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Herdenking voor de slachtoffers van de bombardering van de 

KZ-scheepen op 3 mei 1945 
 

Plaats: Cap-Arcona-Monument Neustadt/Pelzerhaken, Stutthofweg  
 

 

Kransneerlegging aan de Cap-Arcona-Monument 

 

Begroeting: Martine Letterie, de vicepresidente van de Amicale Internationale  

   KZ Neuengamme (AIN) 

 

Begroeting: Burgemeester Neustadt in Holstein Mirko Spieckermann 

 

Toesprak:   Jewgenij Malychin, (Oekraïne) oud-gevangene en overlevende van de 

   Cap Arcona 

 

Toespraak: Nicole Duijkers, (Nederland) kleinkind van een oud-gevangene van 

   het concentratiekamp Neuengamme 

 

Bijdrage:  Het project van scholieren van het Küstengymnsium (Kustlyceum) 

   Neustadt samen met de Arbeitsgemeinschaft Neuengamme e.V.: 

   Lezing uit de biografie van een overlevende van de Cap Arcona 

 

Kaddisj Joodse Gemeente Lübeck 

 

Muzikale begeleiding: 

Het Schoolkoor van de neutrale Jacob-Lienau-School 

De blazers van de Kerkenkring Oostholstein 
 

 

 

 

 

De herdenking is een coöperatie tussen de Amicale 

Internationale KZ Neuengamme, de KZ-gedenkplaats 

Neuengamme, de Arbeitsgemeinschaft Neuengamme e.V. en 

de stad Neustadt in Holstein evenals met vriendelijke steun 

van de burgerstichting Sleeswijk-

Holsteinse gedenkplaatsen. 
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Martine Letterie 

Vice-president van de Amicale Internationale KZ Neuengamme 

3. mei 2019 

Neustadt-Pelzerhaken 

 

 

Beste meneer Malychin,  

Beste overlevenden van het concentratiekamp Neuengamme, beste familie en 

nabestaanden.  

Geachte burgemeester,  

Geachte vertegenwoordigers van de Stad Neustadt  en van het land Schleswig-

Holstein, 

Geachte dames en heren, 

 

 

Ik begroet u allen hartelijk uit naam van de Amicale Internationale Neuengamme. We 

zijn vandaag bijeen om de grote ramp te herdenken, die zich hier slechts enkele 

dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog voltrok. Toen het front van de 

geallieerden naderde, ontruimden de nazi’s de concentratiekampen en de vele 

buitenkampen om hun sporen te wissen. Vanuit het concentratiekamp Neuengamme 

werden vanaf de derde week van april duizenden gevangenen op transport gezet 

naar de haven van Lübeck, sommige te voet, anderen met de trein. Ze kwamen uit 

Duitsland en uit alle landen die door de Nazi’s waren bezet of daarmee in oorlog 
waren: uit de Baltische staten, België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, 

Joegoslavië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Tsjecho-Slowakije 

en Rusland.  

 

Toen de gevangen in Neustadt aankwamen werden ze in de schepen De Thielbek en 

de Athen geplaatst, anderen verbleven in goederenwagons op de kade. Vanaf 26 april 

werd een deel van hen werd naar de Cap Arcona gevaren, een passagiersschip dat bij 

Neustadt voor anker lag. De Thielbek voer uit om niet ver van de Cap Arcona voor 

anker te gaan. 

De gevangenen zaten in de ruimen van drie schepen opgesloten, waar de 

omstandigheden zo mogelijk nog vreselijker waren dan in de kampen waar ze 

vandaan kwamen. Er was nauwelijks licht of lucht, sommigen kregen dagenlang geen 

eten. 
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Toen brak 3 mei 1945 aan. Om 15 uur vielen Engelse Typhoons de schepen de Cap 

Arcona en de Thielbeck aan, in de veronderstelling dat het om Duitse 

troepentransporten ging. Aan boord van de Cap Arcona bevonden zich zo’n 7000 
gevangenen, aan boord van de Thielbek 2500 tot 3000. De Cap Arcona vloog in 

brand, de Thielbek zonk vrij snel. Op beide schepen brak de hel uit. De gevangenen 

probeerden hun leven te redden, maar dat lukte slechts weinigen. De meeste 

verdronken of verbrandden, de Engelse vliegtuigen schoten nog op de drenkelingen. 

