zich min of meer flexibel 

opstelden en de hun geboden mogelijkheden goed 

                                                           

 
15

   V. Ullrich. Die Stunde der Barone. Vorspiel zum ‘Dritten 
Reich‘: Am 20 Juli 1932 griffen die alten Eliten wieder nach der 
Macht in Preußen – die Sozialdemokraten räumten kampflos 
das Feld. Die Zeit 18. Juli 2002, p. 30.  
V. Ullrich. Am Ziel. Eigentlich ging es mit Hitler und seiner Partei 
schon zu Ende. Aber durch Intrigen und Querelen der Konserva-
tiven gelangte er am 30. Januar 1933 doch noch ins Kanzleramt. 
Eine Chronik der dramatischen Tage vor achtzig Jahren. Die Zeit 
17. Januar 2013, p. 16 – 17. 
16

 A. Tooze. Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der 
Wirtschaft im Nationalsozialismus. München 2008, p. 756v.  
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wisten te benutten.17 Hun houding was een fatale 

mix van bereidheid tot aanpassing en eigenbelang. 

Waarbij ze zo veel als in hun vermogen lag in het 

werk stelden om de invloed van de partij en bu-

reaucratie in hun bedrijven te beperken en onren-

dabele opdrachten te weren.  

 

In de jaren twintig krijgen professionalisering en 

rationalisering het Duitse management in hun 

greep. Veel managers bezoeken Amerika om er 

kennis te maken met het Taylorisme (functionele 

organisatie) en het Fordisme (lopende band).18 De 

toepassing daarvan in de Duitse bedrijven leidt tot 

een productieverhoging. Specialisatie en standaar-

disatie bevorderen doelmatigheid en de taaksplit-

sing maakt de inzet van allround arbeiders vrijwel 

overbodig. Zo lukt het de auto-industrie en machi-

nebouw om door middel van standaardisatie van 

onderdelen het aantal typen terug te brengen van 

5381 tot 739. De arbeiders krijgen voor het uitvoe-

ren van hun taak eenduidige instructies en om hen 

te motiveren wordt de beloning door middel van 

een stelsel van dwang- en lokmiddelen (premiestel-

sel) aan de productiviteit gekoppeld. In de zomer 

van 1943 voert men bij veel bedrijven met een bui-

tenkamp het Tayloriaanse motivatiemiddel bij uit-

stek het premiestelsel in. KZ-Häftlinge (voortaan: 

Häftlinge) die de gestelde arbeidsnorm halen krij-

gen Prämienscheine en daarmee kunnen ze in de 

kantine sigaretten en etenswaren kopen. Vooral 

sigaretten waren in trek omdat men daarmee 

Funktionshäftlinge kon omkopen en de overlevings-

kans vergrootte. Helaas hebben maar weinig direc-

ties gebruikgemaakt van de mogelijkheid die het 

premiestelsel hen ook bood om de leefomstandig-

heden van de Häftlinge te verbeteren, de meesten 

waren alleen maar geïnteresseerd in de mogelijke 

productieverhoging. De technische ontwikkelingen 

in combinatie met een rationele organisatie degra-

deerden de mens tot productiemiddel, een num-

mer. Deze wijze van organiseren van de productie-

processen maakte het tijdens de oorlog mogelijk 

om naast een relatief klein aantal vak- en voorlie-

den de gemakkelijker te vervangen ongeschoolde 

krijgsgevangenen en Häftlinge in te zetten. Een 

principe dat tot in het extreme werd doorgevoerd 

onder de noemer ‘Vernichtung durch Arbeit’ of 

zoals de voormalige leider van Amt D II Gerhardt 

                                                           

 
17

 J. Scholtyseck a.w., p. 849 Hij typeert de ondernemer Güther 
Quandt als »a man for all seasons«.  
18

 C. J. Lammers, A. A. Mijs en W. J. van Noort. Organisaties 
vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociolo-
gische denken over organisaties. Utrecht 1997

7
, p. 100v. en 503 

Mauer het verwoorde: ‘Man wollte ihre Arbeitskraft 

ausnutzen und dadurch die geplanten Arbeiten fer-

tigstellen‘.19 Het was nog niet eerder voorgekomen 

dat de principes en methoden van de rationele or-

ganisatie op deze schaal werden gebruikt ten be-

hoeve van het irrationele en het demonische.20  

 

1. KZ-Außenlager Hannover-Stöcken (Akkumula-

torenwerke)21 

De Akkumulatorenfabrik AG (AFA), het huidige Var-

ta Batterie AG, behoorde tot het Quantconcern en 

was de belangrijkste producent van batterijen voor 

onderzeeboten en torpedo’s. 

Al in begin 1941 willen de SS, Oberkommando der 

Kriegsmarine (OKM) en het Rüstungskommando 

Hannover het management overhalen om Häftlinge 

in te zetten. De gesprekken lopen echter stuk op de 

starre houding van de SS de Häftlinge alleen op 

gescheiden werkplekken van de andere arbeiders te 

plaatsen. Eind februari 1943 richt het OKM zich 

opnieuw tot de AFA om “mit allem Ernst” om de 

inzet van Häftlinge nog eens te overwegen. De AFA 

weigert opnieuw en weer met het argument dat 

men de gescheiden inzet van Häftlinge niet kan 

garanderen. Hun bezwaar tegen de inzet van Häft-

linge is dan ook niet van morele aard, maar meer 

van organisatorische en praktische aard. Echter 

deze keer accepteert het OKM het bezwaar niet en 

er wordt voor 10 maart 1943 een nieuw bezoek 

aangekondigd. Op die dag brengen de afgevaardig-

den van het OKM, de Rüstungsinspektion Hannover 

en SS, onder wie de SS-Sturmbannführer Max Pauly 

de kampcommandant van het KZ Neuengamme een 

bezoek aan het bedrijf. De SS stelt zich bij dit be-

zoek minder star op en staat toe dat de Häftlinge 

niet meer gescheiden van het overige personeel 

zullen werken. Hierdoor en mede door de verslech-

terende arbeidsmarkt gaat AFA op het aanbod van 

de SS in om tot het einde van de oorlog de beno-

digde Häftlinge te leveren en bij “Ausfalle” ze te 

vervangen door andere uit het KZ Neuengamme.22 

De afgevaardigden van OKM wijzen er nog op dat er 

geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen de on-

                                                           

 
19

 J. K. Norg. De buitenkampen van het concentratiekamp Neu-
engamme in Hamburg, in: Neuengamme Bulletin, oktober 
2009, p. 4 – 6.  
20

 H. J. J. van Beinum. RUL, inaugurale rede: Over participatieve 
democratie. Leiden 1990, p. 5.  
21

 M. Buggeln. Hannover-Stöcken (Akkumulatorenwerke), in: W. 
Benz – B. Distel [Hrsg.] Der Ort des Terrors. Geschichte der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. 
Auschwitz. Neuengamme. München 2007, p.  443 – 446. 
J. Scholtyseck. a.w., p. 631 – 710. 
22

 J. Scholtyseck a.w., p. 640  
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derneming en de Häftlinge, maar alleen tussen de 

aangewezen leverancier van de Häftlinge in dit ge-

val het KZ Neuengamme en de onderneming. 

Voortaan zullen ook andere bedrijven bij een te kort 

aan arbeidskrachten een aanvraag kunnen indienen 

bij het SS-WVHA – Amtgruppe D voor de inzet van 

Häftlinge.23  

 

Op 17 juli 1943 komt een Vorkommando uit het  

KZ Neuengamme bestaande uit 51 Duitse, Poolse en 

Servische Häftlinge en 22 SS-bewakers bij de accu-

mulatorenfabriek AFA aan die gelegen is tussen het 

Marienwerder Wals en de Roßgraben in het stads-

deel Stöcken. Hun opdracht is - geholpen door bur-

gergevangenen - houten barakken te bouwen in het 

door prikkeldraad en vier wachttorens omgeven 

barakkenkamp op ongeveer 120 meter ten zuiden 

van het bedrijf. Wanneer in 1944 stenen barakken 

gebouwd worden, wijst dat erop dat men uitgaat 

van een langdurige inzet van Häftlinge. In oktober 

1943 als de eerste barakken gereed zijn, komen er 

meerdere transporten uit het KZ Neuengamme aan. 

In maart 1944 is het aantal Häftlinge al gestegen tot 

ca. 1000 en in augustus 1944 tot 1533. Vanaf die 

tijd blijft tot aan de ontruiming van het kamp in 

april 1945 het aantal Häftlinge ongeveer gelijk. De 

meeste Häftlinge zijn afkomstig uit Polen, de Sovjet-

Unie en Frankrijk en een kleiner aantal uit o.a. Bel-

gië, Denemarken en Italië. Ze moeten naast aan de 

bouw van barakken en het uitbreiden van het kamp 

in de fabriek werken bij de productie van de batte-

rijen voor onderzeeërs. In maart 1944 werken er 

van de ca. 1000 Häftlinge 840 van hen in de kunst-

stofafdeling en vanaf de zomer 1944 werken ze ook 

in één van de drie afdelingen van de loodafdeling. 

De noodzakelijke scholing krijgen ze van de voorlie-

den en vaklieden en geheel volgens het Tayloriaan-

se principe zijn er voor alle werkzaamheden quoten 

vastgesteld. Häftlinge die de gestelde norm halen 

krijgen een premie, maar anderen die het niet halen 

ontvangen vaak een pak ransel van de Kapo's. Veel 

Häftlinge sterven ten gevolge van loodvergiftiging 

omdat de benodigde beschermingsmiddelen voor 

werken op de loodafdeling niet worden verstrekt en 

de middelen om loodvergiftiging tegen te gaan, 

zoals de melk, niet verstrekt worden. 

De kampcommandant in de periode juli 1943 tot juli 

1944 is de SS-Hauptsturmführer Kurt Adolf Klebeck; 

voor hem waren er al drie anderen onder wie de  

                                                           

 
23

 J. K. Norg. De buitenkampen van het concentratiekamp Neu-
engamme in Hamburg, in: Neuengamme Bulletin, oktober 
2009, p. 5v.  

SS-Untersturmführer Hans-Hermann Griem die later 

kampcommandant in Husum-Schwesing, Ladelund 

en Meppen-Dalum is geweest. 24  Klebeck zal de 

functie tot de ontruimingen van het kamp blijven 

vervullen en vanaf eind 1944 is hij tevens de Stütz-

punktleiter over alle buitenkampen in het gebied 

van Hannover. Op 15 december 1943 stelt de 

Rüstungsminister Albert Speer in een schrijven aan 

de Reichsführer-SS Heinrich Himmler voor om in 

plaats van de jongere SS’ers soldaten van de oudere 

jaargangen van de ‘Wehrmachtsteile Luftwaffe, 

Heer und Kriegsmarine’ als bewaker voor de con-

centratiekampen in te zetten.25 Wel zal er een ver-

schil zijn, want in tegenstelling tot de soldaten van 

de Luftwaffe en Heer zullen die van de Kriegsmarine 

niet bij de KZ-Wachmanschaften worden ingelijfd. 

Het is de reden waarom Klebeck de soldaten van de 

Kriegsmarine nooit alleen, maar altijd samen met 

SS’ers laat wachtlopen. Vanaf half 1944 zijn er ook 

15 soldaten van de Kriegsmarine bewaker in het 

buitenkamp Hannover-Stöcken.26  

 

Witte bussen 

Op 15/16 maart 1945 begint het Zweedse Rode 

Kruis met het overbrengen van de Scandinavische 

Häftlinge door middel van ‘Witte bussen’ naar het 

KZ Neuengamme.27 Daar worden de Scandinaviërs 

onder dezelfde slechte omstandigheden als de an-

dere Häftlinge in al overvolle barakken onderge-

bracht. Het Zweedse Rode Kruis houdt echter vast 

aan de bij de onderhandeling toegezegde inrichting 

van een gescheiden Skandinavierlager.  

Een afgeschermd ‘Lager’ waarin de Scandinaviërs 

gescheiden van de andere Häftlinge ondergebracht 

kunnen worden en ze hen kunnen verzorgen. Daar-

door verbeteren de levensomstandigheden van de 

Scandinavische Häftlinge aanmerkelijk, maar gelijk-

tijdig zijn ze ook getuige van het feit dat die van de 

                                                           

 
24

 J. K. Norg. De buitenkampen van het KZ Neuengamme en de 
militaire verdediging, in: Neuengamme Bulletin, maart 2011, p. 
28v en 32.  
25

 S. Hördler. Die KZ-Wachmannschaften in der zweiten Kriegs-
hälfte. Genese und Praxis, in: Band 14 Bewachung und Ausfüh-
rung. (=  Geschichte der Konzentrationslager 1933 – 1945). 
Berlin 2011, p. 135.   
S. Hördler. Wehrmacht und KZ-System. Zum Einsatz von Wehr-
machtssoldaten in den KZ-Wachmannschaften 1944/45, in: 
Wehrmacht und Konzentrationslage (= Beiträge Heft 13) Bre-
men 2012, p. 12 – 23. 
26

 R. Möller. Wehrmachtsangehörige als Wachtmannschaften 
im KZ Neuengamme, in: Wehrmacht und Konzentrationslager 
(= Beiträge Heft 13) Bremen 2012, p. 27.  
27

 J.K. Norg. Het concentratiekamp Neuengamme: Reichswerke 
Hermann Göring en de  buitenkampen, in: Neuengamme Bulle-
tin, oktober 2012, p. 12v. 
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andere Häftlinge dramatisch verslechterd.28 Om de 

noodzakelijke ruimte te creëren moeten er enige 

duizenden Häftlinge van andere nationaliteit uit het 

Steinhaus I, dat als Schonungsblock dient, naar an-

dere kampen overgebracht worden. De SS kan dit 

vanwege hun overbelaste transportapparaat niet 

doen en verlangt van het Zweedse Rode Kruis dat zij 

de ca. 2000 Häftlinge naar de andere kampen zullen 

overbrengen. De onmenselijke situaties die er het 

gevolg van zijn heeft er toe geleid dat bij alle be-

trokkenen, zowel de helpers als de bevrijde gevan-

genen er tot op vandaag de dag een donkere scha-

duw over deze reddingsactie is blijven hangen.29  

 

In de namiddag van 28 maart 1945 krijgen de chauf-

feur Sten Olsson en zijn collega’s de opdracht om 

met geblindeerde ramen, zodat niemand in de au-

tobussen kan kijken, naar het KZ Neuengamme te 

rijden om vandaar gevangenen te transporteren. 

In 2004 vertelt hij dat die transporten het ergste 

was dat ik in mijn hele leven heb gezien en hoop 

werkelijk zo iets niet nog een keer te moeten aan-

zien. Enkele Häftlinge waren in zodanige miserabele 

toestand, dat we onderweg steeds weer moesten 

stoppen, zodat ze in de berm van de weg hun be-

hoefte konden doen. Ze leden aan dysenterie, tyfus, 

vlektyfus en waren zo uitgemergeld, dat ze niet 

alleen in de bussen konden stappen, maar geholpen 

moesten worden. Het eerste transport ging naar 

het buitenkamp Salzgitter-Watenstedt en het twee-

de transport van ruim 400 Häftlinge in de namiddag 

van 29 maart ging naar het buitenkamp Hannover-

Stöcken. Terug naar Neuengamme nemen ze 72 

Deense Häftlinge mee die daar in de Akkumulato-

renfabrik AG (AFA) hadden gewerkt. Sten Olsson 

heeft de transporten naar Salzgitter en Hannover 

nooit kunnen vergeten: ‘Das vergisst man ja nie, 

egal, wie alt man wird.’30 In Stöcken aangekomen 

zijn de Häftlinge tijdelijk in aparte barakken onder-
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 M. Grill/U. Jensen. „Auf dem Weg nach Hause“ Skandinavi-
sche Häftlinge im KZ Neuengamme und im „Skandinavierlager“, 
in: Band 2 Skandinavien im Zweiten Weltkrieg und die Ret-
tungsaktion Weiße Busse (Neuengammer Kolloquien) Berlin 
2012, p. 78. 
29

 I. Lomfors. Blind Spot. Remenbrance and Forgetfulness Re-
garding the Swedisch Red Cross Relief Operation in Nazi Ger-
many in 1945, in: Band 2 (= Neuengammer Kolloquien) Berlin 
2012, p. 145 – 159. 
30

 Zeitzeugenberichte. Schwedische Busfahrer und Retter Sten 
Olsson, in: Band 2 Skandinavien im Zweiten Weltkrieg und die 
Rettungsaktion Weiße Busse (Neuengammer Kolloquien) Berlin 
2012, p. 340 – 349.  

gebracht en daarna naar het KZ- Auffanglager Ber-

gen-Belsen getransporteerd.31 

 

Op 1 april 1945 beveelt de Lagerkommandant van 

Neuengamme Pauly de Stützpunktleiter Klebeck van 

Hannover alle buitenkampen in zijn gebied te eva-

cueren en de Häftlinge af te voeren naar het KZ 

Auffanglager Bergen Belsen. 32  Onmiddellijk geeft 

Klebeck het bevel door aan de kampcommandanten 

van de buitenkampen in Hannover. In de nacht van 

6 op 7 april verlaten de eerste Häftlinge die kunnen 

lopen het buitenkamp Stöcken in de richting van 

Bergen Belsen dat ze op 8 april bereiken.33 Op  

8 april voert de SS per trein ook de nog in het kamp 

achtergebleven verzwakte en zieke Häftlinge af.34 

Het transport blijft in Mieste steken en van daar 

moeten ze naar Gardelegen lopen. Ze bereiken sa-

men met meerdere transporten uit het KZ Mittel-

bau-Dora bij Nordhausen tussen 9 en 11 april het 

gebied rond Gardelegen. Op 12 januari drijft de SS 

de ruim 1000 Häftlinge uit de Remonteschule in 

Gardelegen naar een buiten de stad gelegen schuur 

(Isenschnibber Feldscheune). Als ze opgesloten 

zitten in de schuur steekt de SS het stro dat op de 

bodem ligt in brand en schiet vervolgens de schuur 

in brand. De Häftlinge die proberen aan het vuur te 

ontkomen belanden in een regen van kogels uit de 

handvuurwapens en machinegeweren van de SS. 

De moordpartij kost aan 1016 Häftlinge het leven, 

maar een enkeling overleeft. In drie dagen zijn er in 

Gardelegen en omgeving ca. 1700 Häftlinge ver-

moord.35 

 

Op 8 mei 1989 is ter herinnering aan het voormalige 

buitenkamp Hannover-Stöcken aan de Gabelung 

Garbsener Landstraße/Auf der Horst in het stads-

deel Stöcken een gedenkteken en een gedenkplaat 

onthuld.36 
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D. Blatman. Die Todesmärsche 1944/45. Das letzte Kapitel 
des Nationalsozialistischen Massenmords.  Reinbek bei Ham-
burg 2011, p. 490.
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 a.w., p. 488 – 494.  
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Karten. Bremen 2000, p. 74v. 
34

 a.w., p. 76v.  
35

 D. Gring. Die Todesmärsche und das Massaker von Gardele-
gen. Gardelegen 1993.  
36
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2. KZ-Außenlager Hannover-Misburg37  

De Deutsche Erdölraffinerie – Neue Erdöl-Raffinerie 

Aktiengesellschaft (Deurag-Netrag) was van grote 

betekenis voor de Duitse oorlogsvoering, omdat ze 

30 – 40% van alle benodigde motorolie voor vlieg-

tuigen produceerde. Op 20 juni 1944 raakt de raffi-

naderij bij een bombardement van het Amerikaanse 

8th Air Force zwaar beschadigd. Alles wordt in het 

werk gesteld om de schade zo snel mogelijk te her-

stellen. Op 23 juni komt de Generalkommissar für 

Sofortmaßnahmen beim Reichsminister für Rüstung 

und Kriegsproduktion E. Geilenberg naar Hannover 

om de schade in ogenschouw te nemen. In een 

vergadering met de directie, Rüstungskommando 

Hannover en de Gauleiter Hartmann Lauterbacher 

stelt Geilenberg 1000 Häftlinge voor opruimings- en 

herstelwerkzaamheden beschikbaar, zodat de pro-

ductie zo snel mogelijk kan worden hervat.38 Op  

26 juni komt een Arbeitskommando van 1000 man 

uit het KZ Neuengamme in Hannover-Misburg aan. 

Ze worden op een stuk landbouwgrond dicht bij de 

raffinaderij ondergebracht in een provisorisch inge-

richt kamp dat enkel bestaat uit holen in de grond 

en legertenten. De combinatie van het slechte weer 

en de gebrekkige onderkomens leidt ertoe dat veel 

Häftlinge snel ziek worden en daarom wordt in de-

cember begonnen met de bouw van houten barak-

ken. Gemiddeld telt dit Arbeitskommando tussen 

1000 – 1200 Häftlinge het merendeel komt uit de 

Sovjet-Unie, Polen, Frankrijk en een klein aantal uit 

Nederland, België, Denemarken. Ca. 30 Duitse 

Funktionshäftlinge bezetten de belangrijke posten 

in het kamp. De eerste kampcommandanten zijn 

een luitenant van de politie en een kapitein van de 

infanterie die al na een maand vanaf juli 1944 op-

gevolgd worden door de SS-Obersturmführer Karl 

Wiedemann en SS-Hauptsturmführer Hans Gehrt. 

Van de 90 bewakers komen er 70 uit de Landes-

schützenbataillons der Wehrmacht.39 De chefs en 

voorlieden van Deurag-Nerag Belast zijn belast met 

de coördinatie van de werkzaamheden en mede 

door hun een meedogenloze inzet van Häftlinge kan 
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de raffinaderij op 1 augustus weer in productie ge-

nomen worden. Op 24 augustus moet de productie 

opnieuw gestaakt worden als gevolg van een bom-

bardement en opnieuw worden de Häftlinge inge-

zet om de productie snel weer te kunnen opstarten. 

Op 6 april 1945 ontruimt de SS het buitenkamp 

Hannover-Misburg en marcheren de Häftlinge in de 

richting van Bergen-Belsen waar ze op 8 april aan-

komen. Diezelfde dag bereiken ook de vrachtwa-

gens met de zwakke en zieke Häftlinge het KZ-

Auffanglager Bergen-Belsen.40 

 

Op 2 juni 1989 is ter herinnering aan het voormalige 

buitenkamp op het fabrieksterrein van de olieraffi-

naderij Deurag-Nerag een gedenkteken onthuld.41  

 

3. KZ-Außenlager Hannover-Stöcken (Continen-

tal)42  

In 1936 start Continental AG met de productie van 

rubberbanden twee jaar later in 1938 verhuizen ze 

naar een nieuwe fabriek aan de Hannoveraner 

Nordhafen te Hannover. In 1943 wordt het patent 

aangevraagd voor een rubberband zonder een tot 

dan toe noodzakelijke binnenband. Begin augustus 

1944 wordt bij de Continental-Gummiwerken in het 

dichtbij gelegen voormalig dwangarbeiderskamp 

aan de Stelinger Straße een buitenkamp ingericht. 

