
's Heerenberg I oktober 1994,

Aan het bestuur van de Stichting Oald Hengel
Beekstraat 51
7551 DP Hengelo(ov)

Geacht bestuur.

Nu de herdenking van de bewijding 50 jaar geledeq nadert gaan de gedachten terug naar die
bange oorlogsjaren. Zo heb ik, G.M.Vollenbroek, geboren 31 decenrber 1920 te Hengelq thans
wonende te 's Heerenberg de Zandakkers 16, enkele dingen die aan de oodogsjaren herinneren.
Daar sorrmige van deze dingen zijn verstrekt door officíele instanties in Hengelo ofverband
houden met de tijd dat ik in Hengelo heb gewoond, dacht ik dat deze zaken het best in de
oudheidskamer in Hengelo op zijn plaats zijn.

Alles behoeft voor een nlet kenner enige toelictÉing. Deze wil ik hierbij verskekken.

l.Oorlogszakboe\ie met bijhorende herkenningsperming verlofpas verstrekt 24 mei 1940 en
een bewijs van inlevering van mijn militaire uniforrn afgegevente Hengelo 23 utg. 1940.

2.Distributiest*mkaart plus tweede distributiestarnkaart 149, no.O 193 15.

3.Tweede distributtestamkaart 144 no.040808, t.n.v. Westerhof G.J., mijn echtgenote.

4.Een houten etui met daarin een persoonsbew[fs h 61 no.033935,van mijn echtgenote hiervoor
In dit etui bevindt zich eveneens een plaaije dat tijdens de oorlog op het deurkozijn werd

Ceplakt.

S.Ned. paspoort" m.003406 t.n.v. Vollenbroek O.M. afgegeven te Hengelo d.d. 9 juni 1942.
Injuni 1942 werd een groot aantal werknEnrers van de fabrieken §torlq Dikkers en Heemafnaar
Duitsland gezonden om daarte gaan werken. De jonge mensen werden hiervoor uitgezoclrt en
a.angewezen. Ze werden samen ondergebracht in "lagers"in Harurover, Daar werden zii ingezet in
de oorlopindustrie.

6.Auxweis nr. W0874 B van de M.N.H., gevat in een metalen houder.

' Twee aluminium voorwerpën:
a: een plaatje waarin aangebracht de geboortedatum van mijn rrouw en mij.
b:eendoo*je waarin gekras! Oost lVest, Thuis Best.
Deze voorwerpen zijn gemaalÍ door Russsche kriJgsgevangenen. lVij werkten daar samen met
een groot aantal nationaliteiten, waaaro,nder de genoemde krijpgevangenen.

Hoe kwam ik het bezit van deze voo'rwerpen?
DeNederlandersbehorentothetGennaanserasenhadderrzodoende toegangtotde
fabriekskanÍine
In de kanline konden wij tegeu betaling een bord eten kriigm Dikwijls was dit aardappelsoep of

koolsoep etc. Ook Duitsers kwamen daar etËn. Dikwiils vonden zij de kost niet goed genoeg en
lieten het staan.Dit werd dan door mij, evenals andere Nededanders verzameld in een etensblikje en
meegenomen naar de werkplaats. Dit werd dan op eeo met de krijpgevangsne afgesproken plek
neergszet. Tijdeos de pauzq 's nachts om twaalfuur werd het liclrt groteudeels gedoofd. Wij
moesten n.l. twaalfuur per dag werken. De betreffende krijgsgevangene kwam dan naar de
afgmproken pla"ets om hst bakje op te halen- Nadat de inhoud was genuttigd werd het bafie wee,r
op zijn plaats gezet.Zodoende kon het de volgende keer weer worden gebruiLt. Het meenanen van
eten voor de krijgsgsvangenËn was ectrtet verbodcn. Zelfs het spreken met hm , het ging ock
moeilij§ was verboden. De S.À soms gekleed in hun geel-groene uniform met hakenkruisband om
de arm loerde altijd en overal.De gevangpnen maalsen dan als dank deze soortge$ke voorwerpen.
Het mrteriaal werd, zoals dat uit het plaatje overduidellik blijkt, uÍ de fabriek mesgenomen.

