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Ervaringen van een dwangarbeider in llannover

G.M.Vollenbroek

Op 13 juni 1942 werd een groot
aantal werknemers van Stork,
Dikkers en Heemaf naar Duitsland
gezonden om daar in de oorlogsin-
dustrie te gaan werken. Deze arbei-
ders gingen niet vrijwillig, zij wer-
den door het arbeidsbureau naar
Duitsland gezonden. Deze bureaus
kregen van de Duitse instantie de
opdracht om arbeiders te leveren.
Bij de sortering van deze mensen
ging om humanitaire reden de
gedachten uit naar jonge. onge-
huwde mannen. Op genoemde
datum vertrok een groot aantal
van hen naar llannover. Ze werden
aldaar in groepen gesplitst en

Opzij van het oudeflijk huis vlak voor mijn vertrek

ondergebracht in diverse onder-
komens (Lagers). Een groot
aantal ging naar de Hannomag,
een grote fabrlek waar in vredes-
tijd tractoren en auto's werden
gefabriceerd. Nu werden er tanks
gemaakt, ik meen de Tiger. Ook
werden er granaathulzen ge-
draaid. Het Hanomaglager 1ag op
de Muhlenenberg. Een groep van
plm. 15O personen werd gelegerd
in Hannover Dhören en onder-
gebracht in de Dhörener Warte. Dit
Lager was gelegelr aan de Hildes-
heimer Chaussee, nu Hildesheimer
strasse. Deze mensen werden te-
werk gesteld in de Maschinen-

fabrik Niedersachsen
G.m.b.H. in llannover-
\Mulfel. Van deze
fabriek was er ook
een afdeling in
Ffannover-Linden. Zij
die tewerk gesteld
werden in WuIfeI
werden ook daar in
een Lager onderge-
bracht. Zij die in
Linden moesten wer-
ken werden in
Ilannover Dhören in
een Lager geplaatst.
w.o. schrijver dezes.

Het Lager
Dit Lager was een
café met een tuin en
een grote zaalwaaxirt
de bed.den (kribben)
stonden. Deze waren
drie hoog. AIs matras
hadden wij een zak
van g'eweven papier-
touw gevuld met houl-
wol. Het kussen was
van dezelfde makelij.
Bij elke krib was een
houten kastje om je
persoonJ.ijke spullen
in op te bergen.
In dit Lager wa en
aanvankelijk alleen

Gerhard Vollenbroek
Hannover 1943 (Foto Wolters)

Hengelose jongens ondergebracht.
De arbeiders in de fabriek waren
van diverse nationaliteit. VeeI Rus-
sische krijgsgevangenen werkten
er in de fabriek. Ook Polen en
Grieken. In het totaal een twaalf-
tal nationaliteiten. De Russische
krijgsgevangenen werden schan-
dalig slecht behandeld. De Polen
hadden het ook slecht en de
Oekraïners eveneens. Later kwa-
men daar ook nog de Italianen bij.
Immers na de val van Afrika koos
Italië de kant van de geallieerden.
In de fabriek werden in hoofd-
zaak lichtere pantservoertuigen
gemaakt, die werden ingezet in
Afrika. Zij werden allemaal in de
zandkleur gespoten. Wij moesten
twaalf uur per dag werken. Zes
dagen per week. Na de val van
Afrika en later van Stalingrad wer-
den het per week zeven dagen van
twaalf uur.
In een hoek van de serre in het
Lager stonden een paar gasstelle-
tjes om een beetje eten te koken.
Het was wel dringen met zoveel-
mensen. Onze wasruimte was
beneden in de kelder. Dat was
tevens onze schuilkelder bij bom-
bardementen. Een douche was niet
aarrwezig. Deze was echter wel toe-
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gezegd door de directie van de
fabriek maar het kwam er niet van.
Het J.iep zelfs zo hoog op dat wij
twee dagen hebben gestaakt. De
douches kwamen er en kret heeft
voor niemand kwalijke gevolgen
gehad. Jochem Slijfer heeft deze
zaak gexegeld. Hlj heeft treel veel
gedaan voor ons. Toen wij na drie
dagen terug kwamen werden wij
met gejuich ontvangen door de
Russen.