Duitse SS’ers en jongens van de Hitler Jugend beschoten degenen die de kust 

bereikten. Er stierven 7000 mensen een gruwelijke dood. 

 

Een dag later, op 4 mei, accepteerde Montgomery de onvoorwaardelijke overgave 

van de Duitse strijdkrachten in Noordwest Duitsland, Nederland en Denemarken. 

Voor het merendeel van de gevangenen aan boord van de gebombardeerde schepen 

kwam dit dus te laat.  

Vandaag herdenken we deze verschrikkelijke ramp, waarvan de heer Malychin als 

een van de laatsten van kan getuigen. Jewgeny Malychin werd als zeventienjarige 

vanwege dwangarbeid vanuit de Oekraïne naar Duitsland gedeporteerd. Na een 

vluchtpoging werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Neuengamme en hier 

in de Lübeckerbocht belandde hij op de Cap Arcona. We bedanken hem, dat hij 

opnieuw de verre reis vanuit de Oekraine naar hier gemaakt heeft, om vandaag met 

ons de herinnering leven de houden. 

 

Het is belangrijk dat we dat doen, nu en in de toekomst. Door te herdenken bij wat er 

hier 74 jaar geleden gebeurd is, betreuren we de doden en daarnaast staan we stil bij 

het belang van het beschermen van de democratie en de rechtstaat. In heel Europa 

zien we op dit moment dat rechts-extreme partijen meer aanhang krijgen. Bij de 

laatste verkiezingen in maart in Nederland kreeg bijvoorbeeld het Forum voor 

Democratie vanuit het niets 13 van de 75 zetels in Eerste Kamer. Dit soort partijen 

trekken de mensenrechten in twijfel en ondergraven de rechtstaat. Dat is 

buitengewoon zorgelijk. 

 

Daarom is het zeer belangrijk dat vandaag de burgemeester van de stad, de heer 

Spiekermann, en de vertegenwoordigers van Neustadt en die van het land Schleswig 

Holstein aanwezig zijn. Namens de Amicale Internationale KZ Neuengamme dank ik u 

hartelijk voor het respect dat u daarmee toont voor de overledenen en hun 

nabestaanden. Het sterkt ons, dat u zich bewust bent van de gevaren die er schuilen 

in het loslaten van de democratische waarden en dat u zich inzet voor een levendige 

herdenkingscultuur. 



3 

 

Ook vinden we het zeer verheugend en troostrijk dat jonge mensen bij deze 

herdenking betrokken zijn. De leerlingen van het Küstengymnasium Neustadt nemen 

ook dit jaar deel aan de herdenking en samen met de Arbeitsgemeinschaft 

Neuengamme bereiden zij een deel van de herdenking voor. Ze houden zich bezig 

met de biografieën van de oud-gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme 

en de weg die ze aflegden tot hier in Neustad.  Voor het eerst is ook het schoolkoor 

van de openbare Jacob-Lienau-school bij deze herdenking aanwezig. We zijn blij met 

de betrokkenheid van deze jonge mensen; het geeft ons hoop voor de toekomst. Ook 

de blazers van de Kirchenkreis Ostholstein en de joodse gemeenschap Lübeck leveren 

een bijdrage aan deze herdenking. 

 

Ik spreek hier tot u als vicevoorzitter van de Amicale Internationale KZ Neuengamme. 

Dat is de overkoepelende organisatie waarin Neuengamme - vriendenkringen uit 

verschillende landen vertegenwoordigd zijn: België, Denemarken, Duitsland, 

Frankrijk, Nederland en Polen. De Amicale stelt zich ten doel de herinnering aan de 

gebeurtenissen in het concentratiekamp Neuengamme levend te houden en de 

geschiedenis van de nasleep ervan.  

Bij onze nationale organisaties zijn nog enkele oud-gevangenen aangesloten en 

daarnaast voor het merendeel nabestaanden van oud-gevangenen. Kinderen en 

kleinkinderen die als geen ander weten hoezeer de gevolgen van oorlog, vervolging 

en terreur doorwerken in volgende generaties.  