Op 7 september 1944 komt het eerste transport 

met 1000 joodse Häftlinge uit het KZ Auschwitz in 

Hannover aan. De overwegend Poolse joden wor-

den op het station door de SS-Untersturmführer 

Otto “Tull” Harder – een indertijd bekende midvoor 

van HSV – met ongeveer 60 SS-mannen opgewacht 

en afgemarcheerd naar het buitenkamp. Ploegba-

zen van Continental selecteren eerst de Häftlinge 

op hun mogelijke vakbekwaamheid om ze daarna 

op 12 of 13 september in te zetten bij de productie 

van vlieg- en autobanden. Half september komen 

20 Duitse Funktionshäftlinge uit het KZ Neuengam-

me en het buitenkamp Salzgitter-Drütte naar  

Stöcken waar ze de belangrijke posten krijgen toe-

gewezen. In oktober nemen 15 soldaten van de 

Kriegsmarine de plaats in van SS-bewakers.43 Als de 

geallieerde bombardementen heviger worden ver-

zoekt de directie op 30 november de SS het buiten-

                                                           

 
40

 K. Hertz-Eichenrode [Hrsg.] a.w.,p. 71 
41

 Gedenkstätten für die Opfer des KZ Neuengamme und seine 
Außenlager, Hamburg 2000, p. 155v. 
42

 M. Buggeln. Hannover-Stöcken (Continental) in: W. Benz – B. 
Distel [Hrsg.] Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozia-
listischen Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. 
Neuengamme. München 2007, p.  447 – 448. 
43

 R. Möller. a.w. p, 27. 
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kamp te ontruimen en de ca. 840 Häftlinge naar het 

buitenkamp Hannover–Ahlem over te brengen. In 

de tweeënhalve maand dat het kamp heeft bestaan 

zijn er 55 – 60 man overleden en worden anderen 

die te verzwakt of ziek zijn om nog te kunnen wer-

ken naar het KZ Neuengamme afgevoerd.  

 

4. KZ-Außenlager Hannover-Ahlem 

(„Döbel“, „A 12“) 

De directie van de Continental-Gummiwerke besluit 

in november 1944 wanneer de bombardementen 

steeds meer in aantal toenemen om een deel van 

de productie naar een nog in te richten fabriek in de 

ondergrondse gangen van een asfaltmijn te ver-

plaatsen. 44  

 

5. KZ-Außenlager Hannover-Mühlenberg 

(Hanomag/Linden) 45 

Vanwege het oprukken van de Russische troepen 

ontruimt de SS op 23 januari 1945 het buitenkamp 

Laurahütte van het KZ Auschwitz-Monowitz. Een 

deel van de Häftlinge wordt per spoor overgebracht 

naar het KZ Mauthausen en op 28 januari in het 

buitenkamp Gusen II ingeklaard.46 Op 30 januari 

selecteren de SS-Oberscharführern Quakernack en 

Bernhard 500 overwegend joodse Häftlinge voor 

een transport naar Hannover. Op 3 februari komen 

ze in Hannover aan waar ze ondergebracht worden 

in een afgeschermde deel van het kamp voor 

dwangarbeiders »Mühlenberg« bij de ‘Hannover-

sche Motoren AG’ (Hanomag) aan de Zuidwestelijke 

rand van de stad. Van de 472 joodse Häftlinge ko-

men er 221 uit Polen en 111 uit Hongarije een klei-

ner aantal uit andere landen, zoals 27 Nederlan-

ders. Kommandoführer is net als in Laurahütte de 

SS-Oberscharführer Walter Quakernack. Ook de  

SS-bewakers die samen met 40 Marinesoldaten47 

het buitenkamp bewaken, zijn afkomstig uit Laura-

hütte. Vermoedelijk hebben de Häftlinge in twee 

gehuurde fabriekshallen van Hanomag in tweeploe-

gendienst gewerkt voor Rheinmetal-Borsig AG bij de 

montage van 12,8 cm luchtafweergeschut (Flak), 

hetzelfde type als in Laurahütte. Niet zeker is of er 

                                                           

 
44

 KZ-Außenlager Hannover-Ahlem (»Döbel«, »A 12«) dit bui-
tenkamp komt de volgende keer aan de orde in de bijdrage 
over de buitenkampen bij de ondergrondse productieplaatsen 
in mijngangen en tunnels. 
45

 M. Buggeln. Hannover-Mühlenberg, in: W. Benz – B. Distel 
[Hrsg.] Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. Neu-
engamme. München 2007, p.  440 – 443.                   
46

 H. Maršálek. Die Geschichte des Konzentrationslagers Maut-
hausen. Dokumentation. Wien 1974, p. 101. 
47

 R. Möller. a.w., p. 29. 

ook nog een aantal Häftlinge bij Hanomag heeft 

gewerkt. Op 6 april ontruimt de SS het buitenkamp 

Mühlenberg net als de andere kampen in Hannover. 

Ca. 100 zwakke en zieke Häftlinge blijven in het 

kamp achter de anderen bereiken na een ‘doden-

mars’ op 8 april 1945 in KZ-Auffanglager Bergen-

Belsen. 

 

Op 25 mei 1978 is op het terrein van het voormalige 

buitenkamp een gedenksteen onthuld. Sinds 1982 

bevindt de gedenksteen met inscriptie zich bij de 

toegang tot de er naast gelegen Dietrich-

Bonhoeffer-Kirche aan de Mühlenberger Markt.48  

 

6. KZ-Frauen-Außenlager Hannover-Langen- 

hagen49  

Eind september/begin oktober 1944 komt een 

transport van 500 Poolse, Russische, Letse en Li-

touwse vrouwen uit het KZ Stutthof naar Hannover. 

Het zijn politieke Häftlinge de meeste vrouwen zijn 

in augustus 1944 bij de opstand in Warschau gear-

resteerd. Op 2 oktober worden ze in een barakken-

kamp aan de Hackethalstraße, niet ver van de 

Straße Am Brinker Hafen in Hannover onderge-

bracht. In een tweeploegendienst worden ze in 

twee gescheiden groepen bij de Brinker Eisenwerke 

tewerkgesteld. De ene groep in Werke I bij de muni-

tieproductie en de andere in het kader van de 

Jägerstab/Rüstungstab in Werke II bij de productie 

van vliegtuigrompen en het demonteren van vlieg-

tuigwrakken en selecteren en weer geschikt maken 

van de bruikbare onderdelen voor hergebruik. Van-

af de zomer 1943 voeren de geallieerde bommen-

werpers gerichte aanvallen op de Duitse luchtvaart-

industrie uit. In de ‘Big Week’ in februari 1944 

wordt aan de luchtvaartindustrie een zware slag te 

gebracht. Op initiatief van Albert Speer wordt op  

1 maart de Jägerstab opgericht. Het gemeenschap-

pelijk project van alle betrokken ministeries, indu-

strie en SS en krijgt de opdracht de productie van 

jachtvliegtuigen te vergroten. Stabchef is Otto Saur 

en door het beschikbaar stellen van Häftlinge zal de 

SS voor de benodigde arbeidskrachten zorgen. De 

SS-Sonderstab Kammler wordt belast met het her-

stellen van de verwoeste productieplaatsen en het 

voor de productie geschikt maken van mijngangen 

                                                           

 
48

 Gedenkstätten für die Opfer des KZ Neuengamme und seine 
Außenlager, Hamburg 2000, p. 157v. 
49

 H. Ellger. Hannover-Langenhagen, in: W. Benz – B. Distel 
[Hrsg.] Der Ort des Terrors. Geschichte der national sozialisti-
schen Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. Neu-
engamme. München 2007, p. 431 – 434. 



 

13 

Neuengamme Bulletin oktober 2012 Neuengamme Bulletin oktober 2012 
Neuengamme Bulletin maart 2013 

en tunnels. Op 1 augustus zal Speer de Jägerstab 

onderbrengen in de Rüstungstab.50  

Wanneer in de laatste maanden van de oorlog de 

geallieerden steeds vaker Hannover bombarderen, 

raken op 6 januari 1945 ook de bedrijfshallen van 

de Brinker Eisenwerke zwaar beschadigd en wordt 

het buitenkamp Hannover-Langenhagen volledig 

verwoest. Daarom besluit de SS de Häftlinge naar 

het buitenkamp Hannover-Limmer over te brengen, 

waar ze tot aan de ontruiming van dit kamp zullen 

blijven. Vanaf 2003 herinnert een gedenkplaat bij 

de ingang van het voormalige buitenkamp Hanno-

ver-Langenhagen aan de Hackethalstrasse aan de 

dit vrouwenkamp.  

 

7. KZ-Frauen-Außenlager Hannover-Limmer51 

Op 25 juni 1944 komt een transport met 266 Häft-

linge, voor het merendeel Franse vrouwen, uit het 

KZ Ravensbrück naar Hannover. Ze worden onder-

gebracht in het barakkenkamp op het braakliggend 

stuk grond tussen het dorp Limmer en de Continen-

tal Gummiwerke AG aan de Wunstorfer Straße. Op 

1 september neemt het KZ Neuengamme de leiding 

over het buitenkamp van het KZ Ravensbrück over. 

Daarmee is het na Hamburg-Wandsbek 52 het twee-

de vrouwenkamp dat onder de leiding van het  

KZ Neuengamme komt te staan. In november ge-

volgd door een transport met 260 vrouwen uit Gö-

rlitz die in de Hermann-Göring-Werken hadden 

gewerkt en in december een transport uit het bui-

tenkamp Salzgitter-Watenstedt. 

Zijn de omstandigheden in het kamp eerst nog re-

delijk te noemen, maar wanneer op 6 januari 1945 

de groep vrouwen uit het verwoeste buitenkamp 

Hannover-Langenhagen ook in het kamp onderge-

bracht worden, verslechteren de omstandigheden 

in het overvolle kamp zienderogen. De meerderheid 

van de ca. 1050 Häftlinge komt uit Frankrijk en een 

minderheid uit Polen en de Sovjet-Unie. De mees-

ten moeten in een tweeploegendienst bij de Conti-

nental Gummiwerke in het kader van het Brandt-

Geräte-Progamm werken bij de productie van gas-

maskers net in Hamburg-Wandsbek. Wanneer het 
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 D. Eichholtz. Die Bildung des ‘Jägerstabes‘, in: Geschichte der 
deutschen Kriegswirtschaft 1939 – 1945. Band III: 1943 – 1945. 
München 1999, Teil I, p. 16 – 32. 
A. Speer. Kammlers Bereich, in: Der Sklavenstaat. Meine Ausei-
nandersetzungen mit der SS. Stuttgart 1981, p. 331 – 342.   
51

 H. Ellger. Hannover-Langenhagen, in: W. Benz – B. Distel 
[Hrsg.] Der Ort des Terrors. Geschichte der national sozialisti-
schen Konzentrationslager. Band 5 Hinzert. Auschwitz. Neu-
engamme. München 2007, p. 434 – 437.  
52

  J. K. Norg. KZ-Außenlager Hamburg-Wandsbek, in: Neu-
engamme Bulletin, oktober 2009, p. 14.  

aantal geproduceerde gasmaskers ver achterblijft 

op de planning, besluit de directie in overleg met de 

SS een premiestelsel in te voeren. Ze verwachten 

dat daardoor de productie zal stijgen en de vrou-

wen kunnen dan met de ‘verdiende’ Prämienschei-

ne in de kantine sigaretten en etenswaren kopen. 

Als eersten weigeren de Franse vrouwen hier aan 

mee te werken, omdat het volgens hen de solidari-

teit onder de vrouwen ondergraaft. Als ze op de 

appelplaats staan aangetreden, verklaart hun 

woordvoerster de Française Stephanie Kuder te-

genover de SS-Oberscharführer: ‘Bezahlung zu er-

halten setzt eine frei gewählte Arbeit voraus. Wir 

aber wollen Gefangene bleiben‘.53 Hij reageert ge-

ergerd maar accepteert hun standpunt wel en 

neemt vervolgens geen strafmaatregelen. Naast de 

vrouwen die bij de gasmaskerproductie ingezet zijn, 

wordt een minderheid ingezet om puin- en oprui-

mingswerkzaamheden verrichten bij de gebombar-

deerde bedrijven in de omgeving en bij de verwoes-

te Harry-Habag-Brotfabrik in Hannover. Op 6 april 

ontruimt de SS ook het buitenkamp Hannover-

Limmer, op enkele te zwakke en zieke Häftlinge na 

die achterblijven, begint de rest van de ca. 1000 

vrouwen aan een dodenmars in noordelijke rich-

ting. Als echter blijkt dat die mogelijkheid afgesne-

den is, bereiken ze uiteindelijk op 8 april het  

KZ-Auffanglager Bergen-Belsen.  

 

Vanaf 1987 herinneren een gedenkplaat en een 

gedenksteen op de hoek van de Sack-

mannstraße/Stockhardtstraße aan het buitenkamp 

voor vrouwen Hannover-Limmer. 

 

De overgave van de stad Hannover54 

Op zaterdag 8 april zijn op de zwakke en zieke na 

alle Häftlinge uit de stad Hannover en omgeving 

vertrokken. Diezelfde dag richt de Gauleiter Hart-

mann Lauterbacher zich over de radio tot de bevol-

king van Hannover met het laatste ‘Durchhalte-

Appell’ en roept hen op om toch vooral tot het laat-

ste stand te houden. Daarna vertrekt de dappere 

held vrijwel meteen uit Hannover en neemt  

1,7 miljoen Reemtsma-sigaretten als rokertje voor 

onderweg mee naar Hahnenklee in de Harz en van 

daar de volgende dag naar Zuid-Duitsland. Als de 

Gauleiter en ook de burgermeester vertrokken zijn, 

proberen enkele burgerbestuurders en de politie-
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chef de Kampfkommandant Generalmajor Loehning 

te bewegen de stad niet te verdedigen, maar zich 

over te geven. Hij wil er niets van horen en dreigt 

zelfs met de krijgsraad. Maar de volgende ochtend 

om 07.30 uur als Loehning voor de Gaubefehlsstand 

het laatste appel houdt, laat hij de aangetreden 

soldaten vrij in hun keuze zich over te geven of te-

rug te trekken in de richting Celle. Die morgen on-

derhandelen vier goed Engelssprekende Contime-

dewerkers met de Amerikanen – die zich dan al in 

de buitenwijken bevinden – over de overgave van 

de stad. Op 10 april 1945 om 10.00 uur vindt dan de 

officiële overgave van de stad door Stadtrat Müller 

aan de Britse captain Johnson plaats op het stad-

huis.  

 

Harlingen, 28 januari 2013 
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HERINNERINGEN VAN EEN EINDHOVENS JONGETJE 
Door P.Roosch  

 

 

 

 

 

Peet Roosch, Weert, geb. 20-03-1933, oud-Philips 

employé. Destijds woonachtig Anna van Engeland-

straat 9, Eindhoven. 

 

1940-1945: een periode van ontheemding, gevan-

genneming, ontberingen, overleven of sterven en de 

emotie bij de ontdekking van de werkelijkheid van 

een Eindhovens jongetje, geboren in 1933. 

 

Mijn eerste contact met oorlog had ik vlak daarvoor 

in 1939 in België met vakantie in Knokke, waar aan 

de stranden nog steeds restanten van oorlogsmate-

riaal uit de eerste wereldoorlog aanwezig waren, 

zoals scheefgezakte eenpersoonskazematten, prik-

keldraad en gelukkig gevaarloze granaten. Mijn 

broer staat daar nog mee op een foto. Mijn vader 

brak deze vakantie af vanwege de dreigende situa-

tie in Polen. 

 

Op 10 mei 1940 zat ons gezin aan tafel toen het 

bericht kwam dat de Duitsers Nederland waren 

binnengevallen. Ons huis was half leeg omdat ons 

gezin voor Philips zou vertrekken naar Argentinië. 

Dat ging dus niet door. 

 

Mijn eerste indrukmakende confrontatie met de 

oorlog had ik niet lang nadat we bezet werden. 

Over het België-spoorlijntje, dat door onze buurt, 

Hagenkampweg, liep, kwamen regelmatig treinen 

met krijgsgevangenen ‘Polen’ zei men. Mevrouw 

Verwaal had namens onze buurt het initiatief ge-

nomen de krijgsgevangenen bij een volgende gele-

genheid van eten te voorzien. De straatbewoners 

hadden zich in de berm van de spoorweg opgesteld 

met armen vol brood. Deze broden werden dan 

door de Duitse bewakers met een geweer met ba-

jonet aangereikt door het kleine raampje boven in 

de inmiddels klassieke veewagon waarmee gevan-

genen doorgaans tijdens de oorlog werden ver-

voerd. 

 

Op de lagere ‘Nutsschool’ in de Akkerstraat hadden 

we gemengde klassen, ook wat betreft gezindheid, 

met kinderen van joodse families: Salo van der 

Ham, Edo Hornemann, Eefje Polak, van ouders in 

het verzet: Piet en Tos van Bruggen en de NSB-kin-

deren: Truus Koekebakker, Yvonne Faure en het 

jongetje Hannie Westerduin. In de onderlinge ver- 

houdingen speelde dat geen enkele rol. 

 

 

 

 

 

Een vanzelfsprekende indeling in oorlogstijd, in de 

omgang met elkaar maakte het niet uit. De kinderen 

van foute ouders, voor zover dat zichtbaar werd 

door bij gelegenheid in een partij-uniformpje naar 

school te komen, waren duidelijk in de minderheid. 

De joodse kinderen waren voor een deel herken-

baar door hun voor of achternaam. Dat Salo is om-

gekomen las ik niet zo lang geleden in het register 

van in de oorlog omgekomen Eindhovenaren. Eefje 

heeft het overleefd via een circuit van onderduik-

adressen. Het lot van Edo en zijn broertje heeft 

brede bekendheid gekregen. 

De joodse kinderen werden uit de klas gehaald, 

door schoolhoofd Rienks met de mededeling. dat zij 

de volgende dag niet meer op school mochten ko-

men. Een moment dat mij nog steeds voor de geest 

staat is dat zij in tranen waren bij terugkeer in de 

klas om deze laatste dag nog af te maken. 

 

Zo heb ik, als een van de weinige toeschouwers, 

althans op straat, op een paar meter afstand de 

familie Schweitzer, vader, moeder en zoontje Bubi 

door Duitse militairen zien ophalen. In het kader 

van de actie ‘struikelstenen’ heb ik dit voorval ge-

meld aan Phocas Kroon, die veel kennis heeft over 

het joodse leven in Eindhoven. Hij zei dat Bubi i.e. 

Jan Georg (geb. 1937) de oorlog had overleefd. De 

familie woonde in de Frederika van Pruisenweg 25. 

 

Dit is een klinische weergave van mijn waarnemin-

gen die voor mij met de kennis van vandaag over de 

achtergrond daarvan, toen niet die emotie hebben 

opgeroepen die ik nu voel als ik dit zit op te schrij-

ven. Ik kan me niet herinneren dat ik destijds vragen 

heb gesteld over het waarom, laat staan dat ik een 

antwoord zou hebben gekregen. 

Het plotseling verschijnen van de Jodenster was ook 

geen aanleiding daar genuanceerd over te denken. 

Want in die tijd gebeurde het dat wij met een 

groepje kinderen militaire insignes op papier na-

maakten, waarbij ook de Jodenster niet vergeten 

werd. Toen wij met een opgespelde ster nogal luid-

ruchtig, maar wel achter de huizen, in het ‘gangetje’ 

liepen te demonstreren, kwam een van de moe-

ders, mevrouw Van Meurs, naar ons toe met het 

verzoek daar toch maar mee op te houden, zonder 

verdere toelichting. En dat deden wij braaf. 

Wel was er bij ons toen het besef dat de ster niet 

als versiering was bedoeld. 
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En dan nog Jack Slager, die na de oorlog terugkwam 

op school, en mij zijn tatoeage van zijn kampnum-

mer op zijn onderarm liet zien. Ik had nog geen idee 

van de vreselijke werkelijkheid, over het leed van de 

slachtoffers, en de omvang van de onmenselijke 

strategie van de nazi’s. 

 

De oorlog is een thema en dat met alle aspecten 

daarvan tot aan de dag van vandaag een continue 

stroom van publicaties met zich meebrengt. Je 

wordt steeds opnieuw diep geraakt door nieuwe 

feiten en achtergronden. Mijn belangstelling daar-

voor, is in de loop der jaren min of meer bij mij bin-

nengeslopen. De wijze waarop ik daarmee omga 

heeft wel een duidelijke verbinding met mijn waar-

nemingen tijdens de oorlog. Het ontbreken van een 

bijzondere empathie voor wat er zich toen afspeel-

de is bij toenemende volwassenheid in ruime mate 

ingehaald. 

 

De volwassenen van toen hoeven zich niet te scha-

men over het grote zwijgen tegenover hun kinderen 

over datgene wat wellicht duidelijk zichtbaar maar 

waarvan de betekenis nooit helemaal duidelijk was. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf, oktober 2012, is de 

Geschiedenis Libris Prijs uitgereikt aan Bas van der 

Boom voor zijn werk “Wij weten niets van hun lot”, 

met als ondertitel ‘Gewone Nederlanders en de 

holocaust’. Zijn conclusie: de term ‘Nederland de-

portatieland’ is niet helemaal eenduidig. Uit zijn 

analyse van meer dan 160 dagboeken van joodse en 

niet-joodse Nederlanders tijdens de oorlog blijkt dat 

gewone Nederlanders niet onverschillig stonden 

tegenover de Jodenvervolging en, belangrijker nog, 

dat zij en specifiek de joodse mensen niet wisten 

dat de meeste weggevoerde joden bij aankomst 

werden omgebracht. 

 

Dat er heel wat Nederlanders tijdens de oorlog niet 

zuiver op de graat waren moge duidelijk zijn. Ver-

raad en dubbelspel waren aan de orde van de dag. 

Een bijzonder inzicht hiervan wordt beschreven 

door Ad van Liempt in zijn boek ‘Kopgeld’, welk geld 

werd uitgekeerd aan Nederlanders die joodse men-

sen aanbrachten. 

 

Dan is er de dissertatie van R. Harthoorn ‘Vuile oor-

log in den Haag’, met als ondertitel ‘De bestrijding 

van het communistisch verzet tijdens de Duitse 

bezetting’. Een gedetailleerd relaas van infiltraties 

in het communistisch verzet, die voor velen tot 

noodlottige deportaties naar werkkampen hebben 

geleid en nog schokkender: het geeft een inzicht in 

de rol die de Nederlandse politie, al voordat de 

oorlog uitbrak, hierbij heeft gespeeld door de sa-

menwerking met de Duitse Sicherheitsdiens met 

onder meer de overhandiging van een lijst van alle 

geregistreerde Nederlandse communisten. Dus toch 

deportatieland!? 

 

In de straat in Eindhoven hadden wij in augustus 

1944, dus vlak voor de bevrijding van de stad op  

18 september, een straatfeestje met een atletiek-

programma voor de jeugd tot 12 jaar. Vier ouderen 

liepen daar als speciaal nummer een hardloopwed-

strijdje. De winnaar was Willie Serton, een volkse 

jongen van 19 jaar. In de lijst van geregistreerde 

Eindhovenaren die zijn omgekomen staat zij naam, 

als slachtoffer van de Arbeitseinsatz, overleden aan 

ontberingen in het concentratiekamp Meppen-

Versen, onderkamp van Neuengamme, op 1 maart 

1945, en herbegraven op het Nederlandse ereveld 

in Loenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere herinnering die mij een bijzonder gevoel 

gaf en mij ook altijd is bijgebleven, is die van een 

groep Amerikaanse parachutisten die tijdens de 

bevrijding van Eindhoven op de Elzentbrug (bij het 

Anne Frankplantsoen) enkele Duitse soldaten, met 

vechtpet, gevangen hadden genomen. Deze lagen 

voorover met de handen in de nek op de brug. Er 

klonk gejoel op bij de omstanders (waaronder ik 

dus). Het ultieme moment was dat een van de Ame-

Willie Serton, rechts achteraan als 19 jarige deelnemer van het 
straatfeest met op de voorgrond Arie van Strien, wedstrijdlei-
der, de latere voorzitter van PSV op 31-jarige leeftijd. 
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rikanen door het opsteken van zijn hand het publiek 

het zwijgen oplegde. Achteraf bezien wekt dit ver-

wondering en ook diep respect als je nagaat dat 

frontsoldaten steeds in de vuurlinie liggen en ook 

sneuvelen bij elke vorm van verschrikkelijke con-

frontaties. En dan te weten dat deze categorie mili-

tairen vijftien procent van de totaal legermacht 

uitmaakte, maar wel vijfenzeventig procent van het 

totaal aantal gesneuvelden voor hun rekening nam. 