Russische kameraden
Zoals reeds vermeld moesten wj.j
zelf ons kostje koken. Ook moesten
wij onze was doen. Hoe dat gebeur-
de weet ik niet meer. Het koken
werd meestal in groepjes gedaan.
Ook was het ons toegestaan om
in de fabriekskantine te eten.
Wij mochten- daar komen, omdat
Nederlanders Germanen zijn. Daar
gaf het dikwijls aardappelsoep of
koolsoep. Soms een zure augurk
in de ene hand en drie "Pe1l-
kartoffeln" in de andere. Het was
ons niet toegestaan om met de
Russen te communiceren. Dit was
ook we1 erg moeilijk. Een enkeling
sprak Duits. Verder verliep de con-
versatie met handen en voeten. Het
was hen zelfs niet toegestaan om
aardappelschillen op te rapen en op
te eten. Om hen een beetje te helpen
verzamelden wij dikwijls eten, dat
in de kantine niet was opgegeten
en deden dat in de bakjes, die wi.j

van de Russen hadden gekregen.
Deze plaatsten wij achter de machi-
ne en als het 's nachts om twaalf
uur even rust was en het licht
gedimd, sloop de eigenaar van het
etensbakje naar de machine om het
mee te nemen. Z4 waren heel erg
dankbaar voor het eten. Zij maak-
ten dan ook allerlei voorwerpen
voor ons. Ik heb enkele van deze
dingen bij OaId Hengel gedepo-
neerd en deze werden opgenomen
onder nx.94122.
Zo verliepen de dagen en maanden.
Het werd herfst en de winter
naderde. Het kerstfeest was in aan-
tocht. In Duitsland wordt dit altijd
groots gevierd. In de fabriekshal-
Ien werden kerstbomen geplaatst.
Een grotere tegenstelling is er
nÍet. Het vredesfeest, wat Kerstmis
wil zijn, werd gevierd tussen de
pantsers en ander moordtuig. Voor
ons was er echter wat extra's. Niet
van de Duitsers, nee, in Hengelo
had men een inzameling gehouden
en er waren pakjes samengesteld.
Het kerstfeest werd dan ook
gevierd.

Luchtaanvallen
In 1943 werd het steeds minder.
Het Lager raakte wat vervuild in
die zi.n dat de vlooien de overhand
kregen. Het werd dan ook ontsmet.
Daartoe werden aIIe deuren, ramen
en kieren afgeplakt. Daarna werd
het vol gespoten met zwavel. Ik

weet niet beter of we hebben een
dag buiten geslapen.
In de zomer op een zondagmiddag
werd de rubberfabriek Continental
gebombardeerd. Het werd steeds
angstiger. De bombardementen in
het land namen steeds toe, ook al
werd er maar weinlg over bekend
gemaakt en als men wat mee-
deelde, dan waren het steeds
koeien in de wej., die waren ge-
troffen. De luchtwachtdienst was
ondergebracht in de kelder van het
café Dhörener Warte. Zo konden
wij dikwijls horen, dat er vlieg-
tuigen waren binnengevlog'en en
in welke richting zij gingen. Op
een avond werden de lichtfakkels
(ook wel kerstbomen genoemd)
boven llannover uitgeworpen.
Normaal volgde dan een bombarde-
ment. Deze keer bogen de vlieg-
tulgen af en gooiden Kassel plat.
Later hoorden wij, dat ook
Hamburg zwaar was gebombar-
deerd. Er hadden in een nacht
duizend toestellen aan deelgeno-
men. Dit zagetl we later in door
Engelse vliegeniers uitgeworpen
pamfl-etten.
De grote klap kwam bij ons op 8
oktober. Het Lager kreeg een vol-
treffer en er vielen dertien doden.
Ik werkte die nacht in de fabriek.
Bij de aanvang'van het bombarde-
ment ben ik de fabriek uitgevlucht,
over een hek geklommen en heb
mijn toevlucht gezocht in een grep-