 

De achtergronden van onze vaders, grootvaders, ooms, oudooms, en ook moeders, 

grootmoeders, tantes en oudtantes waren heel verschillend. De redenen waarom ze 

het concentratiekamp Neuengamme of een van de buitenkampen terechtkwamen, 

waren dat ook. Velen van hen hadden verzet gepleegd, hadden geweigerd voor de 

bezetter te werken, of werden bij een razzia weggevoerd, maar anderen kwamen in 

het kamp terecht nadat ze met de Duitse bezetter hadden gecollaboreerd. Maar wat 

de redenen ook waren dat ze in een concentratiekamp werden opgesloten; in 

Neuengamme werden de mensenrechten op verschrikkelijke wijze geschonden. 

Gevangenschap in een concentratiekamp was altijd onrecht.  

 

Wij nabestaanden hebben als geen ander meegekregen hoe belangrijk het is om de 

rechtstaat te verdedigen. Oud-gevangenen die de oorlog overleefden, richtten onze 

organisaties op om te herdenken. En dat deden ze met een doel: Zij wilden dat nooit 

meer zou gebeuren, wat zij meemaakten. Ze zetten zich na 1945 in voor een verenigd 

Europa waarin de mensenrechten beschermd zouden worden. Wij doen dat nu in 

hun naam.  
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Daarom zijn wij vandaag vanuit heel Europa hiernaartoe gekomen. Wij herdenken de 

slachtoffers van 74 jaar geleden en daarmee houden we de herinnering aan dat 

verschrikkelijke deel van de geschiedenis levend.   

 

Deze herdenking vindt elk jaar plaats. Hij wordt georganiseerd door de Amicale 

Internationale KZ Neuengamme en de stad Neustadt in Holstein, en ondersteund 

door de stichting Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten en de KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme. De Cap-Arcona-herdenking heeft een vaste plaats in de lokale en 

regionale herdenkingscultuur. Het is belangrijk deze te behouden en onder de 

aandacht te brengen, bijvoorbeeld door scholierenprojecten zoals de 

indrukwekkende film van vorige jaar en het voorlezen van getuigenissen van 

gevangenen, zoals vandaag. Het verheugt me dat nu de heer Malychin, overlevende 

van de Cap Arcona tot ons spreken zal, gevolgd door de burgemeester van de 

Neustadt. Daarna zal Nicole Duijkers het woord tot ons richten. Ze is de kleindochter 

van een Nederlandse gevangenen die om het leven kwam bij de bombardering van 

de gevangenenschepen op 3 mei 1945. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 
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Mirko Spieckermann 

Burgemeester van de stad Neustadt in Holstein  

3. Mei 2019 

Neustadt-Pelzerhaken 

 

Geachte dames en herren, 

 

we zijn hier vandaag op het erebegraafplaats verzameld om de slachtoffers te herdenken 

en de familieleden onze oprechte deelneming te betuigen. 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

Het zijn dagen in het leven van de mensen, die zich door bepaalde gebeurtenissen diep in 

het bewustzijn ingegraven. Dat betrekt vooral de ramp van de Cap Arcona op 3 mei 1945, 

die door tragische omstandigheden teweeggebracht en bij wie meer dan 7000 mensen om 

het leven kwamen. 

 

Wat voor een tragiek, dat uitgerekend de zo lang verwachten bevrijders dood en 

ondergang over hen brachten. 

 

Sinds deze erebegraafplaats bestaat, hebben al veel mensen hem bezocht, aan een 

herdenking zoals vandaag deelgenomen of bij het wandelen even gestopt, om over de 

slachtoffers na te denken. 

 

Wat zijn dat voor mensen geweest, die tijdens het nationaalsocialistische dictatuur tegen 

het einde van de Tweede Wereldoorlog op meerdere schepen vast zaten en wie met grote 

ongerust de volgende uren tegemoet zagen. Het zijn mensen zoals wij het zijn geweest, 

wiens hoop op bevrijding niet waar gemaakt worden. 

 

De overlevenden hebben onder deze catastrofale toestanden geleden en dus is het nodig 

dat ze de herinnering aan de verschrikkingen van de nationaalsocialistische heerschappij 

levend houden en samen met ons de mensen herdenken. 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

De opheldering van de misdaden tegen de menselijkheid is voor de verwerking van het 

verleden onafdwingbaar. Zolang er nog ooggetuigen zijn, kunnen ze van het lot van hun 
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leven en van het mensonwaardige systeem van het deerde rijk bericht geven. Vooral de 

jonge generatie moet weten, hoe het tot deze onheilspellende ontwikkeling in Duitsland 

kon kommen en welke consequenties en gevolgen daarmee verbonden waren, want ze zijn 

het uiteindelijk, wie in afzienbare toekomst de politieke verantwoording nemen. 