En dat voor volk en vaderland. Op hetzelfde mo-

ment dat ik deze term opschreef kwam bij mij on-

bedoeld de herinnering aan de titel van de NSB-

krant en de affiches met oorlogspropaganda. 

 

Enkele weken daarvoor zag ik op de Hoogstraat 

terugtrekkende Duitse troepen, die zwijgend wer-

den aangestaard door het daar aanwezige publiek. 

Snel ging het niet maar dat kwam misschien door 

het benzinegebrek want er zaten vrachtauto’s tus-

sen die door paarden werden getrokken. Het was 

een verslagen leger dat was duidelijk. 

 

In onze straat, de Anna van Engelandstraat, toen 

aan de rand van de stad met uitzicht op het vrije 

veld, werd een transport eenheid van de Engelsen 

gestationeerd. Zij vervoerden met dagelijkse regel-

maat legerspullen, zoals petroleum, legerjassen, en 

soms granaten naar het front in Duitsland. Bij te-

rugkeer uit Duitsland zag ik een militaire chauffeur 

met speelgoed onder zijn arm naar mevrouw Ver-

waal, al eerder genoemd, de moeder van Jantje, 

toelopen en het haar aanbieden. Mevrouw Verwaal 

weigerde dit uit piëteit voor de Duitse kinderen met 

de wetenschap dat om de Duitse steden werd ge-

vochten en daaraan vooraf zwaar werden gebom-

bardeerd. Dat waren door volwassenen gebruikte 

term, terreur-bombardementen, waarvoor duizen-

den geallieerde vliegtuigen bijna dagelijks, voorna-

melijk ‘s nachts, over onze regio naar het oosten 

vlogen. Het woord terreur had toen een geheel 

andere gevoelswaarde dan in deze tijd. 

 

Na de bevrijding zagen wij ook beelden van de afre-

kening. Foute Nederlanders werden opgepakt. Een 

vader uit onze straat waarvan de kinderen met ons 

speelden werd van huis gehaald door de PAN. Mid-

den over straat, voor het oog van de buurt hoefde 

dat niet, met zijn handen in de nek. Wij waren kort 

daarvoor naar binnen geroepen. Een buurtgenoot 

vertelde mij onlangs dat nadat de arrestant de hoek 

omsloeg naar de Frederika van Pruisenweg, hij zijn 

handen weer omhoog had. Omdat wij als kinderen 

uit dezelfde straat en buurt nu nog regelmatig in de 

vorm van een reünie bij elkaar komen, is de oorlog 

en nog steeds een thema. Zo hoorde ik van de 

dochter van genoemde vader dat hij lid was van de 

NSB, zij was nog niet geboren, en dat hij anderhalf 

jaar had vastgezeten. Ik had haar vader, die gym-

nastiekleraar was, wel eens met de Hitlerjeugd be-

zig gezien, en altijd gedacht dat hij daarom werd 

opgepakt. 

 

Anders dan uit de literatuur over de tweede we-

reldoorlog zijn er voor mij uit mijn persoonlijke om-

geving geen bijzondere ervaringen waarover ik zou 

kunnen vertellen, die binnen het kader van dit ver-

haaltje zouden passen. Je zou nog iets kunnen zeg-

gen over het bombardement van de Engelsen op de 

Philips fabrieken in 1942 of dat van de Duitsers op 

het centrum van Eindhoven een dag na de bevrij-

ding. Dat was natuurlijk schrikken maar het was 

toch te ver van onze buurt, waren wij te jong en te 

weinig geïnformeerd over de slachtoffers en de 

omvang van de schade. Wij leefden in onze on-

schuld letterlijk en figuurlijk aan de rand van de stad 

en tot ons geluk ook van de oorlog. 
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HERINNERINGEN AAN LEA BRAAF 
Door Henk Aapkes 

 

 

 

 

 

Herinneringen aan Lea Braaf, geboren op  

13 maart 1910 aan de Broekseweg in Eindhoven, 

Rosa Ilg, op 17 maart 1903 in Oostenrijk en Lenie 

Reurop, op 3 december 1910 in Amsterdam 

 

Henk Aapkes, oud-leraar, geb. 27-10-1938. Destijds 

woonachtig Frederika van Pruisenweg 35, Eindho-

ven 

 

Lea heb ik al als klein jongetje leren kennen zonder 

specifieke herinneringen uit mijn jongste jaren. 

 

Ze maakte deel uit van een hele groep jonge vrou-

wen, die voor het merendeel bij Philips werkte. Een 

van die vrouwen Lenie Reurop, collega van mijn 

vader op de Buitenlandse Expeditie van Philips, 

woonde bij ons aan de Frederika van Pruisenweg 35 

in Eindhoven op kamer. Zo kenden mijn ouders de 

meeste van die vrouwen. 

 

Met twee van hen, Rosa Ilg en Lea Braaf heb ik tot 

hun dood intensief contact gehouden en met Lenie 

af en toe schriftelijk. 

 

Die vrouwen kwamen avondjes bij elkaar. Ook bij 

ons in huis. Er werden dan meegebrachte platen 

gedraaid op een speciaal in de oorlog ontwikkelde 

platenspeler. Een rond, hoog trommelmodel met 

een versterker en luidsprekers er in. Het deksel had 

een gat in het midden. Die diende als draaitafel. Je 

kon hem op een as half op de bovenkant zetten. 

Daarnaast bleef de ruimte voor de arm met naald 

vrij. Een radio was immers verboden. 

 

Ik herinner me heel goed, dat ik als ongeveer vijfja-

rige wakker werd van geschreeuw en gestamp van 

laarzen op de trap. Lenie werd door de Duitsers van 

haar bed gelicht en aan de Grote Berg in een poli-

tiecel gezet. Mijn ouders hadden geen idee waar-

om. De dag daarop ging Rosa Ilg meteen naar het 

bureau. Men dacht, dat ze een Jodin was. Rosa 

schold de Duitsers op het bureau in onvervalst Oos-

tenrijks de huid vol. Wat ze in hun hoofd haalden? 

Na drie dagen lieten ze Lenie gaan. Die durfde ech-

ter niet meer terug naar de Frederika van Pruisen-

weg en trok bij Rosa aan de Julianastraat 27 in. Lea 

Braaf vertelde  me later, dat als zij samen met Lenie 

op  straat  liep, mensen, die  hen  oppervlakkig  ken- 

den, dachten dat van die twee Lenie de Jodin was. 

 

 

 

 

 

Na de oorlog werd Lenie in Amsterdam secretaresse 

bij Wim Sonneveld. Hij had een vakantiehuis in Cag-

nes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk. Daar leerde Lenie de 

kunstschilderes Pluijm kennen, met wie zij verder 

samenwoonde. Op tachtigjarige leeftijd verhuisden 

zij naar Haarlem, waar Lenie begin jaren negentig 

overleed. 

 

Begin 20e eeuw woonde de familie Braaf aan de 

Broekseweg in Woensel tussen louter katholieke 

gezinnen. Als klein meisje werd ze zich al snel be-

wust van haar anders zijn. Een buurvrouw kon het 

niet laten haar herhaaldelijk te vertellen, dat zij 

onzedig gekleed ging. Lea zei tenslotte, dat ze dat 

maar met haar ouders moest bespreken. 

 

Lea liep van haar huis naar de Nutschool aan de 

Reigerlaan. Een heel eind. Eerst naar de Woenselse 

overweg en dan richting villapark. Vrijwel alle jood-

se kinderen in Eindhoven zaten op de Nutscholen. 

Daarom was daar ook geen les op zaterdag. 

 

Net als Lenie en Rosa werkten ook Lea, haar vader 

en broer Ruben bij Philips. Philipswerknemers wa-

ren bij dit Wehrmachtsbedrijf vrijgesteld van wer-

ken in Duitsland. Philips wilde de veelal goed ge-

schoolde werknemers behouden en kreeg toe-

stemming alle joden (ruim 90 mensen) eind 1941 in 

het SoBu (speciale opdrachten bureau) onder te 

brengen. Lea kreeg daarover verschil van mening 

met haar ouders, broer en schoonzus. Zij wilde on-

derduiken. De anderen niet. Lea vertrok. Voor de 

overplaatsing van de Philipsjoden naar Vught doken 

de andere gezinsleden toch nog onder. Op een 

boerderij in de Peel overleefden zij de oorlog. 

 

Lea kreeg hulp van haar vriendinnengroep. Loesje 

Hofman, een notarisdochter uit Eindhoven, gaf haar 

persoonsbewijs en Rosa vervalste dit document 

door op Lea’s foto het stempel te completeren. 

Lenie vond haar moeder in Amsterdam bereid Lea 

in huis te nemen. Daar heeft ze de rest van de oor-

log doorgebracht. 

 

Het werd nog ingewikkeld, doordat die moeder 

inwoning moest accepteren van een NSB-er, die op 

het bureau bevolking van Amsterdam tewerk werd 

gesteld. ’s Morgens ging Lea de deur uit en liep de 

hele dag op straat om na werktijd weer thuis te 
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komen. In de zoom van haar jas een gifcapsule voor 

het geval dat. 

 

Twee keer ging het bijna fout. Bij thuiskomst riep 

Lenies moeder haar naar de keuken en vertelde, dat 

de NSB-er op zijn werk Lea’s gegevens niet had 

kunnen vinden. Dat was na de aanslag op het ge-

bouw van het bevolkingsregister aan de Plantage 

Middenlaan. Voor zij de kamer in ging, kon ze nog 

even iets bedenken. Op zijn vraag aan haar ant-

woordde ze, dat ze zich nog niet had gemeld. Eerst 

was het bureau vanwege de aanslag gesloten. 

Daarna was het er nog niet van gekomen. Hij heeft 

het kennelijk niet meer nagegaan. Uit Den Haag zijn 

duplicaten gekomen. Dus had het gekund. Op een 

avond ging het gesprek over joden. Lea maakte ook 

een opmerking. Die NSB-er vroeg haar toen: “Joden, 

joden, wat weet jij nou over joden?” 

 

Een andere keer raakte Lea in een razzia. Beide 

kanten van de straat waren al afgezet en zij schoot 

een portiek in. Meteen ging daar de deur open. Zij 

werd naar binnen getrokken en ergens in huis ver-

stopt. 

 

Na de bevrijding wilde ze haar eigen naam weer 

terug en meldde zich met haar vervalste persoons-

bewijs op het bureau bevolking. De ambtenaar keek 

er met verbazing naar en zei, dat hij niet begreep, 

hoe ze daarmee de oorlog was doorgekomen. Toen 

realiseerde ze zich pas, dat ze nooit gecontroleerd 

was. 

 

Over hoe Lenies moeder aan voedsel kwam, is nooit 

gesproken. Je vraagt je dat later wel af. Lea besloot 

al tijdens de oorlog niet terug te gaan naar Eindho-

ven. Daarom begon ze in de avonduren aan een 

cursus voor pedicure. Doordat ze zich onvoldoende 

kon concentreren, is het nooit tot een diploma ge-

komen. Ook na de oorlog niet. Daardoor kon ze 

geen praktijk aan huis beginnen. Tot haar 65e be-

zocht ze mensen thuis en in bejaardenhuizen met 

twee zware tassen met de tram door heel Amster-

dam zeulend, die naarmate ze ouder werd steeds 

zwaarder werden. Ze kreeg last van haar schouders. 

 

Ze had Rie Zwitser leren kennen, wier man als mari-

neofficier op zee was omgekomen. Tot hun 65e 

woonde Lea in Amsterdam samen met Rie. die 

graag naar Den Helder terug wilde. Zij kochten er 

een huis. Rie overleed daar al gauw. De familie wil-

de geld en Lea kon dat van haar AOW niet opbren-

gen. Mijn moeder heeft haar toen geld geleend. Na 

afronding van de “Wiedergutmachung” tussen Ne-

derland en de Bondsrepubliek, kreeg Lea daaruit 

een uitkering en kon de lening afbetalen. 

 

Tot haar dood in 1993 hebben mijn vrouw en ik Lea 

regelmatig in Den Helder opgezocht. Het was een 

interessante en geestige vrouw. Afgezien van de 

reis er naar toe was het geen straf haar te bezoe-

ken. 

 

Lea’s moeder is niet zo lang na de oorlog overleden. 

Haar vader is heel oud geworden in een bejaarden-

huis in Amsterdam. Lea’s broer Ruben ging weer bij 

Philips werken. Toen hij de mogelijkheid kreeg naar 

de nieuwe Philipsvestiging in Tel Aviv te gaan, is het 

gezin met twee dochters naar Israël verhuisd. 

 

Van het bovenstaande heb ik als kind natuurlijk 

niets geweten. “Onvoordelig” jarig op 27 oktober 

1938, ging ik in september 1945 naar de Nutschool 

aan de Akkerstraat. Rosa Ilg kwam regelmatig bij 

ons en maakte foto’s van de opgroeiende kinderen. 

Ook bij haar aan huis. Na de lagere school bezocht 

ik tante Roos vrijwel wekelijks op zondagochtend 

tot aan haar overlijden in 1962. Daar ontmoette ik 

Lea, die regelmatig uit Amsterdam overkwam. 

Langzamerhand hoorde ik zo van bovenstaande. 
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DE ONDERGRONDSE IN ‘T VEEN 
Deel 1 Door Henriëtte J. van Dijk 

 

 

 

 

 

Het wordt nooit meer hetzelfde. 

“Transport van 16 januari 1945, arrestaties in Veen-

huizen, Norg, Roden e.o.” 

 

Inleiding. 

Eind 1944 vonden er tijdens razzia’s vele arrestaties 

plaats in en rondom Veenhuizen, een dorp in de 

gemeente Norg. De arrestaties stonden in verband 

met verraad en een serie droppingen. 44 van de  

ca. 70 arrestanten gingen met het transport van  

16 januari 1945 naar K.Z. Neuengamme waar  

Jan K. Norg uit Harlingen veel onderzoek naar heeft 

gedaan1. Niemand is hiervan teruggekomen. 

 

Alweer een aantal jaren geleden ben ik op verzoek 

van mijn schoonmoeder Aly Buitenhuis-Assies on-

derzoek gaan doen naar haar familie in de Tweede 

Wereldoorlog. Haar vader Jans en zijn oudere broer 

Jan Assies uit Veenhuizen namen met hun gezinnen 

deel aan het verzet tegen de Duitse bezetter. Ook 

hun jongste broer Roelof die in het dorp Een woon-

de, nam hieraan deel. De slachtoffers vielen binnen 

de gezinnen van Jan en Jans. Het leed van de familie 

Assies is synoniem aan het leed waar veel andere 

families uit Veenhuizen en omgeving mee gecon-

fronteerd werden. Niet alleen gedurende de jaren 

1940-1945, maar met name toch zeker ook na de 

bevrijding. De oorlogsellende ging door tot aan hun 

dood. In Veenhuizen e.o. waren het met name de 

vrouwen die de klappen opvingen. 

 

Biografie. 

Jan Assies werd geboren te Een op 12 mei 1883. Hij 

overleed op 25 april 1929 aan tuberculose en vanaf 

die tijd wordt zijn vrouw Boukje Boer “de weduwe 

Assies” genoemd. Zij werd geboren te Roden op 8 

december 1878, overleden op 25 februari 1958. In 

1925 verhuisde het gezin met paard en wagen van 

de Veldstreek te Zevenhuizen naar een boerderij 

met de naam "de Stellingwerf" aan de Zesde Wijk te 

Veenhuizen. In 1933 betrok de inmiddels weduwe 

geworden Boukje Boer de grotere boerderij “De 

Bieuwhof”, die er aast stond. Twee van haar zes 

kinderen woonden niet meer thuis.  Haar zoon  Ger- 

 

                                                           

 
1
 Zie zijn boek “Het transport van 16 Januari 1945 uit Gronin-

gen” van Jan Kornelis Norg, 2011 derde herziene uitgave 

 

 

 

 

 

rit, geboren 16 april 1912, woonde met zijn gezin 

aan de Oudestreek in Zevenhuizen en dochter 

Sietske, geboren 16 mei 1906, woonde met haar  

man Geert Hartholt in Een. Dochter Eltje, geboren 

11 april 1908, woonde met haar dochter Aaltje, 

geboren 19 mei 1927, op de Bieuwhof. In de oorlog 

verloor de weduwe drie van haar vier zoons. Be-

rend, geboren 1 mei 1914, was het eerste slachtof-

fer. Hij werd op 3 mei 1943 gefusilleerd bij de Duit-

se radarpost te Trimunt. Jan, geboren 16 januari 

1910, en Harm, geboren 30 maart 1918, werden 

resp. 15 februari en 10 maart 1945 opgehangen in 

de arrestbunker van het concentratiekamp Neu-

engamme. Hun achterneef uit Roden Evert  Reinder 

Aukema, geboren 8 februari 1900, onderging het-

zelfde lot op 15 februari 1945 te Neuengamme. 

In de 30’er jaren bood Veenhuizen vanwege de 

justitiële inrichtingen nieuwe kansen aan vele men-

sen. De Veldstreek in Zevenhuizen waar de weduwe 

met haar man en kinderen woonde, was een heel 

arme streek met kleine keuterboerderijtjes. De ver-

huizing naar een boerderij met 45 hectare land aan 

de Zesde Wijk bracht voorspoed maar vereiste ook 

hard werken. Iedereen werkte mee op het land. De 

bedrijfsleiding lag in handen van de op een na oud-

ste zoon Jan. Maar de echte leider was de weduwe. 

Er gebeurde niets zonder haar goedkeuring. 

 

Jans Assies werd geboren in Een op 7 september 

1888. Hij overleed te Hamburg Neuengamme op 30 

januari 1945 door uitputting. Jans was getrouwd 

met Jantiena Dokter uit 

Peest, geboren te Peest 

op 2 maart 1893, over-

leden op 5 maart 1971. 

Ze hadden vier zoons en 

een dochter. Gerrit, 

boswachter te Appel-

scha, geboren 18 mei 

1914, overleden 18 ok-

tober 1987; Jan, houder 

van een accountants-

kantoor in Smilde, gebo-

ren 26 januari 1916, 

overleden door een motorongeluk te Smilde op 25 

oktober 1939; Albert alias Ab, na de oorlog burge-

meester te Loppersum, geboren op 6 maart 1917, 

overleden 26 september 1981; Marcus alias Max, 

rijksambtenaar voor de Voedselvoorziening in Oor-

Grafteken J. Assies 
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logstijd, geboren op 26 januari 1919, werd op  

D-day, 6 juni 1944, gefusilleerd in de duinen bij 

Overveen; dochter Aly, verpleegkundige, geboren 

29 mei 1926, overleden 2 mei 2008. 

Jans verhuisde begin jaren ’30 met zijn jonge gezin 

van een eenvoudig boerderijtje in Haule naar een 

van de mooiste boerderijen in Veenhuizen met de 

naam “het Groningererf” en later naar “de Wijk-

meesterhoef” aan de Generaal van den Boschweg 

48. Hij pachtte deze hoeves van de Rijks Werkin-

richting. Naast deze functie van hoevenaar, werd hij 

ook werkmeester over de gevangenen die op zijn 

land werkten. Door de verhuizing naar Veenhuizen 

was zijn economische situatie er sterk op vooruit 

gegaan. Zijn zoons en dochter hoefden niet op het 

land te werken en hij kon ze een goede opleiding 

laten volgen. Zijn oudste zoon Gerrit ging na zijn 

studie aan de Rijks-HBS naar de Hogere Bosbouw en 

Cultuurtechnische School te Arnhem.  Hiermee was 

tevens het precedent geschapen voor de rest van 

de kinderen. Op 8 juli 1941 werd Jans beëdigd als 

raadslid van de gemeente Norg voor de Anti Revolu-

tionaire Partij. Hij was ouderling in de gereformeer-

de kerk en streng in de leer, doch stond open voor 

andere gezindten en was een ondernemend man. 

Na de oorlog viel alles in duigen en moest zijn we-

duwe Jantiena Assies-Dokter, zijn schoonzuster de 

wed. Assies-Boer en zo vele andere vrouwen wier 

kinderen en echtgenoten niet terug zijn gekomen, 

maar zien of en hoe ze op eigen kracht verder gin-

gen. 

 

Rijks Werkinrichting (R.W.I.) Veenhuizen. 

De tijdens de razzia gearresteerde Veenhuizenaren 

waren nagenoeg allemaal door hun werk verbon-

den aan de drie gestichten van de Rijks Werkin-

richting.  

De R.W.I. kwam voort uit de koloniën van de Maat-

schappij van Weldadigheid die op 1 april 1818 door 

Generaal Johannes van den Bosch werd opgericht 

met als doel tijdelijke noodlijdenden, bedelaars en 

voor arbeid geschikte arme mensen een nieuwe 

reden van bestaan te geven door ze werk, onderdak 

en onderwijs te bieden. In 1875 werd de kolonie te 

Veenhuizen onder het Departement van het Minis-

terie van Justitie gebracht. Vanaf 1918 werden hier 

de tot een gevangenisstraf veroordeelden geplaatst. 

Naast de ambtenaren en het bewakingspersoneel 

waren ook de hoevenaars als Jans in dienst van de 

R.W.I. Een deel van de gedetineerden werkte onder 

bewaking op hun boerenbedrijven. Een ander deel 

was werkzaam in de werkplaatsen van de R.W.I. 

In het dorp woonden eigenlijk alleen mensen die via 

hun werk verbonden waren aan de drie gestichten 

van de R.W.I. Met uitzondering van de weduwe 

Assies, zij huurde haar land en boerderij van de 

Staat der Nederlanden (Domeinen). Het hele grond-

gebied van Veenhuizen was tot in de jaren tachtig 

van de vorige eeuw voor onbevoegden verboden 

terrein. 

 

Principieel verzet. 

Dat de familie, van oudsher landbouwers uit het 

dorp Een, principieel was in hun verzet tegen de 

nazi-overheersing, is kenmerkend voor hun ka-

rakter. Honderd jaar eerder stonden ze ook al voor 

hun principes. Uit een aantal bewaard gebleven 

brieven gericht aan het hervormde kerkgenoot-

schap van Norg, schrijven ze in 1842 dat ze zich los 

maken van deze kerk en zich aansluiten bij de nieu-

we stroming die de christelijke afgescheiden ge-

meente werd genoemd. Dat was niet niks en er was 

al een lang proces aan vooraf gegaan. De hervorm-

de kerk die door de eeuwen heen bepalend was 

geweest, was in hun ogen te vrijzinnig geworden. 

Ook zeggen ze zich te verzetten tegen de grote in-

vloed van de overheid en de Drentse bovenklasse in 

kerkelijke aangelegenheden zoals de benoeming, 

het recht van collatie, van de predikant. Hun princi-

piële houding in deze geloofskwestie zorgde voor 

een tweedeling in hun gemeenschap. Het schisma 

maakte dat een eeuwenoude religieuze saamhorig-

heid voorgoed voorbij was. Principieel waren zij dus 

ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Toen de Duitsers ons land binnenvielen werd dat 

ervaren als een schending van hun land – van hun 

(boeren)erf. Eventjes dacht men nog dat het zo’n 

vaart niet zou lopen. Maar de twijfel ontstond snel 

toen de secretarissen-generaal van de verschillende 

ministeries te Den Haag zich 7 dagen na de mobili-

satie loyaal2 verklaarden aan de nazi’s. Deze loyali-

teitsverklaring was geheel in strijd met de in mei 

1937 gereed gekomen en in mei 1938 uitgevaardig-

de aanwijzing van het derde kabinet Colijn3. 