pel. De fabriek lag aan de rand van
Ilannover Linden. De ene golf
vliegtuigen na de andere wierp de
kwalijke lading af.
Toen het bombardement voorbij
was ben ik naar het Lager gelopen.
Door de stad glng niet, want de
hele stad stond in brand. Volgens
officiëIe mededelingen had de stad
p1m. 5OO.OOO inwoners en werd
p]m. 7Oo/o vàr:. de stad in puln
gegooid. (Zie Encyclopedie 1999)
Ik ben aan de zuidzijde langs het
meer, de Machsee, gelopen.
Onderweg trapte ik nog op de
inhoud van een brandbom, zijnde
fosfor, en stond meteen in brand.
Gelukkig bleef de brand beperkt
tot mijn schoenen, zodat ik de vlam
snel met zand kon doven. Ik heb
dan ook mijn weg vervolgd. Bij het
Lager aangekomen zag ík een
grote puinhoop. Dertien collega's
waren bij Lret bomkrardement omge-
komen. Mijn koffer, die ik de avond
ervoor in de kelder had gezet, zat
onder een paar meter puin. Ik heb
hem kunnen uitgraven, zodat ik
mijn persoonlijke bezittingen terug
had. Later hoorde ik dat er jongens
met een pistool in de rug waren
gedwongen brandende huizen bin-

Hannover 7943, muur rond Dhörener
Warte. links Gerhard Vollenbroek,
rechts Jan Vonk

In de tuin van het Lager v.l.n.r. Karel Kleinsma, Johan Wieffer, Gerhard
Volkenbroek en Toon Westerhof
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nen te gaan om meubilair etc. te
redden. De stad heeft nog wel een
week gebrand. De lijken lagen bij
tientallen op hopen langs de weg,
Wij hadden geen onderdak meer.
Schuin tegenover ons Lager stond
een klein kasteeltje. Door de
bewoonster. ik meen een gravin,
werden wij uitgenodigd om ttij
haar intrek te nemen zolang er
niets anders voor ons was. Wij
lagen met drie of vier personen in
de grote bedden. De bewoonster
vertelde nog, dat zij op de bruiloft
van prins Bernhard en prinses
Juliana was geweest.
Na enkele dagen werden wij ver-
plaatst naar een Lager in Wulfel.
De fabriek werkte weer. Hij was
bijna niet getroffen en zo ging
het ook met de grote Hanomag
fabrieken.
Op 18 oktober kwam er opnieuw
een zwàre luchtaanval. Nu werd
in hoofdzaak het noordelijk deel
van de stad geraakt, namelijk
Í{errenhaussen. Enkele bommen
vielen nog op het centrum, waar-
door de puintropen opnieuw brand-
den.

Vlucl.tplannen
Ook die nacht was ik in de fabriek
maar hoe dat toen verder is gegaan
weet ik niet meer; het is totaal uit
mijn geheugen verdwenen. Toen ik
in het Lager kwam werd er druk
gesproken over vluchten. Je bent

zo geknakt dat je veel, zo niet alles,
riskeert om je lijf te redden.
\Mi.j, dat waren Johan Wieffer, Jan
Vonk, Illein Heerenbrink en
schrijver dezes, Gerhard VoIIen-
broek, besloten om te vluchten.
Johan Wieffer had de leiding en
had een vluchtplan in zijn hoofd.
Johan Wieffer en ik zouden aan-
vankelijk alleen g'aan, maar Jan
Vonk en l(Iein Heerenbrink wilden
graag mee. Ik heb eerst nog een
brief geschreven aan mijn moeder
en aan mijn verloofde, dat ik hoop-
te met een paar dagen thuis te zijn.
Deze brief werd door Antoon
Kamphuis, ook woonachtig in
Beckum, meeg'enomen. Hij was n.1.
bij de Duitse rijdende post en
kwam zodoende om de twee weken
in Hannover. Dan bracht hij altijd
een pakje voor mij mee. Wij hadden
thuis een boerderij. Ook brieven
van huis kreeg ik steeds op dezelf-
de manier en wist dus wat er gaan-
de was in de wereld.
Na proviand voor onderweg te heb-
ben ingeslagen begon de tocht.
Proviand was wel te verkrijgen,
want overal waren noodkeukens
ingericht.
Eerst werd er een eind gelopen. Ik
had direct a1 pech, want ik trapte
op een op de grond liggende boven-
Ieidlng van de tram, die nog onder
stroom stond. Maar gelukkig ging
alles goed. Wi.j namen op het eerste
kleine station de trein richting