 

Voor deze reden is het belangrijk, de droevige geschiedenis van het eigen volk te kennen 

en eruit de juiste conclusies te trekken. Alleen maar dan is het mogelijk, zich tegen 

demagogie en radicalisme te verweren. 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

Wij huidige Duitsers moeten ermee leven, dat geen andere volk in Europa zijn buurlanden 

ooit zo veel onrecht en verschrikkelijke leed aangedaan heeft zoals het onze. 

En we inwoner van Neustadt moeten ermee leven, dat een bijzonders tragische 

hoofdstuk van de geschiedenis van het oorloog in onze stad heeft plaatsgevonden. De 

ramp van de Cap Arcona is voor 74 jaren een vreselijk gedeelte van de geschiedenis van 

deze stad geworden. 

 

En ook als we, in tegenstelling met de generaties van onze vaders en grootvaders, geen 

schuld dragen, betekent het voor ons later geborene Mensen vandaag met deze 

geschiedenis te leven en ervoor zorg te dragen dat dezulke onrecht zich nooit herhaalt. 

 

Elke 3 jaar toont de Stad Neustadt in Holstein met een Europese folklore festival, dat ze 

met een open oog voor de dingen van de wereld is, tolerant en communicatief. 

Neustadt in Holstein is dit jaar sinds 50 jaar Europa-Stad en heeft de onderscheiding met 

de titel "plaats van de diversiteit“ gekregen. Daar zijn we zeer trots op! 

 

Dat zijn we de overlevenden, dat zijn we al de slachtoffers en de familieleden schuldig, die 

wij hier herdenken, schuldig! 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

En zo kan het slechts goed en logisch zijn, als bijvoorbeeld leerlingen, jongen en meisjes uit 

de verschillende schoolsoorten uit Neustadt in Holstein, zich met het onderwerp 

"geschiedenis dicht bij – de ondergang van de Cap Arcona“ intensief bezig houden. In dit 
project was het zeer indrukwekkend vast te stellen, hoe zich de jongeren zeer gemotiveerd 

met de geschiedenis uiteen gezet hebben. Op order van het "kinderen- en jeugdnetwerk 
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Neustadt in Holstein V.Z.W.“ is een ontroerende documentatie over de gebeurtenissen van 
Mei 1945 ontstaan, die meerdere prijzen gewonnen heeft. 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

Voor de succesvolle deelname aan het federale subsidieprogramma "democratie leven“ 
verkrijgt de stad Neustadt in Holstein financiële middelen voor sociaal preventieve 

projecten, die voor tolerantie werven en vreemdelingenhaat en racisme de bodem 

inslagen. 

 

De verantwoording voor de herinnering liegt in handen van de familieleden, verenigingen 

van slachtoffers, historici en politieke opleidingsinrichtingen. Dat is een grote 

verantwoordelijkheid, met wie zorgvuldig moet omgegaan worden. 

Voor de afstammelingen van de slachtoffers blijft Neustadt in Holstein ook in toekomst 

een plek ter herdenking. 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

De stad Neustadt in Holstein neemt zijn verantwoording voor de afschuwelijke 

gebeurtenissen, die zich op zijn grondgebied ofwel vlaak daarvoor afgespeld hebben. 

Daarbij hoort – buiten deze herdenkingsdag – onder andere ook het Cap Arcona musea, 

dat sinds 1990 bestaat en het is sindsdien alleen maar weinig verandert. Dit musea heeft 

dringende behoefte aan een vernieuwing. Vooral met oog op de jonge generatie is het 

doel nieuwe mediale mogelijkheden te gebruiken. Maar ook over inhoud moet opnieuw 

nagedacht worden. 

 

Want een levendige herdenking heet, nieuwe ontwikkelingen erbij betrekken, de 

herdenking steeds weer opnieuw kritisch te achtervragen en als nodig ook veranderen. 

We gaan ons intensief met de vraag uiteenzetten, hoe een hervorming van Cap Arcona 

Musea kan uitzien. 