                                                           

 
2
 Op 17 Mei 1940 sprak s.g. Hirschfeld de Duitse consul-

generaal Benzler, waarbij hij namens de secretarissen-generaal 
verklaarde dat ze bereid waren ‘op meest loyale wijze met de 
Duitse bezettingsautoriteiten samen te werken’. Ze kregen het 
mandaat om naar eigen inzicht te handelen m.b.t. wetgevende 
en administratieve zaken. Hun jaarsalarissen werden door 
Seyss-Inquart verhoogd van 8.000 naar 14.000 gulden per jaar. 
De s.g.’s breidden hun departementen uit met nieuwe ambte-
naren, in sommige gevallen met 70% meer personeel. 
3
 De aanwijzing werd echter niet tot nauwelijks gelezen en 

luidt:(…)Indien echter de ambtenaar, door in functie te blijven, 
zodanige diensten aan de vijand zou bewijzen, dan deze groter 
kunnen worden geacht dan het nut, dat voor de bevolking aan 
zijn aanblijven is verbonden, dan zal hij zijn post moeten verla-
ten.’…‘Alle inwoners zonder onderscheid behoren ervan door-
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Met deze vorm van collaboratie maakte men een 

begin met de gelijkschakeling, ook wel nazificering 

genoemd, van het ambtenaren apparaat. De familie 

voelde zich hierdoor niet meer gesteund en - als 

ambtenaar in rijksdienst – stond het vast dat zij 

hieraan niet zou meewerken. Vrijheid en democra-

tie werden betekenisloze begrippen. Wat de nazi’s 

met het begrip vrijheid bedoelden, werd nog eens 

duidelijk gemaakt door de Rijkscommissaris A. 

Seyss-Inquart.  Op 12 maart schreeuwde hij het 

Nederlandse volk  toe dat zij moesten kiezen “met 

ons of tegen ons!”. “Alleen als ge vóór ons kiest, zult 

ge politieke vrijheid hebben”.  Toen de Duitsers veel 

politieke partijen verboden, waaronder de Anti-

Revolutionaire Partij waarvoor Jans in de gemeen-

teraad van Norg zat, voelden ze zich nog meer ge-

sterkt in hun overtuiging. Te meer ook omdat er bij 

hen een sterk gevoel leefde van nationale eer en 

sociale verantwoordelijkheid. Terwijl dit gevoel 

structureel ontbrak bij een groot deel van het Ne-

derlandse bestuur. 

 

Toen de familie deze keuze maakte, konden ze nog 

niet weten welk groot drama zich zou voltrekken. In 

de eerste oorlogsjaren zagen ze in hun kring van 

vrienden en bekenden mensen wegvallen door ar-

restatie en deportatie. Maar op 3 mei 1943 trof het 

de familie zelf. Het was de dag van de landelijke 

staking tegen de maatregel van de bezetter om 

militairen terug te voeren in Duitse krijgsgevangen-

schap. Berend bracht zijn verloofde Luikina Hartholt 

terug naar haar ouderlijk huis in De Haar in de ge-

meente Marum. Ze had dat weekend zijn verjaardag 

bij hem gevierd. Berend stond toevallig bij Hartholt 

in de deuropening toen de Grüne Polizei hem zag. 

Ze reden als idioten door de omgeving en pakten 

willekeurig mensen op. Leden van de Grüne Polizei 

waren onderdeel geweest  van het 28ste SS-Polizei 

Regiment “Todt”. Dit regiment was pas terugge-

keerd van een missie in Poltava in de Oekraïne. Ze 

waren overgeplaatst naar Assen om bij te komen 

van de vreselijke dingen die ze daar hebben gedaan. 

Berend Assies werd met zijn aanstaande schoonva-

der Andries Hartholt en diens zoons Dirk, Albert en 

Hendrik gearresteerd en meegenomen naar de 

Duitse radarstelling in Trimunt en in een keet ge-

stopt. In totaal waren hier 16 mannen opgesloten. 

                                                                                              

 
drongen te zijn, dat het verrichten van ongeoorloofde werk-
zaamheden een daad is van verraad tegenover hun eigen land, 
dus moreel verwerpelijk en bovendien strafbaar (…) terwijl 
ieder, die aan de werkzaamheden zou moeten meewerken, dit 
beslist moet weigeren, wat daarvan ook de gevolgen mogen 
zijn.’ 

Bij vieren tegelijk werden ze door mitrailleurvuur op 

lafhartige wijze in de rug doodgeschoten. Op  

30 november en 1 december 1945 zijn de lichamen 

gevonden in de Appèlbergen te Haren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vreselijke gebeurtenis weerhield de familie er 

niet van om met het verzetswerk te stoppen. Maar 

men werd juist door woede en onmacht nog feller. 

Dit gold ook voor de familie van Jans, die in 1939 al 

een zoon door een motorongeluk had verloren. 

Zelfs toen hun zoon Max op D-day: de dag dat de 

geallieerden landden in Normandië op 6 juni 1944, 

werd gefusilleerd in de duinen bij Overveen, was dit 

geen reden om te stoppen. Ook nu weer lagen ge-

voelens van woede en onmacht over dit grote ver-

lies aan de basis van hun vechtlust.  

 

Max en Gerrit. 

Max was een verzetsman van het eerste uur. Hij 

zette de trant voor de rest van de familie. Vanuit de 

omgeving van Klazinaveen en De Krim bij Coevor-

den, waar hij als vaandrig tijdens de mobilisatie was 

gelegerd, hielp hij krijgsgevangenen die uit de Ems-

landkampen waren ontsnapt. Hij was lid van de 

Orde Dienst (O.D.), werkte voor de Centrale Inlich-

tingendienst (C.I.D.) en het Nationaal Steunfonds 

(N.S.F.). Max had een groot netwerk. Hij werd ge-

waardeerd als adviseur van het verzet vanwege zijn 

militair strategische kennis.  

Deze had hij tijdens zijn opleiding tot Onder Officier 

aan de Vloeddijk in Kampen opgedaan. Hij werd 

V.l.n.r.: Harm, wed. Assies-Boer, kleindochter Aaltje, Berend, 
Jan en Jaap Herruer (evacué uit Rotterdam). Coll.: Remmelt 
Booij  
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gearresteerd op 28 februari 1944. Met zijn broer 

Gerrit, boswachter in Appelscha, bouwden ze 

schuilhutten in de bossen ten behoeve van piloten, 

joden, verzetsmensen en iedereen die om wat voor 

reden dan ook moest onderduiken4. In februari 

1942 had Gerrit hier al piloten verstopt. Ze bivak-

keerden in tenten alvorens ze verder werden ge-

holpen richting het zuiden. Niet lang na Max’ arres-

tatie was Gerrit genoodzaakt om op 19 april 1944 

uit de bossen te vertrekken naar Steenwijk, waar hij 

K.P-leider werd. Zijn vrouw Brechtje Breeuwsma 

was zwanger toen de S.D. een inval in de boswach-

terswoning deed. Ze werd meegenomen in een 

open auto en ze reden met haar door de uitgestrek-

te omgeving van de boswachterij. Terwijl ze haar 

onder schot hielden, probeerden ze haar te dwin-

gen de onderduikholen aan te wijzen. Ondanks deze 

angstige situatie heeft ze niets verteld. 

Ook al werd Gerrit zwaar gezocht door de Gestapo, 

toch kleedde hij zich in een Duits uniform en ging 

op 2 september zonder blikken of blozen op kraam-

bezoek bij zijn vrouw en pasgeboren dochter Tineke 

in het ziekenhuis van Leeuwarden. Gerrit had wel 

meer van dergelijke sterke stukjes uitgehaald. Later 

zei men dat dit de roestige uiteinden van zijn stalen 

zenuwen waren geweest. 

 

Militairen sluiten zich aan bij de Orde Dienst (O.D.) 

De O.D. kwam ongeveer in juli 1940 voort uit initia-

tieven van een paar verschillende groepen bestaan-

de uit hoog geplaatste officieren die een organisatie 

wilden opbouwen voor een burgerlijk bestuur dat 

onmiddellijk na het vertrek van de Duitsers met 

steun van militairen de orde zou handhaven. De 

O.D. was dus in eerste instantie niet opgericht om 

dienst te doen als verzetsgroep. De organisatie 

werd breder van opzet toen zij fuseerde met het 

Legioen van Oud Strijders5 (L.O.F.). 

Het waren veelal de (onder-)officieren zoals Max, 

die zich vrij vroeg in de oorlog aansloten. Zijn ach-

terneef Evert Aukema was vanwege zijn werk voor 

de Staten al vanaf het begin erbij betrokken. Ook de 

zoons van de wed. Assies-Boer, Jan en Harm waren 

O.D.’er. Niet iedereen sloot zich meteen aan. In het 

begin vormde men eigen groepjes die spontaan 

ontstonden. Pas in een later stadium voegden ze 

zich bij de O.D. Ze konden er bijna niet omheen 

omdat er geen andere organisatie was om zich bij 

                                                           

 
4
 Zie mijn artikel “Een stukje joodse geschiedenis krijgt een 

gezicht” Orgaan van de HV Steenwijk, jg.27 no.2/2010 
5
 Opgericht in Juni 1940 door F.W. de Tourton Bruyns, ir. B. ten 

Bosch en ir. J.A. van Heerde 

aan te sluiten. De O.D. hield zich bezig met het op-

zetten van een radionetwerk, spionage en sabota-

ge. Ook ontwikkelden ze passeurslijnen waarlangs 

mensen konden ontsnappen naar geallieerd gebied. 

Op 5 september 1944 ging bij Koninklijk Besluit de 

O.D. met de L.K.P. (Landelijke knokploegen) en de 

R.V.V. (Raad van Verzet) op in de Nederlandse Bin-

nenlandse Strijdkrachten (N.B.S.). De N.B.S. kwam 

onder de leiding van Prins Bernhard zur Lippe-

Biesterfeld. Deze fusie bracht veel teweeg. Echter 

niet de eenheid die ervan verwacht werd. Hoe kon 

het ook anders? De tot dan toe zelfstandig opere-

rende verzetsgroepen kregen deze order tot sa-

menwerking vanuit Engeland van bovenaf opgelegd. 

De verhoudingen lagen toch ietwat anders dan men 

in Engeland dacht. Dit leidde tot veel discussie en 

onenigheid bij het verzet. Er ging het nodige aan 

vooraf, maar uiteindelijk kozen de diverse K.P.- 

groepen in Drenthe toch voor hun eigen zelfstan-

digheid. 

Ook Veenhuizen (district Norg) kreeg vanwege het 

militaire karakter6 van de R.W.I. een O.D. onder de 

leiding van de commandant van de gestichtswacht 

N.J. Duijster. Op de boerderij “de Wijkmeesterhoef” 

van Jans Assies werd in het kader van de Ordedienst 

en later de Binnenlandse Strijdkrachten vergaderd. 

 

O.D. Gewest III. 

Het centrale O.D.-punt voor Drenthe (Gewest III) lag 

in Assen. Vanaf 1940 waren hier groepjes van voor-

namelijk militairen, die zich volgens de zg. “cellen-

structuur” hadden georganiseerd, bezig met ver-

zet7. 

Een van de eerste O.D.-organisatoren was de Asser 

kapitein infanterie Johannes van Haarst, geboren te 

Arnhem op 11 oktober 1899. Als jong luitenant 

kwam hij naar het Asser garnizoen.  

Het district Norg (district 9) viel onder zijn leiding8. 

Vanuit Assen legde de O.D. nieuwe contacten. Het 

district Norg werd in de zomer van 1942 benaderd 

voor de verspreiding van het illegale blad Vrij Ne-

derland. Johannes van Haarst was tevens ook een 

van de eerste O.D.’ers in Assen die gearresteerd 

                                                           

 
6
 De bewaking was in handen van de Koninklijke Marechaussee 

maar die werd op 1 juli 1942 omgedoopt in het korps Ge-
stichtswacht. In juli ’43 werkten er 120 gestichtswachters. 
7
 Eigen onderzoek naar ontstaan verzet Assen en omstreken. 

8
 O.D. was hiërarchisch georganiseerd: Gewest III viel onder de 

leiding van Jurrinus H. Boiten uit Assen. Boiten was O.D. Leider 
van Groningen, Friesland en Drenthe. Hij volgde naar alle waar-
schijnlijkheid C.G.E. Ubbens uit Groningen op na diens arresta-
tie op 1 april 1941. Na de arrestatie van Boiten en Jacobson op 
14 juli 1942 werd Harm Ketelaar (Piet Harmsen) Provinciaal 
commandant voor Drenthe. 
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werd op 20 april 1941. Dit was een grote schok voor 

Assen, want Van Haarst heeft veel betekend voor 

het verenigingsleven en was zeer geliefd9. Hij was 

gedaagde tijdens het 1ste O.D.-proces. In een afzon-

derlijk proces te Amersfoort werd hij veroordeeld. 

Op 20 december 1942 stierf hij door marteling in 

Neuengamme. Zijn stoffelijk overschot werd gecre-

meerd10. 

Kapitein Abraham Jacobson volgde Van Haarst op 

als commandant van Gewest III. Jacobson had een 

drukkerij in Overveen. Om aan de Jodenvervolging 

te ontkomen dook hij met zijn gezin onder in de 

bossen van Norg. 

 

Evert Aukema. 

Iemand anders die ook vanaf het begin betrokken 

was bij de O.D., was de neef van Jans Assies, Evert 

Reinder Aukema uit Roden. Hij was een zoon van 

Jan Aukema een Albertje Assies. Evert werd op 

22 december 1944 gearresteerd. De vermoedelijke 

reden was, dat hij bij Jans Assies een B.S. vergade-

ring had bijgewoond. Ook hij kwam door ophanging 

om in Neuengamme. 

In het kader van de O.D. speelde Evert een belang-

rijke organisatorische rol. Ook was hij actief in an-

dere verzetsgroepen en hielp hij joden. Naar zijn rol 

doe ik nog onderzoek en zal ik in een apart stuk 

nader belichten. 

 

De eerste oorlogsjaren. 

In Veenhuizen verliepen de eerste oorlogsjaren in 

redelijke rust. Het grondgebied was van de Neder-

landse Staat, maar tijdens de oorlog in handen van 

de bezetter. Toch waren zij opmerkelijk genoeg 

nauwelijks in het dorp aanwezig. Pas in de herfst 

van 1944 kreeg de bezetter hier spijt van, zoals ver-

derop in dit artikel zal blijken. 

Het Veenhuizer grondgebied was door verpleegden 

en kolonisten ontgonnen. Dit maakte in de jaren 20 

de opkomst van de hoevenaars mogelijk, waardoor 

het dorp en zijn gestichten volledig in zijn eigen 

behoeften kon voorzien. Er was in de oorlog dan 

ook voldoende voedsel en brandstof aanwezig. 

Ambtenaren hadden een eigen moestuin met tuin-

man, meestal een gedetineerde. Op speciale Veen-

huizer bonnen kon men tegen lage prijzen hout, turf 

en klompen krijgen. Uniek ten opzichte van de rest 

                                                           

 
9
 Voor meer informatie zie: Asser Historisch Tijdschrift nr. 1/mrt 

2010, “De Lijst Braaksma”, pagina 8, L. Engberts 
10

 Mijn onderzoek bij het Nederlandse Rode Kruis bureau Oor-
logsnazorg t.b.v. de publicatie genoemd in noot 9 

van Nederland was ook dat men in het bezit bleef 

van de telefoon11. 

Langzaam aan kwamen er ook meer onderduikers 

en groeide er vanuit en naast de O.D. een onder-

grondse beweging die zich voornamelijk bezig hield 

met de verspreiding van het verboden blad Trouw, 

hulp aan onderduikers (L.O.), collecteren en de ver-

spreiding van bonnen. 

 

April/mei 1943. 

Net als in de rest van het land moesten ook de amb-

tenaren in Veenhuizen de loyaliteitsverklaring teke-

nen. Maar de sfeer sloeg om in mei 1943 toen de 

ambtenaren daarnaast ook in Duitsland te werk 

gesteld zouden worden. De hoofddirecteur W. Wij-

ers, schreef over deze kwestie een brief aan de se-

cretaris-generaal J.J. Schrieke van het Departement 

van Justitie waarin hij met klem tegen deze maatre-

gel protesteerde, die volgens hem steeds meer ge-

richt was op het versterken van het Duitse oorlogs-

potentieel. De brief werd door alle 7212 ambtenaren 

die hiervoor in aanmerking kwamen mede onderte-

kend. 

De maatregelen gingen door want de nazi’s eisten 

ook dat militairen en oud-militairen onder de ge-

vangenen zich voor krijgsgevangenschap moesten 

melden. De gedwongen tewerkstelling ging uitein-

delijk niet door. Voor alle zekerheid doken veel 

jonge mannen toch maar onder in Veenhuizen. Ver-

kleed als gedetineerde konden ze zich nogal eens 

vrij bewegen. Tijdens de razzia’s van eind 1944 

werden ze soms als gevangene ingeschreven en 

ingesloten in het cellengebouw van het tweede 

gesticht13. De voor hen bestemde voedselbonnen 

kwamen voornamelijk via het distributiekantoor van 

Norg, gelegen achter het gemeentehuis aan de  

Asserstraat. Ab Assies, zoon van Jans, werkte op de 

secretarie en leidde de verzetsbeweging en het 

Nationaal Steunfonds. 

 

 

 

 

                                                           

 
11

 Bron: Gevangenis Museum, Veenhuizen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.  
De elektrische centrale, gebouwd in 1912 werd ingeschakeld bij 
de vaak voorkomende stroomstoringen. De stookolie voor de 
centrale was voor de oorlog ingekocht en in een ondergrondse 
tank opgeslagen. Bovendien was er voldoende turf aanwezig 
om de centrale te laten functioneren. 
12

 Alle mannen geboren tussen 1920 en 1924. De namen van 
diegenen die geen gehoor aan de oproep gaven, werden door 
de Duitse Fachberater aan de S.D. doorgegeven. 
13

 Idem noot 11 
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Het spel is uitgespeeld. 

Rond de tijd dat de B.S. georganiseerd werd, was 

het spel van Ab’s broers uitgespeeld: Gerrit was 

uitgeweken naar Steenwijk en Max gefusilleerd. 

Hieraan voorafgaand waren er al grote klappen 

gevallen in Assen en omgeving. Dit begon feitelijk al 

met de arrestatie van kapitein Van Haarst in april 

1941. De O.D. krijgt het zwaar te verduren door 

verraad van infiltranten. Steeds meer oud-militairen 

vallen weg. Ook binnen de L.O. vallen klappen. Dit 

betekende voor Max, dat hij gaandeweg steeds 

verder op zichzelf kwam te staan. Er werd een gro-

ter beroep op hem gedaan om allerlei verzetstaken 

over te nemen. Ten tijde van zijn arrestatie op  

28 februari 1944 waren er in Assen en omgeving 

grote gaten gevallen. Dit was niet gemakkelijk te 

repareren. Drie en half jaar van verzetskennis in de 

kop van Drenthe was verloren gegaan door de vele 

arrestaties, fusillades, ondergedoken verzetsmen-

sen en op transport gestelde illegale werkers. Wie 

zouden het werk over nemen? Hadden de nieuw-

komers voldoende ervaring? 

 

Knokploeg Noord-Drenthe. 

In het voorjaar van 1944 sprongen Kees en Geert 

Veldman, broers uit Zuidlaren, in dit gat door een 

nieuwe groep te vormen. In Smilde waren ook jon-

gens bezig, die zich uiteindelijk bij de broers Veld-

man aansloten. Tegen het einde van de zomer was 

deze knokploeg tot zijn volledige vorm gekomen. De 

K.P.-Noord Drenthe was nu een feit. Om ook daad-

werkelijk tot gewapend verzet over te kunnen gaan, 

wachtte men vol spanning op instructies uit Londen. 

Zij zouden de wapens droppen waaraan een groot 

gebrek was. Vlak voor aanvang van de droppingen 

verlegden de jongens van de K.P.-Noord Drenthe 

hun werkgebied naar het zo gesloten Veenhuizen. 

Hier hadden ze al een vast adres bij de wed. Assies-

Boer op de Bieuwhof. 

De droppingen. 

In de zomer van 1944 nam Engeland contact op met 

de gewestelijke sabotage commandant, de arts 

P.J.M. Baudoin uit Assen en mr. Carel J. van Olden-

beek, die de leider was van de Geheime Dienst Ne-

derland (G.D.N) te Assen14. Beiden stonden in nauw 

contact met de OD-commandant van Drenthe Harm 

Ketelaar (Piet Harmsen). Het Bureau Bijzondere 

Opdrachten (B.B.O.) in Londen was op zoek naar 

nieuwe droppingsterreinen in noord Drenthe. Deze 

terreinen moesten eerst in kaart worden gebracht 

en op geschiktheid worden beoordeeld. Dit was een 

taak van Van Oldenbeek die opereerde onder de 

alias Toon II. Zijn naaste medewerker Anne Smal-

lenbroek was hem daarbij tot grote steun. Maar 

halverwege de maand oktober zag Toon II zich ge-

noodzaakt zijn werk voor de G.D.N. te staken. Hij 

had een oproep gekregen om voor de O.T. (Organi-

sation Todt) te moeten gaan werken en dook onder. 

Anne Smallenbroek volgde hem op als leider voor 

de provincie Drenthe met de alias Toon III. Bij Anne 

aan de Brink kwam regelmatig een kleine groep bij 

elkaar die kaartcoördinaten maakte van droppings-

velden voor het militair commando Noord. Bij dit 

groepje hoorde onder anderen Anne’s studievriend 

van de Rijks HBS Willem G. van Dijk uit Grijpskerk. 

Van Dijk maakte de kaartcoördinaten terwijl hij bij 

Anne ondergedoken was. De coördinaten werden 

door de G.D.N. doorgezonden naar Engeland. Het 

Bureau Bijzondere Opdrachten vroeg via  

S.O.E. (Special Operations Executive) verkennings-

vluchten aan bij de Royal Air Force. De opgegeven 

coördinaten werden aan de hand van fotomateriaal 

beoordeeld op hun geschiktheid als wapen afwerp 

terrein (W.A.T.). 

Er was dus al veel georganiseerd, alvorens dr. Bau-

doin, de Binnenlandse Strijdkrachten en de K.P.-

Noord Drenthe kon informeren over de te verwach-

ten droppingen. Hij deed dit tijdens een bijeen-

komst in Hoogeveen waar de O.D. commandant van 

Drenthe Harm Ketelaar ondergedoken was. Naast 

wapens zouden er ook S.A.S. (Special Air Service) 

teams worden gedropt met marconisten, agenten 

en wapeninstructeurs. 

De K.P.-Noord Drenthe kreeg nauwkeurige instruc-

ties over coördinaten en bijbehorende codes, slag-

zinnen en seinen. De knokploeg werd tijdens de 

                                                           

 
14

 Mogelijk liep dit via het Delta-Centrum onder leiding van 
kolonel Henri Koot die commandant was van de B.S. Delta-
Centrum was de codenaam voor topoverleg tussen O.D., L.K.P. 
en R.V.V. 

Fam. Assies v.l.n.r.: Jan, Ab, Max, Jans, Jantiena, Bé Breeuwsma, 
Aly (onder de tafel) en Suze de Haas uit Amsterdam.  
Coll.: Aly Buitenhuis-Assies  
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V.l.n.r.: Sergeant W. van der Veer, Korporaal  R.C. Michels,  
1ste Luitenant  N.J. de Koning en Rudy. A. Blatt. 
Bron: Internet, Soldaat van Oranje 

droppingen geholpen door een tiental gestichts-

wachters van de R.W.I. 