7. ïhee persoonsbewiJzen ;

a. H21no.007769, waarop vermeld als datum van afgifte, 25 aug. 1942, onder de naam van
Leferink
b.H 6llno. 035418. afgegevente Hengelq 5 dec. 1944, z{inde een duplicaat qp naamvan
YollenbroekG.M.

In het paspoort evenals op het ausweis en beide persoonsbewijzen z{jn dezelfde foto's
aangebracht.
Het persoonsbewijs afgegeven te Haaksbergen is vals.Op het tijdstip van afgifte veóleef ik in
Duitsland. In okt. 1943, Ra zware bornbardEmentEn op 8 en 18 oktober ben ik samen,met drie
andere jongens uit Hengelq gevluclrt. Met zh tweéën hebben wii Hengelo bereikl In Rheine
hebben ,J. Wieffer, wonende te Hengelq }.{eptunesstraat 26 en ondergetekende de
gremarbeiderstrein naar Enschede Cepikt. Zo eenvoudig ging het niet lVij ziin n.l. onder het r{iden ,
gscheiden van elkaar,o'p e6n wagon geklommen en hebbsn op deze wijze Nederland bereikt.

Daar mijn persoonsbewijs op een voor mij onbekende wijz§ \ryss verloren gsgaaÍL heb ik via, via..
een persoonsbewijs met valse n tam gekregen.Ik moest mij eerst na mijn terugkornst in Nederland
wel gediist houden daaÍ ik gevluclÍ was en mij eveneurs niet als krijgsgevarme had gemeld.
Toen de oodog ten einde liep heb ik een duplicaat persoonsbewijs aangewaagd en verkregen.Om

de zaak te completeren heb ik ook nog een ausweis voor mijn "Fahrad"gekregen eve,nals een

"Bescheinigung"nr.095'3952.Hieruit moest blijken dat ik bij §tork werkte voor de
oorlogsindustrie.

Deze papieren, alhaewel vals, hebben mij op 31 maart 1945 nog gered toen ik op de Oelerbrug
komende op de fiets van Hengelo, door Duitse soldaten werd aanghouden"Dit was korte tiLjd

vo«rdat de brug werd opgeblazen. Ik was er ook getuige van dat er mijnen werden gelegd op de
toegangsweg naar de brug. Toen de volgende morgen de Engelsen in Beckum verschenea km

ik dit doorbrieven.

Het vedraal is wat lang geworderlhelaas. Er is ook zoveel gebeurd.

8. Strooibi§etten:

a. Ned. t*al, uitgeworpen door Engelse vliegtuigen boven Nederland.
b. Iluitse taal, uitgeworpen door ds Engelso vliegfuigen in okt. 1943 tiidens de borrbardementen

Het verslag van de kerst- en nieuwjaarsviering in L942 n Hannover, doo'r u geboekt onder
nr.94089 , heeft behekki ng o,p het verblijf iu Harmover err is onlosrnakelijk met het vorenstaande
verbonden

Bii dit verslag was ook een deel van de Fabrieksbode Storh vanjuni 1945. Daarin stonden de
ftrmen e,n foto"s van de door oodogshandelinge,n otngekome,n wer*nerners van §tork. Ook van hen
die in Hannover het leven hebbeo verlo,reÍr. Dil is niet genoe'nrd in de van u ontvangen brief

Met wiendelijke groeten, G.M.Vollenbroek.

P.S. Ik heb nog een ingeliist diploma in juai 1940 door Stork aan mij uitgereikÍ in mijn bezit. Het
diploma wor& gesierd door de hanftekeming van F.Stork en C.T.$tork