 

We overleggen, hoe men de herinnering ook decennia later nog een actuele vorm kan 

geven, voornamelijk voor jonge mensen. Welke onderwijsconcepten daarvoor het best 

geschikt zijn en hoe men onze archiefmaterialen met betrek tot het onderwerk Cap Arcona 

beter voor een wetenschappelijke opwerking en voor verder onderzoek toegankelijk 

maken kan. 
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Als Burgemeester van de stad Neustadt in Holstein ga ik met alle middelen die ik ter 

beschikking heb dit project steunen. 

 

Vanwege de dimensie en de betekenis van de ramp van de Cap Arcona kan deze erfenis 

echter niet alleen op de schouders van onze stad lasten. Aan de ontwikkeling van een 

duurzame, politieke educatieve werk moeten en zullen hopelijk ook de staatsinstellingen 

van het rijk en de federale landen meewerken. Want vooral aangezien van de zeer 

zoorgwekkende rechtsnationale ontwickelingen in geheel Europa is iedereen geëist, om uit 

de nationaalsocialistische barbaarsheid een lering te trekken, opdat zich zo een 

verachtelijke politiek tegenover mensen nooit meer herhaald. 

Dat zijn we de ooggetuigen, de familieleden en degene, die de ramp niet overleeft hebben, 

schuldig! 

 

Deze gebeurtenissen mogen niet in vergetelheid raken! 

 

Wij staan hier, om de doden van de Cap Arcona tragedie te huldigen en hun te herdenken. 

Hun noodlot zal voor ons een erfenis zijn, voor tolerantie, vrede en humaniteit te ageren. 

De stad Neustadt in Holstein met zijn burgers en burgeressen is zich deze verantwoording 

bewust. 

Moge in toekomst nooit weer onderdrukking, marteling en dood voor mensen die anders 

denken zijn. Wij zijn opgeroepen, ons voor de verdere ontwikkeling van onze democratie 

en de eerbiediging van de mensenrechten inzetten. 

 

Dank u wel! 

 

 

 

 

 

 

 



Jewgenij Malychin 

overlevende van de Cap Arcona 

3. Mei 2019 

Neustadt-Pelzerhaken 

 

 

Lieve hooggeachte organisatoren en gastheren van de herdenking voor de 

voormalige gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme, 

 

voor 74 jaren, op de dag van de bevrijding uit het concentratiekamp, konden we, de 

gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme ons helemaal niet voorstellen, 

dat ooit de mogelijkheid bestaat, de tienduizenden van onze overledenen kameraden 

waardig te herdenken. 

 

We moeten alles doen, daarmee de jongere generatie iets over de gruweldaden van 

de Tweede Wereldoorlog verneemt. Daarmee ze zich altijd herinneren en de Vrede 

bewaren. 

 

We huldigen de nagedachtenis en bewonderende moede, de sterke geest en de 

geloven aan de toekomst van al hen, wie doorkwamen en de hel van de 

oorlogsmachine overleefden. 

 

We, de oud-gevangenen, hebben vele slagen van het noodlot beleeft – de kou, de 

honger en de bedreiging met de dood. Maar het wreedaardigste was de vernedering, 

aan die we op elke plek blootgesteld waren. Daarom wens ik zeer, dat de jonge 

generatie de hele waarheid over gindse verschrikkelijke tijd kent. 

 

Dat de gelijkberechtiging en de broederschap ten normaliteit van hun leven word, 

opdat ze zelfs het leven van een mens een zijn waardigheid als warden appreciëren. 

 

Alleen maar de gemeenschap van vrijen en geestelijk sterken mensen is in staat voor 

de Vrede te vechten en de Vrede op de aarde te bewaren. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 



Alexander Levin 

kleinzoon van Jewgenij Malychin 

3. Mei 2019 

Neustadt-Pelzerhaken 

 

 

Goeden Dag! 

 

Ik heet Alexander Levin. De net opgetreden Evgeniy Malykhin is mijn grootvader.Ik 

ben het noodlot dankbaar dat het mijn grootvader gelukt is, het concentratiekamp te 

overleven, zelfs na de aanval op de Cap Arcona en ongeacht het ijskoude water, in die 

hij redelijk lange was.  

 

Maar desondanks zijn kleine kans op redding heeft hij overleeft. 

 

Het is een grote eer voor me, evenals voor alle onze familieleden, Evgeniy 

Zacharowitsch naar de herdenking ter aanleiding van de bombardementen op de 

schepen Cap Arcona en Thielbek te begeleiden. 