 

Dropping 12 september 1944. 

De eerste dropping op 12 september tussen Veen-

huizen en Oosterwolde mislukte doordat het af-

weermechanisme haperde. In de buurt van Fochte-

loo vonden boeren en landwachters veel van de 

gedropte wapens en parachutes. Hierdoor wist de 

S.D. dat er in de buurt een droppingsveld moest 

zijn. 

Derk ter Veld uit Een moest voor zijn baas, de 

voerman Miente Viersen uit Een West, een kar met 

turf halen. Samen met Andries Veen en Aitze Hoks 

uit Haulerwijk kwamen ze midden in het droppings-

veld terecht en laadden naast het turf ook de wa-

pens. Ieder voor zich nam wapens mee naar huis. 

De ondergrondse kreeg hier lucht van en haalden 

de wapens op. Daarna verscheen Hendrik Jan Pop-

ping met jachtgeweer ten tonele tot de Duitsers 

kwamen. Hendrik Jan was een vooraanstaand lid 

van de NSB in Oosterwolde. Andries, Aitze en Mien-

te zijn hiervoor in kamp Westerbork gefusilleerd op 

28 oktober 194415. 

 

Dropping 26/27 september 1944. 

Bij Ellertshaar kwam in de nacht van 26 op 27 sep-

tember het S.A.S. team  met de codenaam “Gobbo” 

naar beneden onder leiding van lt. Emile Debefve 

(MacBeff). Het team werd ondergebracht bij boer 

Pieter Nijdam aan de Zuideresweg in Orvelte. De 

dag erna kregen de provinciale sabotage comman-

danten van Groningen, Drenthe en Friesland de 

opdracht om zich zo snel mogelijk bij MacBeff te 

melden want er moesten met spoed nieuwe Wapen 

Afwerp Terreinen (W.A.T.’s) worden opgegeven. 

Zijn marconist Rudy Blatt communiceerde via zijn 

zender met Londen. Een dag na de parachutering 

van het team meldden zich de gewestelijke sabota-

ge commandanten Willem A. Schrijvershof (Bek-

kers) uit Groningen, uit Assen kwam dr. P.J.M. Bau-

doin (Van der Bosch / Gerard/George) en uit Fries-

land kwam kapitein Arie Meijer (De Boer) in een 

servicewagen van de PTT aangereden. De bespre-

kingen konden beginnen en Bekkers, die met een 

massa aan te verzenden informatie kwam, bezocht 

dagelijks de boerderij van Nijdam16. 
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 Bert van den Berg, “Onze vrijheid moest duur worden be-
taald”, pag. 74,75, 1988 Rabobank Haulerwijk 
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 Rudy Blatt, Een strijdbare Jood 1940-1945, J.H. Gottmer-
Haarlem 1985. 
NIOD K.P.-doos 50 DC3: Schrijvershof werd door Van Bijnen 
ontslagen en opgevolgd door Egbert Gernaat, alias Piet van den 

 

Dropping 9/10 oktober 1944. 

De tweede dropping bij Veenhuizen was wel suc-

cesvol. In de nacht van 9 op 10 oktober ’44 werd 

daar het 4-man sterke S.A.S. team “Portia” gedropt, 

samen met 15 aluminium containers met wapens 

en vier pakketten17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De K.P.-Noord Drenthe had voor deze dropping de 

hulp ingeschakeld van Ab Assies, gestichtswachter 

Lubbert Berga uit Haulerwijk, de commandant van 

de gestichtswacht en O.D. Nicolaas J. Duijster en  

10 gestichtwachters. 

De ondergrondse stond voor grote moeilijkheden 

omdat ze niet alleen de wapens snel moest verza-

melen en verbergen, maar ook moesten patrouilles 

op zoek naar drie parachutisten die laag waren af-

geworpen en daardoor niet op het afgesproken 

terrein terecht kwamen. Twee van hen, dat waren 

N.J. De Koning en W. Van der Veer, raakten tijdens 

de sprong gewond. Uiteindelijk zijn ze gevonden en 

met hun parachutes bij dhr. Duijster ondergebracht. 

Hij woonde met zijn gezin in de marechausseeka-

zerne aan de Hospitaallaan in Veenhuizen II in een 

                                                                                              

 
Berg. Volgens plv. commandant Baudoin had dit te maken met 
ontstane onenigheid tijdens de September dagen toen men een 
deel van de K.P. Drenthe naar de Kop van Overijssel wilde stu-
ren. Van Van Bijnen kreeg Baudoin bericht dat hij Provinciaal 
leider bleef, maar Baudoin schreef terug dat hij niet iets kon 
blijven wat hij nooit geweest was, immers Arie (red.: V.d. 
Zwaag) was provinciaal leider (In Rudy Blatts boek komt Bek-
kers regelmatig bij boer Nijdam. Maar moet dit staken omdat er 
iemand uit A’dam kwam om Bekkers werk over te nemen). 
17

 Team Portia: de twee Nederlanders Robert.C. Michels (alias 
Bob) en lt. W. Van der Veer, de Nederlandse Argentijn 1

ste
 lt. 

Special Forces Niek J. de Koning en de Vlaming R.H.A. Groene-
woud, een geroutineerde para die al 4 maal in vijandelijk ge-
bied was afgesprongen. De genummerde containers waren ca. 
2 meter lang en 60 cm in doorsnede en tussen 200 en 400 kg 
zwaar. 
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gedeelte op de begane grond. Hier waren kantoren 

gesitueerd. Op de eerste verdieping lagen de slaap-

vertrekken voor de gestichtswachters. Het huis 

leende zich goed voor onderduikers. De para’s 

kwamen terecht in het rommelkamertje op de zol-

der. Ze moesten zich tijdens bureau-uren heel stil 

houden omdat een commandant van de gestichts-

wacht, die daar zijn kantoor had, niet erg werd ver-

trouwd. Voor alle zekerheid werd daarom besloten 

om de para’s naar andere adressen te brengen. 

 

Dropping 23/24 oktober 1944. 

Er vond in de provincie nog een wapendropping 

plaats bij Bruntinge in de nacht van 23 op 24 okto-

ber. 

Een dag eerder was K.P.’er Riemer Faber (Dries) ter 

ore gekomen dat de S.D. kennis had van de drop-

pingen. Tijdens zijn bezoek aan de gewestelijke 

sabotage commandant en adviseur van de K.P. dr. 

Baudoin in Assen, werd hij hierover door twee 

mannen van het Bureau Inlichtingen (B.I.) geïnfor-

meerd18. De twee waren de bij Schoonloo op 5 ok-

tober 1944 gedropte agenten Cornelis H. van Bem-

mel en de Haagse student Gerard Kouwenhoven 

van de spionagegroep “Packard”. Zij zouden de 

radioverbindingen uit Noord-Nederland gaan ver-

zorgen. Baudoin had de opdracht beiden naar Gro-

ningen te brengen. Maar n.a.v. de arrestatie en het 

verhoor van K.A. Mans (Vuurtoren) in Groningen op 

10 november, werd hun adres in de stad opgerold. 

Van Bemmel (Henk Verhoef) bleef met zijn zender 

IJsberg in Assen, eerst bij dr. Baudoin en later op 

andere adressen. Op Kouwenhovens schuiladres in 

Groningen deed de S.D. diezelfde dag ook een inval. 

Hij ontkwam, echter zonder zijn zendapparatuur. 

Tussen 26 oktober en 10 november dook ook Bau-

doin onder. Hij had nog een reden om dit te doen: 

een koerier bracht hem rond die tijd een brief van 

de provinciale L.O.-leider Albert van Aalderen (Al-

va), die informatie bevatte over wapenafwerpter-

reinen. Bij aankomst bleek dat de koerier deze on-

derweg had verloren. Op de brief stond Baudoins 

adres19. Terwijl hij was ondergedoken hield hij via 

Van Bemmel en diens zender IJsberg intensief ra-

diocontact met het hoofdkantoor van Bureau Inlich-

tingen (B.I.) van de in Assen geboren luitenant kolo-

nel Jan M. Somer in Eindhoven. Dit duurde totdat 

uiteindelijk ook Van Bemmel op 21 maart werd 
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 Interview R. Faber 31 december 2001 
19

 Niod KP doos 50 

uitgepeild op zijn onderduikadres bij de familie De 

Ruiter in Assen – met fatale gevolgen20. 

Riemer Faber vond het onverantwoordelijk om deze 

laatste dropping door te zetten en voert hierover 

een stevige discussie met Kees Veldman21. Maar 

Veldman is gezagsgetrouw - bevel van de prins uit 

Engeland - en zet het plan door. 

Twee dagen na de dropping van 23 op 24 oktober 

gingen zeven leden van de K.P.-Noord Drenthe op 

weg om nog een paar achtergebleven containers te 

bergen. Riemer en de andere K.P.’ers fietsten in het 

donker op een binnenweg tussen Orvelte en Brun-

tinge in de richting van de boerderij van Nijdam. 

Nijdam herbergde het S.A.S.-team “Gobbo” met 

hun marconist Rudy Blatt. Maar diezelfde dag werd 

zijn zender uitgepeild en de boerderij was vergeven 

van de Grüne Polizei en landwachters. De K.P.’ers 

fietsten regelrecht in hun armen. In Nijdam’s boer-

derij werden ze vreselijk mishandeld en tegen el-

kaar uitgespeeld. De zes mannen van het S.A.S.-

team “Gobbo” werden niet gevonden in hun schuil-

plaats in de boerenschuur van Nijdam en konden 

ontkomen22. De K.P.’ers kwamen terecht in de S.D.- 

gefängnis in Assen. Er waren ook twee jongens uit 

Veenhuizen bij, die door marteling doorsloegen 

waardoor de S.D. gegevens kreeg over het verzet en 

de dropping van begin oktober bij Veenhuizen23. 

Naar aanleiding van hun informatie deden een paar 

gestichtswachters met tien landwachters op  

2 november invallen bij de reclasseringsambtenaar 

B.Th. Kleine Staarman, de werkmeester b.d. Arbeid 

W. de Groot en de werkmeester-hoevenaar J. v.d. 

Heide. De waarnemend hoofddirecteur van de 

R.W.I. schreef vier dagen later over dit incident aan 

s.g. Schrieke dat bij hem De vraag rijst of de Veen-

huizer samenleving aan de willekeur van enkele 

landwachters is overgeleverd.  

En dat: “Een dergelijk optreden, waarbij opnieuw de 

eene ambtenaar bij den andere huiszoeking verricht, 

de geest in het corps niet ten goede komt”. 

Omdat Wijers het woord “opnieuw” gebruikt, wekt 

hij de indruk dat zoiets al eens eerder was voorge-

komen. Vervolgens schrijft hij: “Het rechtsgevoel 

wordt gekrenkt en men krijgt den indruk, dat geen 

enkele instantie het ambtenarencorps in bescher-

ming neemt, tegen, naar het zich laat aanzien, elke 

willekeurige, onrechtmatige handeling van een  
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 Zie publicatie van mevr. L. Engberts genoemd in noot 9 
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 S. Schoon “de knokploeg Noord Drenthe p.138 
22

 Idem noot 16 
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 Interview met Geert G. Veldman april 2009; Pia van der Mo-
len, internet 2004; Riemer Faber, interview 2001; S. Schoon “de 
knokploeg Noord Drenthe”.  
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zekere categorie van personen”24. Het is mij niet 

bekend wat Schriekes reactie hierop was.  

 

26 november 1944. 

Op 26 november 1944 kwam de ondergrondse nog 

voor een laatste keer in actie. Het was een druileri-

ge zondagochtend – er hing laaghangende bewol-

king. De broers Kees en Geert Veldman waren net 

bij de weduwe Assies aan tafel geschoven voor het 

middageten toen een vliegtuig met donderend ge-

raas neerstortte bij Haulerwijk. Dit was een B17G 

bommenwerper. Deze was onderweg van Bassing-

bourn naar een bombardement op Altenbeken. 

Ongeveer 70 km voor Altenbeken werd de bom-

menwerper aangevallen door Duitse jagers. Op 

26 september om 11.50 uur wordt gerapporteerd 

dat 20 km ten noordwesten van Assen een B17 is 

neergestort 25. 

De bemanning kon met de parachutes uit het vlieg-

tuig ontsnappen maar kwam wijd verspreid op ver-

schillende plaatsen terecht. Drie van de negen pilo-

ten werden gevangen genomen26. Nog drie werden 

eerst verstopt in het bosgebied tussen Een en 

Veenhuizen tegenover de weduwe Assies.27 De rest 

kreeg ter plaatse hulp van omwonenden en werd 

verder geholpen door de K.P.’er Petrus (Peet) de 

Boer. Peet woonde op hoeve Ter Haule in Haul-

erwijk. Geert Veldman informeerde Ab Assies over 

de drie piloten, Q.D. Reed, M.D. Trombley en R.A. 

Barker, die een onderduikadres nodig hadden28. 

Twee zaten inmiddels bij de weduwe Assies in huis. 

Met de Veenhuizenaar Hendrik Woering (Bill) en lid 

van de Knokploeg-Noord Drenthe, fietste hij naar de 

plek. Ze hadden extra fietsen en capes van de ge-

stichtswacht meegenomen als vermomming voor 

de para’s. Na een dag bij de wed. Assies-Boer te zijn 

geweest, werden Reed en Trombley tijdelijk in 

Veenhuizen ondergebracht bij de familie Woering. 

Barker ging naar de kruidenier Emo Paapst. Na twee 

dagen haalde de koerierster Froukje Meijering (Ire-
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 Archief Gevangenismuseum 
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 M.H. Huizinga “Met de blik naar boven”, pag. 212, Reco 
Multimedia 1995; Jaap de Boer Haulerwijk 
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ste

 lt John C. Weisgarber, gearresteerd door een landwachter 
in Zevenhuizen, de radioman sgt. Renè P. Pratt, werd in de 
gemeente Norg gearrresteerd en in Noordwijk werd de ge-
schutstorenschutter sgt. Robert T. Anderson  gearresteerd. Ze 
hebben de Oost-Duitse kampen overleefd. 
27

 Het waren sgt Quilla D. Reed (rugkoepelschutter en boord-
werktuigkundige), bommenrichter Mabry D. Barker en sgt. 
Richard A. Trombley (zijluikschutter) 
28

 Interview met Geert G. Veldman april 2009 

ne) Barker op en nam hem mee naar haar de boer-

derij van haar ouders29. 

Via het netwerk van Gerrit Assies werden de para’s 

tenslotte ondergebracht en verder geholpen in o.a. 

Steenwijk bij de broers Verhagen en Pieter 

Logtmeijer. Boswachter Gerrit Assies had in de Kop 

van Overijssel al vanuit het verleden hier contacten 

liggen. Daarom kon hij in Steenwijk de leiding van 

de K.P. op zich nemen toen hij zelf op 19 april 1944 

uit zijn woning te Appelscha ontsnapte na een be-

zoek van de S.D. 

 

De “druppel” die leidde tot de razzia’s. 

Tijdens een vergadering bij de familie Bulthuis aan 

de Kloosterstraat in Assen die dicht bij de S.D.-

gefängnis ligt, maakten de overgebleven K.P.’ers 

plannen om hun kameraden te bevrijden. De actie 

vond plaats op 11 december 1944 vanuit het huis 

van de familie Bulthuis, 29 gevangenen werden 

bevrijd. Eén van de twee auto’s, die bij de weduwe 

zes weken op het land verstopt was geweest, reed 

met de bevrijden in de richting van Veenhuizen en 

dit werd door de S.D. opgemerkt. 

Het was de druppel die de emmer deed overlopen 

en ze vonden dat het nu hoog tijd werd, om eens 

flink huis te gaan houden in het dorp. De plannen 

lagen al klaar. De dag na de overval hielden ze doel-

gericht razzia’s bij mensen thuis. Als eerste hielden 

ze een huiszoeking bij Jans Assies en zijn contact-

persoon Emo Paapst (Bertus). Maar ook Roelof Ap-

pelhof uit Assen, Lubbe Boxem uit Laaghalerveen en 

Jan de Leeuw uit Westerbork kregen die dag een 

huiszoeking. Op zaterdagochtend 16 december 

moest de transportgroep van de gestichtswacht zich 

melden in de eetzaal van het tweede gesticht. De 

gebouwen werden omsingeld en op wapens en 

munitie doorzocht. 

Tijdens deze razzia’s en huiszoekingen die tot 

2 januari plaatsvonden, arresteerde men in totaal 

16 leden van de L.O.-Norg, 15 leden van de drop-

pingsploeg Veenhuizen, waaronder ook de 10 Ge-

stichtswachters30 en nog een tiental personen die 

min of meer bij de droppingen betrokken waren. 

Totaal zo’n 51 personen. Er werden veel wapens 

gevonden in en om de gebouwen van de R.W.I. en 

bij mensen thuis. Dat het zover kon komen, lag vol-

gens de S.D. aan het feit dat er helemaal geen Duits 

bewakingspersoneel aanwezig was. Het is dan al 

december ’44 als ze hun vrees uitspreken. Aan de 

bevelhebber van de Wehrmacht stellen ze voor om 
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 Brief van Ab Assies aan mevr. Paapst 5 juli 1946 
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 De indeling heb ik overgenomen van Jan K. Norg 
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al het bewakingspersoneel inclusief gevangenen op 

transport naar Duitsland te stellen. Hun grootste 

angst was, dat de bewaking de gevangenen zou 

opleiden om in de verzetsbeweging mee te kunnen 

doen. Uit een Lage- und Stimmungsbericht, gericht 

aan de bevelhebber van de Wehrmacht, wordt 

melding gemaakt van dit feit: “Die Feldkommandan-

tur schliesst sich der Auffassung der WK. Assen an 

und weisst nochmals nachdrücklich darauf hin, dass 

durch das Fehlen vom deutschem Aufsichtspersonal 

die Möglichkeit besteht, dass die Häftlinge vom 

Personal planmässig als “Wiederstandsorganisation 

ausgebildet werden können31.” 

 

De Sicherheidsdienst brengt het verzet in kaart. 

Er waren weliswaar geen Duitsers aanwezig in de 

R.W.I., maar de S.D. in Assen was inmiddels heel 

goed geïnformeerd - ze wisten er meer van dan het 

verzet zelf doorhad. Op een grote plattegrond uit 

1934 markeerde men alle bekende verzetshaarden 

in het dorp. De S.D. had zijn informatie gekregen 

van de beroepslandwacht van Norg. Deze tipte be-

gin december 1944 de Gruppe Hofmann van de 

Asser S.D. i.v.m. de wapendroppingen. De Gruppe 

Hofmann had als taak ondergedoken geallieerde 

piloten en geallieerde wapendroppingen op te spo-

ren. De leiding lag bij de Duitser Karl Hofmann, SS-

Sturmführer. Hierbij hoorde ook de zeer geweldda-

dige crimineel Andries Riphagen, alias Al Capone uit 

Amsterdam. Hij was een door de wol geverfde on-

derwereldfiguur. Na de Tweede Wereldoorlog kon 

hij met hulp van de Jezuïeten en W. Sanders van het 

Bureau Nationale Veiligheid ontsnappen naar Ar-

gentinië. 

De beroepslandwacht die Hofmann tipte, kreeg op 

zijn beurt informatie van de uit Arnemuiden afkom-

stige gestichtsarts dr. W.J.F. van der Bijl. Landwach-

ters Burgman, Hinten en Sanner hadden de dokter 

gearresteerd, en volgens eigen zeggen niet gemar-

teld. Hij werd vrijgelaten om als stroman dienst te 

doen, mits hij ’s avonds nog een fles jenever kwam 

brengen. Samen met de N.S.B.-boer Leugs die 

dichtbij de weduwe Assies woonde aan de Zesde 

Wijk, bracht hij de illegaliteit in kaart. De N.S.B.’er 

wilde wraak nemen want hij was al eens door een 

aantal boeren waaronder Assies, stevig onderhan-

den genomen vanwege zijn pro-Duitse houding. 

Leugs was bij verscheidene huiszoekingen aanwezig. 

 

Vervolg in Neuengamme Bulletin oktober 2013 
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‘AARDAPPELSCHILMAATJES’ 
Door Annelies en Ernst Ebregt 

 

 

 

 

 

‘Aardappelschiller’ nog steeds vermist - Johannes 

Wilhelmus Christianus van Riemsdijk 

 

Zijn dochter, onze moeder is nog in leven (ieder an-

der die hem ooit heeft gekend, is overleden). Het 

blijkt dat met het ouder worden haar verdriet groter 

wordt. Ze zou zo graag willen weten wat er met 

haar vader is gebeurd; ze wil het een plekje geven.  

 

Wij zijn opgegroeid met het verhaal dat onze groot-

vader, Johannes Wilhelmus Christianus van Riems-

dijk (geb. 12 nov. 1892, Arnhem), in de nadagen van 

de oorlog (april 1945) ergens in Duitsland verdwe-

nen is. Thuis werd over zijn verdwijning niet ge-

praat. Alleen een foto van de voor ons onbekende 

opa prijkte op de muur 

in de huiskamer (Af-

beelding 1). In 2005 

kwamen we tot de 

ontdekking hoe de 

familie na de oorlog 

geprobeerd heeft het 

mysterie van zijn ver-

dwijning op te lossen. 

De zoektocht leidde 

naar Wolterdingen. 60 

Jaar later hebben we 

de zoektocht weer 

opgepakt. Na langdu-

rig onderzoek houden 

we er nu sterk reke-

ning mee dat hij in een massagraf ligt op het open-

bare kerkhof van Wolterdingen bij Soltau, met 268 

andere ‘onbekende’ slachtoffers. 

 

WAT GING ER VOORAF AAN DE VERDWIJNING VAN ONZE 

GROOTVADER? 

In de vroege ochtenduren van 7 februari 1945 vond 

er een overval plaats door de SD op het evacuatie-

adres te Apeldoorn (Schuttersweg 81; boven de 

apotheek van de heer Groesbeek). De Duitsers had-

den het voorzien op de zoon van J.W.C. van Riems-

dijk. Omdat zijn zoon onvindbaar was, werd J.W.C. 

van Riemsdijk meegenomen. Na een verblijf in het 

SD-huis (Rommerselaan te Apeldoorn) heeft hij 

vervolgens tot 16 feb. 1945 in de Willem III Kazerne 

te Apeldoorn gevangen gezeten. Saillant detail is 

dat  op  dezelfde   dag  ook   Arnoldus  (Arnold)  Klok 

(geb. 19 feb.  1879, Den Helder)  in  Apeldoorn gear- 

 

 

 

 

 

resteerd werd. 

Ook Jhr. M.L. van Geen (geb. 30 aug. 1883, Maas-

tricht), de oud-burgemeester van Putten, heeft in 

die tijd in dezelfde kazerne vastgezeten. 

 

Vervolgens is op 16 februari onze grootvader naar 

Kamp Amersfoort (kampnummer 10926, Blok IX) 

gebracht, evenals  Arnoldus Klok en Jhr. Van Geen. 

Uit het enige schrijven van onze grootvader blijkt 

dat hij twee aardappelschilmaatjes in het kamp had: 

een notaris uit Amsterdam en een burgemeester 

(Afbeelding 2a en 2b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij noemt - waarschijnlijk bewust - geen namen. 

Genoemde personen waren hoogst waarschijnlijk 

Gerrit Ruys (geb. 2 juli 1888, Amsterdam; overleden 

tussen 8 en 18 april 1945 tijdens het transport Neu-

engamme – Sandbostel) en Jhr. van Geen (terugge-

keerd).  