 

Ik bedank de medewerkers en de vrijwillig geëngageerden Mensen in de 

gedenkplaatsen en holocaustmusea in de hele wereld, wie de maatschappij 

voorlichten en de herinnering aan deze gruweldaden bewaren om volkerenmoorden 

te voorkomen. 

 

Dank u wel voor uw aandacht. 



Nicole Duijkers  

Kleinkind van een oud-gevangene 

van het concentratiekamp Neuengamme 

3. mei 2019 

Neustadt-Pelzerhaken 

 

Wij zijn hier vandaag bijeen om de doden te herdenken van de ramp in de Lübecker 

Bocht op 3 mei 1945. Eigenlijk zou ik vorig jaar hier spreken, maar dat veranderde 

toen op 2 mei Wim Alosery, Nederlandse overlevende van Cap Arcona in Hamburg 

overleed. Als het maar enigszins mogelijk was, kwam hij naar deze herdenking. 

Daarom denk ik vandaag ook aan hem. 

 

Mijn grootvader Jan Duijkers was een van de slachtoffers van de ramp in de 

Lübeckerbocht. Bijzonder om hier na 74 jaar voor een vreemd publiek over de opa te 

spreken die ik nooit heb gekend, maar die zoveel invloed heeft gehad op zijn 

nabestaanden.  

 

Mijn opa Jan Duijkers was een man die ik alleen van de verhalen kende. Mijn vader 

en mijn oma vertelde over hem dat hij charmante wereldse man was, die goed 

gekleed was en zijn talen sprak. Hij werd geboren in 1900, ging op zijn zeventiende 

naar de zeevaartschool en maakte als stuurman prachtige reizen naar de oost en 

langs de Afrikaanse kust. Hij kon goed tekenen. Vervolgens werd hij na een 

carrièreswitch een succesvol ondernemer. Hij begon een eigen 

nachtveiligheidsbedrijf in Amersfoort. Dat betekende dat hij nachtwakers in dienst 

had, die woningen bewaakte van eigenaren die een abonnement bij hem hadden 

afgesloten.   

 

In 1939 trad hij naast zijn werk in dienst als reserveofficier bij het Nederlandse leger 

en volgens de verhalen zat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet. Hij 

woonde dichtbij station Amersfoort, waarvandaan toen de treinen met gevangenen 

richting Neuengamme vertrokken. Volgens mijn oma was het voor het verzet handig 

dat mijn grootvader het station moest bewaken en zo kon hij de verzetsmensen zo 

helpen bij hun sabotageactiviteiten. Iets gevoeliger lag het feit dat hij drie keer 

getrouwd was geweest en vier kinderen uit de verschillende huwelijken achterliet. 

 

Mijn opa werd in september 1944 gearresteerd, volgens mijn vader en mijn oma op 

verdenking van verzetsactiviteiten. Hij zou verraden zijn. Vervolgens zat hij twee 

weken opgesloten in kamp Amersfoort en op 11 oktober 1944 moest hij op transport  

 



naar het concentratiekamp Neuengamme. In 1946 kreeg mijn oma de definitieve 

bevestiging van het Nederlandse Rode Kruis, dat mijn opa was omgekomen bij de 

ramp in de Lübeckerbocht. Er zijn getuigenverklaringen dat hij aan boord zou zijn 

geweest. 

 

Mijn vader Rob Duijkers was pas 9 maanden oud toen zijn vader werd gearresteerd. 

Hij raakte snel na de oprichting bij de Nederlandse Vriendenkring Neuengamme 

betrokken. Toen hij in 2013 overleed, was hij het langst zittende bestuurslid. De 

laatste jaren was hij reisleider van de herdenkingsreizen die de vriendenkring naar 

Neuengamme maakte. Gelukkig ben ik de laatste twee keer daarvan het hem mee 

geweest. 

 

Pas na het overlijden van mijn vader leerde ik mijn opa Jan beter kennen. In 2014 

vond ik een bruine leren koffer in het hoekje van de zolder van mijn ouderlijk huis. Er 

bevonden zich bezittingen uit zijn hele leven in. Studieboeken, schriften uit 

zeevaartschooltijd, emaille bordjes van de nachtveiligheidsdienst die abonnees aan 

hun huizen hadden, tekeningen en de bedrijfsboekhouding. Zelfs het galauniform van 

een reserveofficier was bewaard gebleven. Ook vond ik liefdesbrieven aan mijn oma, 

maar het meest indrukwekkend waren de illegale brieven van mijn opa uit kamp 

Amersfoort, uit de trein naar Hamburg en twee legale uit Neuengamme. 