 

Op 15 maart 1945 is onze grootvader, samen met 

251 andere gevangenen, inclusief zijn aardappel-

schilmaatjes en de burgemeester van Diepenveen, 

Jhr. van Sandberg, naar Neuengamme vervoerd. In 

Assen sloot de groep van S.W.A. van Voerst van 

Afbeelding 1 
J.W.C. van Riemsdijk 

Afbeelding 2a en 2b, schrijven uit Kamp Amersfoort. 
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Lynden (burgemeester van Gramsbergen) zich bij 

hen aan (in totaal 27 gevangenen). 

In Groningen werd het gezelschap nog eens uitge-

breid met 103 gevangenen (waaronder: Hendricus 

Rolsma, J.E. Duijtshof, Pieter Laning en J.D. Bruins). 

Aankomst op 18 maart in Neuengamme. (Volgens 

Duijtshof op de avond van 19 op 20 maart) 

 

De volgende personen hebben ook hetzelfde 

transport naar Neuengamme meegemaakt: ds. Jo-

hannes van Apeldoorn (geb. 26 jan. 1882, Wierden), 

Rinse van Zwaag, Rienk Kuipers, Harry Diemer,  

M.P. van Ommeren (geb. 1 sept. 1901, Haarlem), 

Hermannus Rozeboom (geb. 30 mei 1915, Appinge-

dam), Gijsbertus van Uffelen (geb. 17 juni 1928, 

Apeldoorn) en Jhr. C. Sandberg van Leuvenum (geb. 

13 feb. 1883, Harderwijk). 

 

De gevangenen uit Amersfoort - dus zeer waar-

schijnlijk ook onze grootvader - en de gevangenen 

die vanaf Groningen vervoerd werden, kregen de 

volgende  kampnummers: 

van 77100 tot 77123 of  

van 77150 tot 77480.  

Ofschoon van een aantal medegevangenen het 

kampnummer bekend is, is dat van onze grootvader 

onbekend. 

 

Wat er in Neuengamme en daarna met onze groot-

vader is gebeurd, is niet duidelijk. Er zijn echter een 

aantal overlevenden, die getuigenverklaringen heb-

ben afgelegd. 

 

GETUIGENVERKLARINGEN  

Joop (Johannes) Abbink (geb. 1 okt. 1916, Neede) 

Woonplaats na de oorlog: Waltersingel 58, Apel-

doorn  

In Kamp Neuengamme schijnt hij onze grootvader 

nog gesproken te hebben, even voor het transport 

van 8 april 1945 richting Bergen-Belsen. Hij was in 

staat hem in detail te beschrijven (uiterlijk, woon-

plaats, evacuatieadres, reden van arrestatie, etc.). 

Hij vermelde ook dat beiden korte tijd later op 

transport werden gezet naar Sandbostel. Het 

transport in veewagons bestond uit zieken en zwak-

ken. Hij getuigt dat na enkele dagen Van Riemsdijk 

overgeplaatst werd door enkele Hollandse verple-

gers (waaronder H.L. Wientjes) naar een van de 

ziekenwagons. Wientjes schijnt zelfs nog terugge-

komen te zijn om het verloren kunstgebit van onze 

grootvader te zoeken. Dit moet op de route naar 

Celle geweest zijn. Daarna is Van Riemsdijk niet 

meer gezien door Abbink. Hij durfde de conclusie te 

trekken dat, gezien de verschrikkelijke omstandig-

heden in de wagons, Van Riemsdijk kort daarop 

overleden moet zijn. Van registratie van het 

transport was geen sprake. 

 

Abbink vermelde ook dat in de “Reveille” nr. 8 een 

kaartje geschetst was van het evacuatie-transport. 

Het kaartje is door onze grootmoeder overgenomen 

(Afbeelding 5). Volgens Abbink ging het transport 

via Buchholz, Schneverdingen en Wolterdingen, 

richting Bergen-Belsen. Iets ten noorden van Ber-

gen-Belsen keerde de trein om. Op het kaartje staat 

inderdaad iets ten zuiden van Wolterdingen nog 

een stip met ‘tot hier’. Dit zou Soltau geweest kun-

nen zijn. De trein is langs hetzelfde spoor terugge-

gaan richting Buchholz, waarna de gevangenen uit-

eindelijk op 18 april in Sandbostel uitgeladen wer-

den. 

 

In een brief aan onze grootmoeder bevestigt hij ook 

dat hij het overlijden van een advocaat uit Amster-

dam tijdens het transport van Neuengamme naar 

Bergen-Belsen van nabij heeft meegemaakt.  

In ‘De vriend van David, document van het verzet’ 

(auteur Hans Mulder) beschrijft Abbink de ver-

schrikkingen van het transport. ‘We werden wel met 

90 man in een veewagon gestouwd. Ik weet niet hoe 

lang, tien of twaalf dagen, zwalkten we rond. Eten 

en drinken kregen we de hele reis niet. Bij elke stop-

plaats werden de lijken uit de veewagons gehaald. 

Ik herinner me een advocaat uit Amsterdam (moet 

Gerrit Ruys geweest zijn). Hij stond naast me en was 

hardop aan het ijlen. Opeens zakte hij zo in elkaar. 

Een plaats om liggend te sterven was er voor geen 

van ons. En hij was de enige niet die het staande 

deed. Hij is vervolgens de trein uitgedragen op een 

onbekende plek’.  

Deze advocaat stierf toen Van Riemsdijk al was 

overgebracht naar een speciale ziekenwagon, aldus 

Abbink in een brief aan onze grootmoeder. 

 

H.L. Wientjes  (geb. 13 feb. 1915) 

Groeneweg B18 Groenlo  

Ook Wientjes getuigt in een brief aan onze groot-

moeder dat hij als verpleger tijdens het zieken-

transport van Neuengamme naar Sandbostel was 

ingezet. Hij schrijft dat het een heel slecht transport 

was, waarop heel veel mensen zijn gestorven. Wij 

hebben, zo schrijft Wientjes in zijn brief, in ieder 

geval onderweg tegen de 600 mensen begraven. Hij 

herinnert zich J.W.C. van Riemsdijk niet.  

Toch beweert hij in een latere communicatie met 

onze grootmoeder dat Van Riemsdijk tijdens het 

transport van Neuengamme naar Bergen-Belsen 

overleden is. Volgens Wientjes is hij begraven in 
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een massagraf bij Celle. Hij vermelde ook de namen 

van twee verplegers, die ook bij het transport be-

trokken waren, n.l. G.P. Verschuur uit Borne en Jan 

Kerker uit Amsterdam. 

 

Dr. J.B. van der Weijden (geb. 23 okt. 1899, Atjeh) 

Den Haag  

Uit zijn getuigenverklaring blijkt dat hij op hetzelfde 

transport heeft gezeten als onze grootvader. Hij 

heeft Van Riemsdijk echter niet gekend. Naar zijn 

zeggen is het transport echter niet verder gekomen 

dan Wolterdingen. Na ongeveer 271 slachtoffers 

begraven te hebben, is de trein omgekeerd en uit-

eindelijk in Sandbostel aangekomen.  

 

Mevrouw Ruys Barrinck. Meentweg 64, Bussum 

Kort na de bevrijding schrijft mevrouw Ruys Bar-

rinck aan onze grootmoeder dat J.W.C. van Riems-

dijk op hetzelfde transport van Neuengamme naar 

Sandbostel heeft gezeten als haar man, Gerrit Ruys. 

Ook haar man heeft het transport niet overleefd. 

Hoe zij tot deze conclusie is gekomen is onbekend. 

Van een voorafgaande briefwisseling tussen de 

twee vrouwen is (nog) niets terug te vinden. 

 

Jhr. van Geen 

Jhr. van Geen is, zo ver bekend, de laatste die met 

onze grootvader gesproken heeft. Dit heeft vlak 

voor 28 maart 1945 plaats gevonden. Op 28 maart 

werd Van Geen naar het buitenkamp Hannover-

Stocken vervoerd. Wat er na zijn vertrek naar het 

buitenkamp met Van Riemsdijk is gebeurd wist hij 

niet. Wel was onze opa op 28 maart nog in Neu-

engamme. Volgens Van Geen was onze grootvader 

niet te werk gesteld. Hij had echter wel last van een 

maagzweer (afbeelding 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombardement van de trein op het spoorstation 

van Celle 

Op het spoorwegstation van Celle komt op 8 april 

1945 een transport met gevangenen in een bom-

bardement van de Engelsen terecht. Een groot aan-

tal gevangenen is hierbij om het leven gekomen. 

Veel gevangen waren gevlucht, maar tijdens de 

‘hazenjacht’, zoals het werd gezien door de lokale 

bevolking, weer opgespoord. De helft van de 1000 

ontsnapten zijn in Celle gebleven. Deze groep werd 

twee dagen later door de Amerikanen bevrijd. De 

andere helft moest te voet naar Bergen-Belsen. 

Omdat dit transport uit het buitenkamp Salzgitter 

kwam, lijkt het onwaarschijnlijk dat J.W.C van 

Riemsdijk bij dit transport zat. 

 

HEIDEBAHN  

Het boek ‘Nur Gott der Herr kennt ihre Namen’ zijn 

de gebeurtenissen weergeven, zoals die rond april 

1945 langs de spoorbaan Neuengamme – Bergen-

Belsen, in de volksmond ook bekend als de Heide-

bahn, hebben plaatsgevonden. De beschrijvingen 

zijn gedestilleerd uit eenvoudige rapporten van een 

enkele Engelse commandant en uit interviews van 

ooggetuigen uit de dorpen langs de Heide-

bahn.(Afbeelding 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een probleem is dat heel wat evacuatietransporten 

deze Heidebahn genomen hebben, zowel vanuit het 

noorden (Buchholz), als vanuit het zuiden (Bergen-

Belsen/Soltau). Bovendien was er geen sprake meer 

van registratie.  

Echter de routebeschrijving van het evacuatie-

transport, zoals dat in het blad de “Reveille nr. 8” 

Afbeelding 3, nog in kamp Amersfoort 

Afbeelding 4, Wolterdingen detail uit boek:  
‘Nur Gott der Herr kent ihre Namen' 
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vermeld stond, verschilt op een aantal punten met 

de routebeschrijving uit ‘Ein KZ wird geraumt’. 

(Bron: ‘Ein KZ wird geräumt’). Beide routebeschrij-

vingen komen echter wel in zoverre overeen dat ze 

gebruik hebben gemaakt van de Heidebahn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route volgens Abbink (afbeelding 5): Vertrek KZ 

Neuengamme (8 april 1945) > Buchholz > Schnever-

dingen > Wolterdingen > (Soltau (?)) > Wolterdin-

gen > Rotenburg > Zeven > Sandbostel (aankomst 

18 april) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 5, J.W.C van Riemsdijk , transport route 



 

34 

Neuengamme Bulletin oktober 2012 
Neuengamme Bulletin maart 2013 

Veel van deze dorpen/gehuchten langs de Heide-

bahn hebben een ding gemeen: op de nabijgelegen 

kerkhoven liggen ruim 600 onbekende doden, de 

bewijzen van de gruweldaden van de SS. 

Ofschoon het mogelijk is dat onze grootvader zijn 

laatste rustplaats heeft gevonden in een van deze 

dorpen, richten we ons vooral op de gebeurtenissen 

in Wolterdingen en het nabijgelegen Soltau. Juist 

omdat getuigenverklaringen het vooral hebben over 

een mogelijke laatste rustplaats van onze grootva-

der in de omgeving van Soltau.  

 

Wolterdingen 

Tijdens een bezoek aan Wolterdingen heeft een 

oude lokale dame en de kerkhofbeheerder van het 

dorpje Wolterdingen ons hun verhaal toevertrouwd 

over de gebeurtenissen van april 1945. Volgens 

deze twee personen en andere getuigen zijn in april 

1945, toen het KZ transport niet meer verder kon 

richting Bergen-Belsen, i.v.m. de oprukkende gealli-

eerde legers, 269 zieken uit de wagons gehaald, 

gedood en vervolgens in ondiepe kuilen begraven. 

Dit is voorgevallen op 12/13 april 1945. Enige dagen 

later zijn, onder druk van de Engelsen, de 269 

naamloze slachtoffers in een massagraf bijgezet op 

het lokale kerkhof van Wolterdingen. (Geen van de 

getuigen echter noemen het doden van deze 269 

zieken).  

 

Volgens diverse getuigen werd Andries de Boer ook 

in Wolterdingen begraven. In ‘Nur Gott der Herr 

kennt ihre Namen’ wordt vermeld dat hij een her-

begrafenis heeft gehad in Nederland. (Onjuist: Oor-

logsgravenstichting “Kerkelijke Begraafplaats a/d 

Soltauerstrasse te Wolterdingen”). 

 

Soltau 

Soltau functioneerde tijdens de oorlog als een 

spoorwegknooppunt. De Engelse bommenwerpers 

hadden daarom extra belangstelling voor de spoor-

lijnen van en naar Soltau. Op 11 april 1945 vertrekt 

de laatste trein vanuit Soltau naar KZ Bergen-

Belsen. Echter die dag leggen geallieerde vliegtui-

gen het hele spoorwegnetwerk rond Soltau plat. 

Treinen kunnen niet meer naar het Zuiden. 

Alleen de spoorlijn naar het noorden biedt nog wat 

mogelijkheden. Maar veel treinen moeten noodge-

dwongen bij Soltau blijven staan. Veel gevangenen 

proberen op deze 11de april te vluchten, maar de 

lokale autoriteiten organiseren een ‘hazenjacht’ 

waar ook de jeugd aan deelneemt. Binnen korte tijd 

worden veel gevangenen weer gepakt. Van deze 

‘streepjespakken’ vinden er 80 de dood en werden 

naamloos begraven. Althans dat is het aantal doden 

dat de geallieerden in een aantal massagraven te-

rugvonden. Vele andere doden werden heimelijk 

weer opgegraven en kregen een plekje waar ze 

minder gemakkelijk te vinden waren door de gealli-

eerden. Daarna heeft de bevolking zich gehuld in 

een massaal zwijgen. Regelmatig stuit men  bij  

graafwerkzaamheden nog op de gruweldaden van 

die tijd. 

Het aantal slachtoffers moet dus veel hoger zijn. 

Het feit dat het transport van Abbink/Van Riemsdijk 

Soltau op 10 april bereikte (bron: persoonlijk com-

mentaar, Piet Dam), lijkt het erop dat hun transport 

bij deze gebeurtenis niet betrokken is geweest. 

Deze trein kan echter heel goed een paar dagen 

daar gestaan hebben! 

 

NAVRAAG BIJ HET ITS – AROLSEN (DUITSLAND) 

Volgens het ITS zou onze grootvader begraven zijn 

op het Seelhorster Friedhof te Hannover. Zijn naam 

staat inderdaad op een monument vermeld. Dit is 

echter onjuist. Dit gedenkteken is voor 108 gestor-

ven gevangenen, die in de omgeving van het ere-

veld begraven liggen of vermist worden. Het is on-

bekend waar zij gestorven en begraven zijn. 

 

OPROEP 

WIE KAN ONS HELPEN MET ‘EEN BEETJE VERDER OPTILLEN 

VAN HET TIPJE VAN DE SLUIER’? 

Toen onze oom overleed, kwamen uit zijn nalaten-

schap talrijke documenten/brieven te voorschijn die 

hij verzameld had tijdens zijn zoektocht naar zijn 

verdwenen vader. Mogelijk is er binnen uw familie 

informatie, dat gerelateerd is aan onze zoektocht. 

Het gaat vooral om namen van personen die ook 

het transport van 8 april 1945 naar Sandbostel 

meegemaakt hebben. Mogelijk hebben meerdere 

families het vermoeden of sterke aanwijzingen dat 

een verloren familielid in een van de massagraven 

van Handeloh, Wintermoor, Schneverdingen, Wol-

terdingen  of  Soltau ligt. Neem dan  alstublieft con- 

tact met ons op; samen kunnen we mogelijk veel 

meer te weten komen. 

 

Wageningen, 11 februari 2013 

Annelies en Ernst Ebregt 

Telefoon: 0544-352076 

Mobiel: 06-42529226 

e-mail: info@ebregt.nl 
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IN MEMORIAM ROBERT PINÇON 
         Door Afko Schoonbeek 

 

 

 

 

 

Op27 oktober j.l. overleed op 90-jarige leeftijd Ro-

bert Pinçon. Een gezegende leeftijd. 

 

Robert werd op op 

16 juni 1944 sa-

men met zijn 

moeder gearres-

teerd, omdat hij 

als weigeraar voor 

de z.g. Arbeit-

seinatz sinds 1943 

met vervalste pa-

pieren lid was van 

de Franse onder-

grondse. 

Na verhoren en 

folteringen volgde 

op 31 juli 1944 de deportatie naar Neuengamme, 

waar hij werd ingedeeld bij de kleigroeven en in de 

steenfabriek. Ondanks de extreem zware omstan-

digheden heeft hij het kamp overleefd en na de 

ontruiming op 03 mei in het Zweedse Trelleborg 

bevrijd. Hier is de inmiddels nog 35 kg wegende 

Robert langzaam op krachten kunnen komen. 

 

In 1946 kon hij in Frankrijk weer aan de slag en be-

kleedde hij belangrijke functies bij de Franse kolen- 

en staalindustrie. 

 

Vanaf 1970 was hij als lid van de socialistische partij 

in Frankrijk actief in de lokale politiek . 

 

Een jaar na zijn pensionering in 1984 werd hij eerste 

secretaris van de Franse Vriendenkring. 

In oktober 1990 koos het congres van de AIN (de 

internationale vriendenkring Neuengamme) hem 

tot voorzitter, wat hij tot zijn dood is gebleven. 

 

Toen in het najaar van 2001 de toenmalige Ham-

burger regering de eerdere overeenkomst om het 

volledige kampterrein over te dragen aan de ge-

denkplaats annuleerde en besloot op het voormalig 

kampterrein een tweede gevangenis voor streng 

gestraften te bouwen, kwam Robert als voorzitter 

van de AIN onmiddellijk in actie en heeft tijdens 

felle onderhandelingen met de toenmalige burge-

meester Ole von Beust op bijzondere wijze er toe 

bijgedragen dat deze verfoeilijke beslissing werd 

teruggedraaid  en  dat werd  besloten de  voorberei- 

 

 

 

 

 

dingen te treffen voor een alleszins waardige ge-

denkplaats, zoals wij die nu kennen. 

 

Velen van ons waren in april 2005 bij de heropening 

van deze gedenkplaats. 

 

Ook na deze heropening bleef Robert en zijn mede 

bestuursleden onvermoeibaar strijden voor de na-

gedachtenis van de slachtoffers van Neuengamme 

en van het nazi regiem in het algemeen. 

 

Het was voor een ieder een grote voldoening dat hij 

in 2010 onderscheiden werd met het z.g. Bundes-

verdienstkreuz uit handen van de loco burgemees-

ter van Hamburg. 

 

Ook wij en met ons veel overlevenden en nabe-

staanden zijn hem veel dank verschuldigd. Immers 

deze gedenkplaats is ook onze gedenkplaats. 

 

Met Robert is één van de laatste bestuursleden van 

de AIN overleden. 

 

Persoonlijk denk ik terug aan de vele inspirerende 

ontmoetingen die ik met hem mocht hebben 

Ook denk ik hierbij aan onze gesprekken over de 

toekomst van de AIN. Robert aarzelde als het ging 

om het wijzigen van de statuten zodanig dat niet 

alleen oud gevangenen deel uit mochten maken van 

het bestuur, zodat de jongere generatie het werk 

kon voortzetten 

 

Van harte hoop ik toch dat zijn belangrijk werk nu 

wordt voortgezet door leden van deze jongere ge-

neratie. 

 

Het is en blijft enorm belangrijk dat vanuit het bui-

tenland georganiseerd contact wordt onderhouden 

met de directie van de gedenkplaats en de  Ham-

burger regering. Er waren immers oneindig veel 

meer buitenlandse slachtoffers. 

 

Met veel respect voor en blijvende herinnering aan 

Robert Pinçon. 

  

Robert Pinçon 
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EEN BIJZONDERE ERVARING 
 Door: Coby te Loo-Schaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAATSTE WAGON 

Op de heuvel aan de rand van het kamp 

Staat de laatste treinwagon 

Op het spoor naar de hel. 

 

Wie kijkt houdt de adem in, 

ziet dicht bijeen 

starende gezichten 

boven kale wrakken 

opeen geperst. 

 

Wie kijkt 

Kan niet meer zwijgen. 

 

 

Uit: NEUENGAMME 

…….“Ik kwam terug” 

Door: Ina Stabergh 

 

 

 

 

 

 

Op tweede Kerstdag 1944 is mijn vader Benjamin 

Jan Scharft vanuit ons huis aan de Kanaalstraat in 

Roden opgepakt. Onder dwang begeleid door een 

tweetal landwachters op de fiets naar Norg ver-

voerd. Vandaar de volgende dag overgebracht naar 

de gevangenis in Assen. Tegelijk met nog drie man-

nen uit Roden. Op 16 januari 1945 is hij met de laat-

ste trein via het Scholtenshuis in Groningen ver-

voerd naar het concentratiekamp Neuengamme. 

Op 17 februari 1945 is hij in het buitenkamp Des-

sauer Ufer omgekomen. Hij ligt begraven op de 

erebegraafplaats Ohlsdorf Hamburg. 

Half oktober 2011 werd mijn jongste zus in Nieuwe-

gein benaderd door mevrouw Kitty Brom, totaal 

onbekend voor ons. Mevrouw Brom probeert in 

opdracht personen op te sporen die vermist worden 

of onvindbaar zijn. 

In een TV uitzending in mei 2011 zag zij dat enige 

nabestaanden van mensen uit Putten persoonlijke 

bezittingen terug ontvingen via het International 

Tracing Sevice in Bad Arolsen in Duitsland. Dit raak-

te haar zeer en daarom is ze verder gaan zoeken. 

In het Nationaal Archief in Den Haag kwam zij de 

naam van mijn vader tegen. Daarna heeft ze contact 

gezocht met mijn jongste zus. Na allerlei handelin-

gen via email over en weer bleek dat het zakhorloge 

met ketting en de trouwring van mijn vader nog in 

het archief in Bad Arolsen lagen. 

Op 16 december 2011 ontving mijn zus via een spe-

ciale koeriersdienst de persoonlijke bezittingen van 

mijn vader. Voor mij, mijn broer en drie zussen was 

dit fantastisch na 67 jaar. Dit alles dank zij een voor 

onze familie totaal onbekende mevrouw. Een heel 

bijzondere ervaring. 
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BOEKBESCHRIJVING 
       Door Wil van den Elzen en Ard-Jan de Muijnck 

 

 

 

 

 

VOORMALIGE CONCENTRATIEKAMPEN 

De monumentalisering van de Duitse kampen in 

Nederland. 

Auteur: Roel Hijink. 

Het boek voorzien van zwart/wit en kleurenfoto’s, 

heeft 358 blz., ingenaaid. Prijs € 29,-- 

ISBN 978-90-8704-266-0.  

Uitgegeven bij: Uitgeverij Verloren te Hilversum en 

ook verkrijgbaar bij elke erkende boekhandel  

 

Tijdens W.O.II waren er in Nederland vijf concen-

tratiekampen t.w. SCHOORL, OMMEN, 

AMERSFOORT, VUGHT en WESTERBORK. 

Dat er over dit onderwerp een gedegen/gedetail-

leerde studie is verschenen is te danken aan Roel 

Hijink die behalve de geschiedenis ook beschrijft 

wat er is voorafgegaan om Amersfoort- Vught en 

Westerbork te benoemen tot nationale herinne-

ringscentra die vandaag nog steeds, natuurlijk me-

de door de actieve begeleiding van desbetreffende 

begeleiders, waaronder zeer veel vrijwilligers, sterk 

in de belangstelling staan. 

Op pagina 222 lezen we m.b.t. de nieuwbouw van 

Vught in 2002 het volgende: Op de hoge zijmuur, 

naast de receptie, is in grote letters een tekst aan-

gebracht: 

Waren zij niet hier geweest waren ze wel ergens 

anders-plaats genoeg onder de hemel. Maar het 

was hier. En nog. 

Deze tekst is van Huub Oosterhuis. 

 

Het boek is alleszins het lezen waard en historisch 

gezien van grote waarde. 

 

 

 

Ralph Prins: 

Nationaal Monument 

Westerbork. 

Onthuld in 1970. 

Bewerkte Franse-

spoorrails, op de ach-

tergrond een gerecon-

strueerde wachttoren 

geplaatst in 1992. 

Foto: Roel Hijink 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREES KRIJGT EEN CANADEES 

Bevrijdingskinderen in Nederland 

Auteur: Bonnie Okkema 

Het boek is geïllustreerd in 

zwart-wit, heeft 255 pagina’s, 

ingenaaid. Prijs € 29,90 

ISBN 978.90.5730.874.1  

Uitgegeven bij: Uitgeverij 

Walburg Pers te Zutphen en 

ook verkrijgbaar bij elke er-

kende boekhandel. 

 

 

Op blz. 9 lezen we het volgende: 

Het geheim over de liefde in de bevrijdingstijd 

meenemen tot in het graf is geen waterdichte ga-

rantie. Want de waarheid blijkt dan nog steeds aan 

het licht te kunnen komen. Babyboomers lopen 

een verlicht risico op een geallieerde vader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs 65-plussers kunnen verrast worden met een 

geallieerde vader, dat blijkt uit bovengenoemd 

boek. Het boek is alleszins interessant genoeg om 

dit in de finesses beschreven onderwerp, duidelijk 

meer bekendheid te geven. Extra teleurstellingen 

krijgen veel bevrijdingsbaby’s te verwerken als ze 

later op zoek gaan naar hun vader en dan niet met 

open armen op de zoekplaats worden ontvangen, 

omdat hun vader vanwege een huwelijk met een 

andere vrouw, niet aan zijn oorlogstijd herinnert  

wil worden. Of zoals het boek op pagina 188 aan-

geeft: 

Als eindelijk voldoende moed verzameld is om tus-

sen hoop en vrees te puzzelen, zoeken, speuren en 

vooral door te zetten, is het resultaat uiterst teleur-

stellend. Vader wil niet. Ontkent ooit in Nederland 

geweest te zijn, ontkent moeder gekend te hebben 

of ontkent dat hij vader zou kunnen zijn van en 

Afbeelding op omslag 
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Een pagina uit het dodenregister van Neuengamme. 
De vierde naam van boven is die van Jan Meesters. 
 

Hollands bevrijdingskind. Hoe het ook zij: hij wil je 

niet zien of hij mag je niet zien. 

Dit boek bewijst een te meer hoe een uit de oorlog 

stammend probleem nog zo veel jaren hierna voor 

veel verdriet maar als het probleem onderkend 

wordt, voor veel erkenning  en vreugde kan zorgen. 

 

 

Alfons Van Winkel…Overleefd 

Het is alweer 2 jaar geleden dat ik na de Jaarlijkse 

Herdenking in Meenzel-Kiezegem in contact kwam 

met Alfons Van Winkel die mij vertelde dat hij 

i.s.m. enkele andere mensen de memoires van zijn 

oorlogstijd in Duitsland aan het papier zou toever-

trouwen. 

Inmiddels is dat gebeurd en is het boekwerkje  

(83 pagina’s) verschenen. Alfons Van Winkel, het 

laatste nog levende oorlogsslachtoffer van Groot-

Bekkevoort(B.). Hij werd op het einde van de 

Tweede Wereldoorlog voor de poorten van zijn 

school opgepakt en weggevoerd naar Kahla in 

Duitsland. 

Daar werd hij ingezet bij de bouw van de onder-

grondse fabriek voor het ‘Wunderwaffe’, de Mes-

serschmitt 262. 

Hoewel de meeste dwangarbeiders onschuldige 

burgers waren, werden ze veroordeeld om het 

laatste restje kracht dat ze nog in hun jonge tere lijf 

hadden op te offeren aan de opbouw van “Das 

Neue Reich” om daarna eenzaam te sterven, ver-

geten, zodat niemand kon getuigen. 

Lang heeft hij gezwegen, omdat praten erover zo 

moeilijk ging. Maar beetje bij beetje liet hij het los, 

al viel het hem bij momenten zwaar. En zo kwam 

met hulp van enkele vrienden, dit verhaal tot stand 

van hem die deze hel heeft overleefd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omer Beken stelde het samen, met steun van vele 

helpende handen. 

Alfons Van Winkel vertelde en Jan Torbeyns 

schreef het op. 

Verantwoordelijk uitgever: Heemkring Bekkevoort, 

Netelzeepstraat 37 B, 

3460 Bekkevoort (B.) 

D/2011/Alfons Van Winkel.  

 

Ook wij als Stichting Vriendenkring Neuengamme 

kunnen dit boek van harte aanbevelen. 

 

 

Die nacht vergeet ik nooit meer 

De razzia in Staphorst 30 en 31 augustus 1944  

Door Trudy Oldenhuis. 

 

 

 

 

 

 

Onder auspiciën van de Historische Vereniging 

Staphorst is op 4 mei 2012 bovengenoemd boek 

verschenen. Het beschrijft het drama dat zich in de 

nacht van 30 op 31 augustus 1944 voltrok in kamp 

Beugelen eveneens Staphorst (al voor de oorlog 

gesticht) - aanvankelijk om er werklozen in onder 

te brengen. NSB’er Blom was er toen commandant 

en zeker niet populair. Deze Blom werd op 29 au-

gustus 1944 het slachtoffer van een aanslag. 

Nooit is opgehelderd waarom de aanslag werd 

beraamd en wie de schoten loste. De schutter 

raakte Blom slechts in zijn kaak. Aanvankelijk 

vluchtte Blom. Hij werd gevonden en werd-

weliswaar gewond-overgebracht naar het zieken-

huis te Meppel. 

 

Zoals bij elke aanslag in de jaren van WO II, hadden 

de daders kunnen weten dat dit niet ongestraft zou 

blijven. De aanslag op Blom was de directe aanlei-

ding voor de  organisatie van een razzia door de 

SD. In de nacht van 30 en 31 augustus 1944 wer-

den 20 Staphorsters als vergeldingsmaatregel gear-

resteerd. De gearresteerden werden via Kamp 

Amersfoort naar concentratie kamp NEUEN-

GAMME afgevoerd. 

 

NEUENGAMME waarvan burgemeester J.D. Alsse-

ma bij de uitreiking van het boek op 4 mei 2012 het 

volgende zei: 

“NEUENGAMME. Een woord dat bij een deel van 

de Staphorster bevolking afschuwelijke herinnerin-

gen naar boven haalt. Herinneringen van gemis, 

pijn en verdriet. Van vragen en onzekerheden. 

Vooraf was er angst en een grote onzekerheid, 

direct na de arrestatie. Vragen als: waar gaat mijn 

dierbare man, vader of zoon naar toe? En wat ge-

beurt er met hem? Families die voortdurend met 

Messerschmitt 262 
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die gedachten rondliepen. Die grote onzekerheid 

blijft aan je klagen. Maar hoe afschuwelijk ook, het 

is belangrijk dat we de nacht van 30 op 31 augustus 

1944 niet vergeten. Omdat zulke gebeurtenissen 

nooit meer mogen gebeuren. Maar ook omdat 

deze mensen zélf niet vergeten mogen worden. En 

ook voor de achterblijvers, voor wie het leven na 

de nacht van 30 op 31 augustus 1944 nooit meer 

hetzelfde is geworden.”  Einde citaat. 

 

Het boek is geïllustreerd met veel authentieke fo-

to’s en is zeer zeker de aanschaf van het lezen 

waard. Het boek 17 x 24 cm ISBN/EAN 978-90-

73159-00-6 en 218 pagina’s is te bestellen voor  

€ 16,-- door betaling op rekening 36.08.34.027 

t.n.v. Historische Vereniging Staphorst. Het wordt 

dan franko thuisgestuurd-. Het is wel verstandig 

van tevoren te checken of het boek nog voorradig 

is bij: 

Administratie@historischeverenigingstaphorst.nl  

 

 

JEUGDBOEKEN 

Oorlog zonder vader 

Een waar gebeurd verhaal over jeugdherinneringen 

van Frank, de vader van de schrijfster. 

Auteur: Martine Letterie 

Het boek is gebonden en 

heeft 186 pagina’s. 

Prijs € 14,95  

ISBN: 978 90 258 5209 2 

Uitgever: Leopold. 

Ook verkrijgbaar bij elke er-

kende boekhandel. 

 

 

 

Het is oorlog als in juni 1941 de vader van Frank 

wordt opgepakt door de Duitse politie. 

Eens heeft vader tegen Frank gezegd dat, als er 

ooit iets met hem gebeurt, hij dan goed voor zijn 

moeder, broer en zusje moet zorgen. 

En nu is het zover, vader wordt opgepakt en waar-

om? Zijn moeder zegt omdat hij communist is ge-

weest. 

In het begin krijgen ze nog kaarten van hem uit 

concentratiekamp Schoorl, en daarna uit concen-

tratiekamp Amersfoort. 

Maar dan ontvangt de moeder van Frank een brief. 

Een brief waarin staat dat de vader van Frank is 

overleden. 

Dan herinnert Frank zich wat zijn vader op een keer 

tegen hem gezegd heeft, wanneer er eens wat met 

hem gebeurt. 

Frank, inmiddels 12 jaar, zal nu moeten helpen bij 

de zorg voor zijn moeder, broer en zusje.  

De zorg voor hen wordt steeds moeilijker wanneer 

de hongerwinter aanbreekt en er geen voedsel 

meer in zijn directe omgeving is te krijgen. 

Frank gaat dan met zijn fiets op hongertocht. Met 

lange fietstochten gaat hij op zoek naar boerderij-

en waar nog eten te koop is. Deze tochten zijn niet 

ongevaarlijk en krijgt Frank te maken met allerlei 

gevaren. 

 

Een spannend boek voor kinderen vanaf 10 jaar. 

 

Ard-Jan de Muijnck 
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STALAG X B SANDBOSTEL 
        Door Piet Dam  

 

 

 

 

 

Op 29 april a.s. vindt de officiële ingebruikname 

plaats van de Dokumentations und Gedenkstätte 

Sandbostel met de opening van een permanente 

tentoonstelling over de oorlog en naoorlogse ge-

schiedenis van dit kamp. 

Dit kamp werd in 1932 gebouwd door vrijwilligers 

voor de ontginning van het veengebied, en 7 jaar 

later in gebruik genomen als krijgsgevangenkamp 

(Stalag X B Sandbostel). Totaal zijn er ca. 1 miljoen 

krijgsgevangenen van 46 nationaliteiten, voor korte 

of langere tijd geïnterneerd. Zij werden o.a. te-

werkgesteld bij plaatselijke boerenbedrijven, 

veenontginningsprojecten, oorlogsindustrie etc. In 

april 1945 werd een gedeelte van dit kamp (het 

verlaten en vervallen Marlag) ingericht als opvang-

kamp van het concentratiekamp Neuengamme. 

Met ontruimingstransporten vanuit Neuengamme 

en diverse buitencommando’s werden ongeveer 

10.000 gevangen op transport gesteld (dagenlang 

lopend en/of per goederentrein) naar Sandbostel. 

Was de verzorging in de commando’s en tijdens 

het transport slecht, in dit kamp was het erbarme-

lijk: de barakken waren leeg, geen britsen, geen 

ramen en/of vloeren. Het ontbrak hier aan alles, er 

was geen voedsel of medische verzorging. 

Tijdens een luchtalarm op 19 april pleegden een 

aantal, nog hiertoe instaat zijnde uitgehongerde, 

gevangen een overval op de kampkeuken, en 

vluchtten de SS-bewakers met medeneming van 

een aantal (nog tot lopen instaat zijnde) concentra-

tiekampgevangenen. Zij lieten de achterblijvende 

concentratiekampgevangenen aan hun lot over. 

Tot overmaat van ramp brak er een tyfusepidemie 

uit onder deze verzwakte concentratiekampgevan-

genen. De krijgsgevangenen verzorgden, voor zo-

ver als mogelijk, de zieke concentratiekampgevan-

genen. Toen de Britten het kamp bevrijdden op 29 

april, lagen naast stervende concentratiekampge-

vangenen, de lichamen van eerder gestorvenen op 

stapels tussen de barakken. Dit aanschouwend 

gaven de bevrijders Sandbostel het predicaat: “Pe-

tit Bergen-Belsen”. Ten tijde van de bevrijding wa-

ren er nog 6.800 concentratiekampgevangenen in 

leven. Echter, velen zullen niet naar hun vaderland 

terugkeren en sterven alsnog aan de gevolgen van 

de doorgestane onmenselijke behandeling. Naar 

Sandbostel werden 517 Nederlanders gevoerd 175 

keren naar huis terug van wie er nog 20 zullen 

sterven. Op de Kriegsgräberstätte in Sandbostel, op 

 

 

 

 

 

ca. 2 km van het kamp, liggen 8.000 tot 50.000 

krijgsgevangenen naast 2.300 concentratiekamp-

gevangenen begraven. Na vertrek van de gevange-

nen was het kamp in gebruik als interneringskamp 

voor o.a. nazi’s, SS’ers en opvang voor gevluchte 

DDR-jongeren. 

In 1974 werd het een bedrijvenpark: “Gewerbege-

biet Immenhain”. Daardoor gingen o.a. de nog 

bestaande originele houten barakken over in parti-

culier eigendom. Met de oprichting in 1994 van het 

“Verein Dokumentations und Gedenkstätte Sand-

bostel e.V”, om de geschiedenis vast te leggen, 

werd het initiatief genomen tot het realiseren van 

een documentatie- en herdenkingscentrum. Aan-

vankelijk was deze ondergebracht in twee kamers 

van een villa te Bremervörde.  

Nadat in de loop van de laatste jaren een omslag 

kwam in de bewustwording betreffende de kwalij-

ke geschiedenis van dit oud kampterrein en poli-

tiekverantwoordelijken eveneens tot inkeer kwa-

men, resulteerde dit in de vorming van de stichting 

“Stiftung Lager Sandbostel”. Deze stichting ver-

kreeg in 2005 en 2006 een deel van het kampter-

rein met nog een elftal historische gebouwen in 

eigendom (het kamp omvatte 100 gebouwen). 

Dankzij een bijdrage van de Europese Gemeen-

schap van 1,425 miljoen zijn een aantal gebouwen 

gerestaureerd en geconserveerd. Op 29 april zal 

het programma om 11.45 uur aanvangen met de 

dodenherdenking bij de gedenksteen voor het (na-

oorlogse) kampkerkje. (Deze keer niet zoals ge-

bruikelijk op de Kriegsgräberstätte). Om 12.30 uur 

begint de officiële opening van de permanente 

tentoonstelling in de voormalige kampkeuken. Er 

zijn toezeggingen over de aanwezigheid van deel-

staat- en regeringsvertegenwoordigers. Bijzonder 

is de aanwezigheid van dr. Hans Engel uit Londen 

(97 jaar), die als arts deelnam aan de bevrijding van 

het kamp. (Hij vluchtte voor de nazi’s naar Enge-

land, waar hij medicijnen studeerde en als militair 

arts de bevrijding van Europa meemaakte). U bent 

van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Dr. J. Schaake uit Rijswijk 

Bent u in bezit van gegevens zoals brieven, infor-

matie etc. van (dr.) J. Schaake, Rembrandtkade 9 

Rijswijk (zijn oude woonplaats was Eindhoven), die 

als arts werkzaam was in Neuengamme en Bergen-

Belsen? Hij ging ook als transportbegeleider met 
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evacuatietransporten mee naar Bergen-Belsen. Na 

zijn terugkeer heeft hij veel nabestaanden bezocht 

en brieven gezonden. Dan stel ik het op prijs om 

hierover informatie van u te ontvangen. Alles is 

welkom. Piet Dam: damheinst@kabelfoon.nl 

 

HERDENKING 02-05-2012 TE ROTENBURG-

WÜMME 

Het is in januari 2012 dat de heer (professor dr.) 

Franz Schneider in Rotenburg bij toeval over de 

begraafplaats Waldfriedhof, met een prehistori-

sche Hügelgraf, wandelt en dan een grafveld ont-

dekt met 378 graven van slachtoffers uit de 2e 

Wereldoorlog. Hij vraagt zich af wie hier naamloos 

begraven liggen. Na contact met de gemeente Ro-

tenburg en doorverwijzing naar de Dokumentati-

ons en Gedenkstätte Sandbostel krijgt hij de infor-

matie dat dit overleden krijgs- en concentratie-

kampgevangenen zijn afkomstig van het kamp 

Stalag X B Sandbostel. Na de bevrijding van dit 

kamp, op 29 april, is er door het ontbreken van 

medische verzorging, verhongering en het uitbre-

ken van een tyfusepidemie onder de gevangenen, 

onvoldoende verplegingsmogelijkheid voor deze 

zieken in het kamp. De Britse troepen vorderen 

enkele ziekenhuizen in de omgeving, waaronder 

ook het Bremense noodziekenhuis in Rotenburg-

Unterstedt (40 km van Sandbostel). Dit ziekenhuis 

wordt ingericht als het 86e British General-Hospital 

(86 B.G.H.) en vanaf 12 mei worden daar ca. 2.000 

tot 4.000 gevangenen verpleegt. Een deel hiervan 

word ondergebracht in tenten op het ziekenhuis-

terrein. Echter, ondanks de goede medische ver-

zorging, overlijden er 378 gevangenen. Zij worden 

begraven in 6 verzamelgraven nabij het hospitaal. 

In de periode 1952/1954 vindt er exhumatie van 

deze graven plaats en worden stoffelijke over-

schotten overgebracht naar het land van herkomst 

resp. herbegraven op het Waldfriedhof te Roten-

burg. Met deze kennis neemt de heer Schneider 

het initiatief tot het vormen van een werkgroep 

om de verantwoordelijk instanties te verzoeken tot 

het verrichten van groot onderhoud aan het graf-

veld en de naamlozen een naam te geven. Als eer-

ste actie is er een plattegrond in de kapel op de 

begraafplaats aangebracht van deze graven en 

voor zover als mogelijk zijn er namen vermeld. Het 

streven is om op elk graf een steen met naam te 

plaatsen. 

Op 2 mei 2012 was er een herdenkingsbijeenkomst 

georganiseerd op de begraafplaats met enkele 

sprekers o.a. dr. Klaus Volland en Dörhte Engels 

van de Gedenkstätte Sandbostel. Ook ondergete-

kende was gevraagd om als nabestaande te spre-

ken, door omstandigheden konden mijn vrouw en 

ik niet persoonlijk aanwezig zijn, maar mijn tekst is 

voorgelezen (zie hieronder). Na samenkomst in de 

kapel werd door de ongeveer 100 aanwezigen 

bloemen gelegd op het grafveld. Het Nederlandse 

Rode Kruis, afdeling Oorlogsnazorg, heeft een bij 

hun aanwezige 2e exemplaar van het exhumatie-

rapport beschikbaar gesteld aan de Gedenkstätte 

Sandbostel voor naamsvermelding op de graven. 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Mijn vrouw en ik willen u op de eerste plaats harte-

lijke bedanken voor de eervolle uitnodiging om hier 

op het Waldfriedhof in Rotenburg aanwezig te zijn 

bij de herdenking van slachtoffers uit de 2e We-

reldoorlog en in het bijzonder de Kriegsgefangene 

und KZ-Häftlinge uit het Lager Stalag X B Sandbos-

tel, overleden in het Ausweichkrankenhaus von 

dem Städtischen Krankenanstalten Bremen, Abtlg 

Rotenburg-Unterstedt (86e British General-

Hospital) heute Lungenklinik Rotenburg. Helaas 

kunnen wij wegens gezondheidsproblemen niet 

aanwezig zijn, wat ons enorm spijt. Wij hopen bij 

een volgende herdenking wel aanwezig te kunnen 

zijn. Wij wensen u allen een vredige herdenking. 

Piet en Mimi Dam 

 

Graag wil ik u iets vertellen over mijn zoektocht 

naar het graf van mijn vader hier op deze begraaf-

plaats. Wanneer ik als 6- of 7-jarig kind uit school 

thuiskom (1948/49), is er een heer aanwezig die 

vertelt dat hij met mijn vader in het Duitse concen-

tratiekamp Neuengamme was en zij met een 

transport naar een ander kamp 10 dagen in een 

goederenwagon hebben gezeten. Tijdens deze reis 

kregen zij geen eten en drinken, ook toen zij in dat 

kamp waren, kregen zij nauwelijks iets te eten of 

drinken. Mijn vader is ziek geworden en later in 

een ziekenhuis overleden. Ook komen er eens 

twee dames op bezoek bij mijn moeder en zij ver-

tellen over een ziekenhuis in Rotenburg-Unterstedt 

waar hun zoon/broer en mijn vader waren overle-

den. Zij waren ter plaatse geweest en stuurden 

foto’s van het ziekenhuis met grafveld. Het verhaal 

van deze bezoekers hebben op mij als kind-zijnde 

zo een diepe indruk gemaakt dat ik ook hun namen 

mijn leven lang heb onthouden. 

 

Wanneer ons gezin in het midden van de zeventi-

gerjaren met vakantie in de omgeving van Roten-

burg verblijft, besluiten wij een bezoek te brengen 

aan een begraafplaats in Rotenburg-Unterstedt en 

te zoeken naar het graf van mijn vader. Wij vinden 
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echter niets en volgens de aanwezige oude vrou-

wen en pastoor was er in Rotenburg-Unterstedt 

geen hospitaal, geen grafveld van concentratie-

kampgevangenen, van een kamp in Sandbostel en 

concentratiekamp Neuengamme had hij nooit ge-

hoord. Hier was niets gebeurd in de 2e Wereldoor-

log en Neuengamme was slechts een stadsdeel van 

Hamburg. Wij zouden ons echt vergissen!! 

Na het overlijden van mijn moeder vinden wij in 

haar nalatenschap de laatste brief aan mijn vader 

en zijn laatste brief. En ook de foto’s van het graf-

veld in Rotenburg-Unterstedt. 

 

Inmiddels is het 2004 geworden en ik waag weer 

eens een poging om gegevens te vinden over het 

graf van mijn vader. Op internet kan ik de opgege-

ven begraafplaats in Rotenburg niet vinden en in 

een opwelling e-mail ik naar de burgemeester van 

Rotenburg of hij wel de juiste locatie weet. Binnen 

enkele dagen heb ik antwoord en ontvang ook 

foto’s van het grafveld op het Waldfriedhof. 