In die koffer zaten vreemde dingen: bijvoorbeeld het verslag in van een onderzoek 

dat een halfbroer van mijn vader in de jaren negentig naar mijn grootvader had 

gedaan. Dat sprak de verhalen tegen die ik altijd gehoord had. 

 

Het was zoveel materiaal, dat ik Martine Letterie, voorzitter van onze vriendenkring 

en vriendin van mijn ouders en mij, heb gevraagd het samen met mij te bestuderen.  

We kwamen erachter dat mijn opa een heel moeizame jeugd had gehad en een ander 

zakelijk en privéleven dan ik ooit gehoord had.  

Een groot deel van zijn jeugd bracht hij met zijn zusje door in een door nog ons nog 

niet getraceerd tehuis, omdat zijn moeder toen hij zeven was in een psychiatrische 

inrichting werd opgenomen. Daar overleed zij op vijftigjarige leeftijd. Jan was toen 24 

jaar. Hierover werd nooit gesproken in de familie.  

 

Het leven van mijn opa Jan lijkt verder redelijk stabiel en gelukkig, totdat hij 36 is. 

Dan overlijdt zijn vader en nog geen drie maanden later scheidt Jan van zijn eerste 

vrouw. Hij raakt zijn baan kwijt en woont ergens alleen op een kamertje. Hij 

hertrouwt snel, probeert verschillende banen en ondernemingen. In oktober 1940 

richtte hij de nachtveiligheidsdienst in Amersfoort op. Het bedrijf was al snel 

succesvol, niet in de laatste plaats omdat hij meteen vanaf begin ook objecten voor 



de Duitse Wehrmacht bewaakte. Er waren namelijk veel legeronderdelen gelegerd in 

Amersfoort. 

 

Uit de documenten in de koffer bleek, dat mijn opa bevriend was met een notoire 

NSB’er, met wie hij bovendien in zaken ging. Ook vonden we ook aantekeningen 

waaruit bleek dat hij afspraken had gehad met Christiansen, het hoofd van de 

Wehrmacht in Nederland, Rauter, het hoofd van de Sicherheitsdienst en de politie in 

Nederland, en met Seyss-Inquart, de rijkscommissaris.  

 

Privé zat het ook anders. In 1943 trouwt mijn opa twee dagen na de scheiding van 

zijn tweede vrouw met mijn oma Germaine. Ook mijn oma was niet wie ik dacht dat 

ze was. Mijn vader werd acht maanden later geboren.  

Nu ik dit alles weet, vind ik het moeilijk om zijn arrestatie te kunnen plaatsen. Ook is 

niet duidelijk wat de rol van mijn oma daarin is geweest. Volgens het Amersfoorts 

verzet zou mijn opa als collaborateur zijn opgepakt, als hij zou zijn teruggekomen uit 

Neuengamme. 

 

Dit verhaal houdt me bezig en het heeft mijn leven bepaald. Na mijn vaders dood heb 

ik pas gemerkt hoeveel het ook voor hem betekend heeft. Uit de materialen in de 

koffer bleek, dat ook hij in ieder geval een deel van dit verhaal al in de negentiger 

jaren kende. Ik zie nu hoe hij hiermee geworsteld heeft. 

 

Hoe moeilijk het ook is, ik vind het belangrijk dat dit verhaal wordt doorgegeven. 

Martine Letterie die het materiaal samen met mij bestudeert, is toevallig 

professioneel schrijfster en we willen samen een boek maken van dit verhaal. 

Wat mijn opa ook gedaan heeft, een opsluiting in een concentratiekamp verdient 

niemand. Daarom is het belangrijk steeds weer dit verhaal te blijven vertellen, omdat 

het laat zien hoe belangrijk een rechtstaat is. Die beschermt burgers tegen extreme 

uitwassen, waardoor ze niet alleen geen slachtoffers worden, maar ook geen daders. 

In een rechtstaat had mijn opa misschien andere keuzes gemaakt en was het leven 

van mijn vader ook heel anders gelopen.  

 

Laten we stilstaan bij de geschiedenis, om daar voor de toekomst van te leren. 

 

 