 

Wij plannen onze vakantie in de omgeving Roten-

burg en brengen op 1 juli een bezoek aan het 

Dokumentations- und Gedenkstätte Sandbostel in 

Bremervörde waar wij dr. Klaus Volland ontmoe-

ten. Hij informeerde ons uitgebreid over het op-

vangkamp en wij gaan ter plaatse in Sandbostel 

kijken naar de nog aanwezige barakken. De dag 

erop bezoeken wij de Friedhofverwaltung van Ro-

tenburg, en ontmoeten de heer Uwe Knabe, die 

met ons hier naar de begraafplaats gaat en vaders 

graf aanwijst. Ook vergezelt hij ons naar de locatie 

van het voormalige grafveld in Rotenburg-

Unterstedt. In het gemeente archief zijn geen ge-

gevens aanwezig volgens de archivaris dr. Dietmar 

Kohlraus (…). De enige afbeelding is een kunstzin-

nige impressie in het boek: “Rotenburg-Wümme 

800 jahre”, wat geheel niet overeenkomt met de in 

mijn bezit zijnde foto’s. 

Enkele dagen later brengen wij een bezoek aan het 

concentratiekamp Neuengamme. Wij hebben nu 

emotioneel zoveel te verwerken dat wij onze va-

kantie afbreken en naar huis gaan. 

Ik besluit verder onderzoek te gaan doen over de 

geschiedenis van mijn vader en hierbij blijkt er over 

het kamp Sandbostel heel weinig bekend is, ook 

zijn er weinig gegevens over de aanwezige Neder-

landers. In Nederland was bekend dat ca. 220 Ne-

derlanders in het opvangkamp Stalag X B te Sand-

bostel zijn geweest, het resultaat van mijn onder-

zoek is dat het er minimaal 517 waren, waarvan er 

362 zijn overleden. Sinds 2004 verblijven wij jaar-

lijks enige malen in de omgeving van Rotenburg en 

zijn aanwezig op 29 april bij de herdenking van de 

bevrijding van het Stalag X B Sandbostel. 

 

Mijn vader: Jacobus Leendert Hugo Dam geboren 

16-10-1911 te Delft in Nederland met roepnaam 

Koos, was vanaf de Duitse bezetting in 1940 werk-

zaam bij de civiele luchtbeschermingsdienst. In 

1943 is hij (vermoedelijk wegens de Arbeitseinsazt 

en onder dwang) gaan werken aan de bunkerbouw 

bij de Organisation Todt in de omgeving van de 

plaats Bordeaux in Frankrijk. Wegens heimwee 

naar zijn vrouw en drie kinderen is hij weggelopen 

en komt op 29 september 1944 weer thuis waar hij 

onderduikt. Hiervoor moet hij de frontlinies zijn 

gepasseerd daar België en het Zuiden van Neder-

land door de geallieerde legers bevrijd waren. 

In Nederland is de spoorwegstaking uitgebroken 

waardoor de bezetter geen deportaties meer kan 

uitvoeren en goederen kan afvoeren naar Duits-

land. Nederland wordt namelijk leeggeroofd. 

Door deze staking worden echter ook geen le-

vensmiddelen, brandstof zoals kolen, olie etc. niet 

meer naar het bezette West-Nederland vervoerd. 

Schepen kunnen niet varen door het bevriezen van 

de waterwegen. Er is geen elektriciteit, geen gas 

etc. Kortom, er is gebrek aan alles, de bevolking 

lijdt honger. Voor West-Nederland breekt de Hon-

gerwinter aan. Bloembollen en suikerbieten dienen 

als voedsel, ook worden huisdieren zoals honden 

en katten opgegeten. Er is een avondklok ingesteld 

en alles is verduisterd. Op 26 november 1944 

wordt Koos Dam door de Hollandse politie van huis 

gehaald en overgedragen aan de Organisation 

Todt. En doet weer dienst bij deze organisatie. 

Wanneer hij op 17 februari met verlof thuis is gaat 

hij wegens de heersende voedselschaarste met een 

collega, in een Duits uniform, groente en aardap-

pels vorderen bij tuinders voor hun aan hongerlij-

dende gezinnen en families. Als Koos zijn deel van 

de buit thuis heeft gebracht gaat hij naar zijn colle-

ga in Den Haag. Bij een controlepost aan de rand 

van de stad wordt Koos gearresteerd. Hij wordt er 

van beschuldigd met 3 anderen een gewapende 

overval te hebben gepleegd op de bezoekers van 

een café op 13 februari en ingesloten in de Deut-

sches Untersuchungs- und Strafgefängnis te Sche-

veningen. Zonder een proces of veroordeling wordt 

hij met 202 andere gevangenen in de vroege mor-

gen van 7 maart 1945 naar het Polizeiliches Durch-

gansglager Amersfoort overgebracht. Er is dan ook 

een transport met gevangenen uit Amsterdam 

aangekomen. Zij allen worden in een afzonderlijk 

kampgedeelte ondergebracht, en krijgen een “ge-

blokkeerde” 15000-gevangenennummer. Vermoe-
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delijk waren allen “Todeskandidaten”. Als gevolg 

van de aanslag in diezelfde nacht, gepleegd door 

een verzetsgroep, waarbij door toeval de Höheren 

SS und Polizeiführer Hans Albin Rauter, het slacht-

offer wordt, gaan de volgende morgen, 48 Scheve-

ningse-gevangenen uit de groep van Koos Dam “op 

reis”. In werkelijkheid werden zij op de schietbaan 

geëxecuteerd als vergelding van deze aanslag op 

Rauter. (Ter vergelding zijn er 263 executies ver-

richt). 

Op 15 maart gaat Koos Dam op transport (de 

15000-gevangenen naamloos alleen onder hun 

gevangenennummer, de overige gevangenen ko-

men wel onder hun naam op de transportlijst voor) 

via Assen en Groningen, op deze plaatsen worden 

ook gevangenen ingeladen, en komen in de nacht 

van 19 op 20 maart in concentratiekamp Neu-

engamme aan. (Dit was het laatste transport uit 

Nederland en omvatte 370 gevangenen.) 

 

Wat er in het concentratiekamp Neuengamme is 

gebeurd, kunnen wij slechts raden, opmerkelijk is 

dat velen van dit laatste transport uit Amersfoort 

als “Muzelman” met het ziekentransport vanuit 

concentratiekamp Neuengamme op 8 april naar 

concentratiekamp Bergen-Belsen gaan, maar uit-

eindelijk na 10 dagen zwerven door Noord-

Duitsland in het opvangkamp Stalag X B worden 

ingesloten. Was er geen eten/drinken en medische 

verzorging tijdens het transport, ook in dit kamp 

ontbrak het hieraan. Na de bevrijding van het 

kamp op 29 april door Engelse troepen is de lij-

densweg van Koos Dam nog niet afgelopen. Uit 

gevonden medische gegevens bij Het Nederlandse 

Rode Kruis, blijkt dat hij op 9 mei door het 34e 

Field Transfusion Unit werd behandeld en 12 mei 

opgenomen in het 86e British General Hospital in 

Rotenburg-Unterstedt lijdend aan tyfus/tbc. Me-

degevangenen vertelden over zijn strijd om te ge-

nezen om zijn vrouw en kinderen weer terug te 

zien, vooral daar zijn vrouw hun 4de kind verwacht. 

Ondanks de goede medische verzorging overlijdt 

Koos Dam op 6 juni aan de ontberingen van deze 

gevangenschap. Zijn laatste woorden aan een me-

degevangene waren: “Kees, ga naar mijn vrouw en 

zegt haar als dat ik mijn best heb gedaan om beter 

te worden maar het is niet gelukt, doet ze de groe-

ten van mij.” Het 4de kind van Koos Dam wordt op 

1 juli geboren. (Mijn zuster die in de omgeving van 

Hodenhage woonde, heeft nooit geweten dat toen 

zij werd verpleegd in de Lungenkliniek te Roten-

burg-Unterstedt dit de plaats is waar haar vader is 

overleden). 

 

Koos Dam wordt begraven op het grafveld in de 

nabijheid van het hospitaal, thans het huidige 

Kleekamp. Met de latere exhumatie kiest mijn 

moeder er voor om de stoffelijke resten van haar 

man niet naar Nederland te laten overbrengen. Zij 

is er van overtuigd dat met geen mogelijkheid de 

lichamen gereconstrueerd kunnen worden en er 

slecht een hoeveelheid botresten van verschillende 

personen worden samengesteld tot een persoon. 

Met mijn onderzoek heb ik geconcludeerd hoe 

secuur men heeft gewerkt zodat ik er zeker van 

ben dat mijn vader hier op het Waldfriedhof rust te 

midden van zijn mede slachtoffers. 

 

Het officiële overlijdensbericht ontvangt mijn 

moeder met een schrijven van 29 september 1947 

van Het Nederlandse Rode Kruis. 

 

Ik wil ook graag een beroep op u doen om in over-

weging te nemen voor de herinnering aan deze 

slachtoffers in de Lungenklinik te Rotenburg-

Unterstedt een plaquette aan te brengen verwij-

zend naar het gebruik als hospitaal ter verpleging 

van de slachtoffers uit het Stalag X B Sandbostel. 

 

Met dank u voor uw gewaardeerde aandacht, 

 

 

April 2012, Maasluis Nederland. 
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OPROEPEN 
         Door Theo Broers  

 
 
 
 
 
 
Mocht u informatie hebben over onderstaande perso-
nen, wilt u deze dan ook doorsturen naar de heer S.P. 
Geertsema:  spgeertsema@gmail.com 
 
ALBERT BAAS UIT EMMEN 
Mw. Gerda de Meer is op zoek naar iemand die iets kan 
vertellen over Albert Baas uit Emmen, de broer van haar 
oma. Albert Baas kwam in april 1943 naar KZ-
Neuengamme, in block 90 met kampnummer 19868. 
Later ging hij van Neuengamme naar Hannover-Stöcken 
en vandaar naar Bergen-Belsen. 
Het is bekend dat hij bevrijd is door de Engelsen en hij is 
opgetrokken met een man van wie de naam niet be-
kend. Hij is nooit meer thuis gekomen en is nu nog 
steeds oorlogsvermist. Hij is dood verklaard in 1950. 
Mw. De Meer zou graag iets meer over hem te weten 
komen en zijn zodat ze dit kan afsluiten. 
Informatie kan naar: 
 sharonenangel@hotmail.com 
 
MARTINUS DE JONG UIT SNEEK 

Onlangs heb ik contact met uw 
stichting gehad over mijn oom 
Martinus de Jong uit Sneek. 
Zijn laatste verblijfplaats was 
in kamp Neuengamme. 
Hoogstwaarschijnlijk is hij een 
van de slachtoffers van de 
scheepsramp in de Lübecker-
bocht. 
Mijn nicht Ina de Jong heeft 
een poosje terug een oproep 
bij uw stichting geplaatst. 

Tijdens de afgelopen contactdag van uw stichting heb ik 
gevraagd of er een foto van onze oom geplaatst kon 
worden in uw oproepen. Deze foto is gemaakt van een 
verkreukeld pasfotootje en diverse keren geretou-
cheerd. Ik hoop dat de foto toch duidelijk genoeg is om 
geplaatst te worden. 
Informatie naar mw. S. de Jong:  
 shjong@kpnmail.nl 
 
DERK JAN SCHOPPERS UIT AALTEN 

Derk Jan Schoppers is geboren 
op 14 september 1898 te Aal-
ten. Hij wordt tuinman in Doe-
tinchem. Hij is protestants. Hij 
zat in het verzet en is opge-
pakt op 24-12-1944 in Doetin-
chem en gebracht naar de 
gevangenis de. vangenis de 
Kruisberg, waar hij tot 3 fe-
bruari 1945 gevangen zit.  

Hij komt op 5 februari in Neuengamme aan,  
Kampnummer 70932. 
Hij overlijdt op 7 maart 1945 in Wöbbelin. 
Is er iemand die nog meer informatie heeft? 

 
 
 
 
 
 
Reacties naar Irma Abarbanel: 
 irmaabarbanel@online.nl 
 
GUILLAUME VAN DEN BOOGAART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Ron Visser is op zoek naar informatie over zijn 
oom Guillaume van den Boogaart die in KZ-
Neuengamme gevangen zat en omgekomen is bij het 
bombardement op de Cap Arcona. 
Zijn naam is wat onduidelijk en in het kamp is hij ook 
wel bekend geweest als Willem, Wim of Wilhelm en de 
achternaam als Boogat of Bogaart, zijn kampnummer 
was 21389. 
Informatie naar: Ron Visser, Nutslaan 8, 3641 RJ 
Mijdrecht, tel. 0642174225 
 
WOUT WATERKOORT UIT AMERSFOORT 
Ik ben op zoek naar informatie over mijn oom Wout 
Waterkoort (geboren 1925 in Amersfoort). Hij was leer-
ling-machinist en een van de spoorwegstakers. Hij is op  
20-11-1944 in Amersfoort gearresteerd en in kamp 
Amersfoort terechtgekomen. Hij is op transport gezet en 
op 5 mei 1945 overleden in (buitenkamp) Sandbostel. 
Graag uw reactie naar:  
Peter Waterkoort, Pé Hawinkelsstraat 38, 6543 JD Nij-
megen; tel. 024-3482575;  peter@waterkoort.nl 
 
HENDRIK BEUKER 
Mijn overgrootvader Hendrik Beuker is omgekomen in 
Neuengamme. 
In 1943 werd hij opgepakt toen hij met geweld probeer-
de te voorkomen dat een radio thuis bij hem werd afge-
nomen. Het verhaal gaat dat hij 2 Duitse soldaten daar-
bij in elkaar had geslagen van wie er een zelfs in het 
ziekenhuis belandde. Hendrik was een grote sterke man 
die zijn principes had. 
Hij kwam terecht  in het concentratiekamp Neuengam-
me, 
waar hij is overleden op 8 januari 1945 op 62 jarige 
leeftijd. 
Wie heeft informatie over hem? In welk buitenkamp zat 
hij? 
Informatie naar: Harry Prins, 
 prins2000@online.nl 

2e van links Guillaume v.d. Boogaart waarschijnlijk 1942 of 43 
in Hamburg 

mailto:spgeertsema@gmail.com
mailto:sharonenangel@hotmail.com
mailto:irmaabarbanel@online.nl
mailto:peter@waterkoort.nl
mailto:prins2000@online.nl
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LEONARD GOVERT ORVAL 
De heer Ronald Berlips is op zoek naar informatie over 
de opa van zijn vriendin. Zijn naam is: Leonard Govert 
ORVAL, geboren Haarlem op 15-9-1891. Hij is nachtwa-
ker in Amsterdam. 
Op 19 juli 1944 wordt hij hier namens het Deutsche 
Obergericht gearresteerd, verdacht van medeplichtig-
heid aan diefstal van Duitse goederen. Via de Euter-
pestraat in Amsterdam zit hij tot 11 oktober in Kamp 
Amersfoort. In Neuengamme komt hij aan op 14 okto-
ber. Hij komt om op 3 mei 1945 bij het bombardement 
op de Cap Arcona en de Thielbek, 53 jaar oud. 
Informatie naar:  rberlips@caiway.nl 
 
HENDRIKUS HERMANUS ARNOLDUS KEIZER 
Mijn oom, Hendrikus Hermanus Arnoldus Keizer gebo-
ren 22-06-1925, is in de Tweede Wereldoorlog via waar- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Henk van 
der Meer, en ben de zoon van Rinze van der Meer  
(geb. 28-08-1921) overlevende van kamp Neuengamme. 
Dit samen met mijn opa H.A. van der Meer (geb. 03-10-
1883). Zij behoorden beide tot de verzetsgroep die in 
Grouw (Fr.) in maart 1945 zijn opgepakt en overge-
bracht naar Neuengamme. Ze zaten beiden bij de heer 
Duijtshoff in de groep. Zijn verhaal op de website kan 
ook grotendeels op hun toegepast worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website van de Vriendenkring staat deze foto 
waar ze beiden op staan. 

schijnlijk Kamp Amersfoort naar Neuengamme gedepor-
teerd. Volgens de documenten die ik heb is hij in Neu-
engamme overleden op 16-12-1944.In het boek Neder-
landers in Neuengamme staat zijn naam vermeld (H.H.A. 
Keizer) en de plaats van overlijden namelijk 'Aurich 
Engerhafe'. Ik weet dat dit een buitenkamp van Neu-
engamme was.  
Graag hoor ik ook of u andere informatie heeft over 
mijn oom. Is hij inderdaad via Amersfoort doorgevoerd? 
Welke datum? Is hij uiteindelijk in Neuengamme of 
Engerhafe terecht gekomen en op welke datum? 
Tevens weet ik dat mijn oom een dagboek heeft bijge-
houden dat na de oorlog is verdwenen. Weet iemand 
wellicht waar dit dagboek is gebleven? 
Informatie naar: Erik Hoffmann,  erik@enj.demon.nl 
 
 
WIE HERKENT MENSEN OP DEZE FOTO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn opa staat op de bovenste rij tweede van links (met 
hoed op) en mijn vader bovenste rij tweede van rechts. 
Nu vond ik bij toeval deze week een fotoboek met daar-
in één hele oude foto. Wat schetst mijn verbazing, ik 
herken hier duidelijk mijn vader en opa. (beiden overle-
den). 
Het lijkt erop dat dit misschien dezelfde groep terugge-
keerden is die ook op de website staat, echter nu staan 
er veel meer op. Misschien is dit toch een andere groep. 
Ik heb geen idee. 
Op deze foto ziet men rechtsonder twee personen met 
de “tor sperre” band om; met 1 mijn opa  (links) en 2 
mijn vader (rechts). 
Reacties naar: Henk van der Meer, Easterein 35, 9263 
PA Garijp, tel. 0511-521593 of 06-22907935 
 
 
 
 
 
 

mailto:rberlips@caiway.nl
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TENTOONSTELLINGEN 
         Verzameld door Theo Broers  

 

 
 
 
 
 
NIOD en Verzetsmuseum Amsterdam vervolgen 
succesvolle serie bijeenkomsten i.s.m. NTR/Ge-
schiedenis24 en Historisch Nieuwsblad. 
 
In de serie bijeenkomsten Helden en Schurken 4 
buigen toonaangevende gasten zich over de actue-
le betekenis van helden en schurken uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Donderdag 17 januari 2013 is de serie geopend 
met een bijeenkomst rond Nederlands-Indië. Op 
4 mei wordt de serie afgesloten met een vertoning 
van de legendarische documentaire Vastberaden, 
maar soepel en met mate waarin het eerste kriti-
sche geluid over de rol van de gemiddelde Neder-
lander tussen 1938 en 1948. 
Alle bijeenkomsten vinden ’s middags plaats in het 
Verzetsmuseum Amsterdam en zijn georganiseerd 
door het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- 
en genocidestudies, NTR/Geschiedenis24, Histo-
risch Nieuwsblad en Verzetsmuseum Amsterdam. 
 
Donderdag 21 maart, 15.30 uur: W.F. Hermans en 
de oorlog: W.F. Hermans en de oorlog. 
Onder leiding van VPRO-radiopresentator Anton de 
Goede discussiëren twee kenners van leven en 
werk van schrijver W.F. Hermans, Ewoud Kieft en 
Willem Otterspeer, over oorlogsmythen. Hermans 
staat bekend als ontmaskeraar van het verzet. Hoe 
terecht was zijn sceptische houding ten opzichte 
van het Nederlandse verzet, en waar kwam die 
houding vandaan? Wat is er na alle ontmaskerin-
gen overgebleven van de oorlog, die in Nederland 
toch nog altijd een belangrijk moreel referentieka-
der vormt? 
 
Donderdag 18 april, 15.30 uur: ‘Verzetsheldinnen’ 
De zussen Truus Menger-Oversteegen en Freddie 
Oversteegen waren actief in dezelfde verzetsgroep 
als Nederlands bekendste verzetsheldin, Hannie 
Schaft. Als jonge meisjes pleegden ze de meest 
extreme – en omstreden – vorm van verzet: het 
liquideren van verraders. Hoe hebben ze dit erva-
ren en hoe kijken ze erop terug? Pauline Broekema 
(NOS) praat met hen. 
 
Donderdag 2 mei, 15.30 uur: Vastberaden, maar 
soepel en met mate. 
De VPRO- documentaire Vastberaden, maar soepel 
en met mate (1974)  van Henk Hofland, Hans Keller 
en Hans Verhagen wordt beschouwd als het eerste 
kritische geluid over de rol van de gemiddelde Ne-
derlander tussen 1938 en 1948.  

 
 
 
 
 
 
Aan de hand van interviews met vooral gewone 
mensen over de cri- 
sisjaren, de bezetting en de dekolonisatie van Ne-
derlands-Indië – afgewisseld met speelfilm- en 
geluidsfragmenten – schetsten zij een nieuw beeld 
van die Nederlandse geschiedenis. Rene Kok 
(NIOD) praat met de makers over deze invloedrijke 
film. 
 
Zaterdag 4 mei, 14.00 uur(!): filmvertoning Vastbe-
raden, maar soepel en met mate (150 min.) 
Gratis filmvertoning voor houders passe-partout 
Helden en Schurken 4. 
Plaats: Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61, Am-
sterdam 
Aanvang: 15.30 uur en op 4 mei 14.00 uur / Toe-
gang: 12,50 euro per keer of 55,- euro voor een 
passe-partout. Met korting 10,- of 45,- euro (zie 
website voor diverse kortingsmogelijkheden) 
Reserveren is sterk aanbevolen: 
telefoon 020 620 25 35 of 
lezingen@verzetsmuseum.org 
 
DERTIG JAAR HERINNERINGSCENTRUM KAMP 
WESTERBORK  
Tentoonstelling ‘Meer dan een herinnering’ door de 
lens van fotograaf Sake Elzinga 
 
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork open-
de op 12 april 1983 zijn deuren. Fotograaf Sake 
Elzinga was erbij als fotojournalist voor het Noord 
Nederlands Persbureau. Vanaf dat moment heeft 
hij alle belangrijke gebeurtenissen rond ‘kamp 
Westerbork’ vastgelegd, de laatste jaren niet alleen 
voor de media, maar ook als vaste fotograaf voor 
het Herinneringscentrum. In deze tentoonstelling 
laat Elzinga zijn keuze zien uit de vele duizenden 
journalistieke en artistieke foto’s die hij in die der-
tig jaar heeft gemaakt. Sommige foto’s zijn nog niet 
eerder gepubliceerd. 
Belangrijke momenten die belicht worden, zijn o.a. 
de jaarlijkse 4 mei- herdenking op het kampterrein, 
bijzondere beelden van de woning van de kamp-
commandant en Barak 57 (waarin Anne Frank ver-
bleef). 
De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag 2 maart 
tot en met 28 april. Toegang tot de expositie zit 
inbegrepen bij de entreeprijs. Kijk voor meer in-
formatie op www.kampwesterbork.nl. 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen 
Tel. 0593-592600, e-mail: www.kampwesterbork.nl 

http://www.kampwesterbork.nl/
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Het Neuengamme Bulletin verschijnt twee 

maal per jaar, in maart en in september. Het 

richt zich tot iedereen die zich bij de 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 uitgegeven 

onder verantwoordelijkheid van de Stichting 

Vriendenkring Neuengamme. Voor gesig-

neerde bijdragen zijn de desbetreffende au-

teurs verantwoordelijk. 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele 

rechthebbenden van foto’s te achterhalen. 

Als u meent rechten te ontlenen aan het 

gebruikte materiaal voor dit bulletin zonder 

dat daarvoor autorisatie is verleend, of u 

heeft opmerkingen over, of bezwaren tegen 

het gebruik van bepaalde teksten, namen, 

foto’s, tekeningen of beeldmerken, wilt u dan 

contact opnemen met de redactie. 

 

Artikelen dienen per brief of per e-mail naar 

de redactie gezonden te worden. 

 

Tenzij anders vermeld berusten de rechten 

van het fotowerk bij de maker. 

 

Sluitingsdatum kopij:  

1 maand voor de verschijningsdatum. 

Verschijningsdatum volgende nummer: 

ca. eind september 2013. 
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