Osnabruck. Wij vielen niet op,
want het treintje zaívol met Duitse
vluchtelingen.
Het laatste station voor Osnabruck
zijn wij uitgestapt en nog een eind
te voet verder getrokken. De nacht
hebben wij doorgebractrt in open
lucht. Wij hebben in een houtwal
geslapen. Waar wij tegen elkaar
aan lagen waren wij nog een beetje
\Marm. Ik was koud tot op het bot
De andere morgen zijn wij verder
getrokken en ik herinner mi.j dat
wij in een treintje zaten met veel
veetrandelaren. In Osnatlruck ging
het bijna mis met mij. Ik zag een
rood stoplicht boven de straat niet
en wilde oversteken Een politie
riep: "Wo wollen Sie hin?". Ik ant-
woordde met "nach Hause". Hij
nam daar geiukkig genoegen mee.
Wij zetten onze reis te voet voort en
namen buiten Osnabnick een
treintje richting Rheine. Het laat-
ste slation voor Rheine zijn wij
echteï uitgestapt en hebben de
nacht doorgebracht in een vee-
schuurtje dat in een weiland stond.

Op de vluctrt
De volgende voormiddag bereÍkten
wij Rheine. Daar stond een ver-
keersbord met de vermelding
Enschede 40 km. Ik had van
Antoon Kamphuis een adres
gekregen van zijn toekomstige
schoonouders, de fam. Bisschof,
woonachtig in Rheine.
Nadat ik had aangebeld ging de

deur open en angstige ogen staar-
den ons aan. Je moet in de mor-
genuren maar vier z\Mervers aan de
deur kri.jgen en vooral in die tijd.
Want alleen het binnenlaten
bestempelde je a1 als een onbe-
trouwbaar iemand en een plaats in
een strafkamp \Mas zo geregeld.
Maar wij mochten binnenkomen
en hebben ons wat opgeknapt en
kregen een boterham te eten.
Daarna werden wii via een achter-
uitgang geloosd. Wij hadden wel
door dat het zo niet verder ging en
hebben ons gesplitst. Johan
Wieffer en ik zijn bij elkaar geble-
ven. Wij waren in Hannover ook aI
samen. Met Jan Vonk en I(lein
Heerenbrink hebben wij uur en
plaats afgesproken waar wij elkaar
weer zouden treffen. Op het afge-
sproken uur gingen wij een kijkje
nemen, Ífiaar zagen hen niet. Een
uur later hebben wij het nog eens
geprobeerd. Weer niemand aan\ ie-
zig. Toen begrepen wij het wel en
drukten ons zo snel mogelijk. Wij
zijn daartoe buiten de stad gegaan
en hebben onze toevlucht gezocht
in een bosperceel onder een vlieg-
den. Naar wij later begrepen, heb-
ben, wij aan de rand van het vlieg-
veld gelegen, tevens militair
oefenterrein Daar heklben \Mij
gewacht tot het donker werd en
zijn toen naar het station gegaan.
Het was de bedoeling, dat wij met
de arbeiderstrein van Rheine naar
Enschede zouden gaan. Tussen

alle andere arbeiders hebben we
een treinkaartje naar Enschede
gekocht en zijn met de trein ver-
trokken, althans dat was de bedoe-
Iing. De trein zette zich ín bewe-
ging maar stopte even later weer.
Wat bleek? Een paar vluchtelingen,
die ook mee wilden, waren op de
postwagen geklommen. Johan en
ik hadden e1k een aparte \Magon
g'er1omen, zodat wij meer kans had-
den. Nadat de vluchtelingen van de
postwagen \Maren verwijderd zette
de trein zich weer in beweging. Ik
ben daarna naar buiten gegaan om
op de wagon te klimmen. Daarbij
werd 1k gevolgd door een mij onbe-
kend persoon. Hij vroeg': "moet je
mee?" Ik beantwoordde zijn vraag
met ja. Ik zalje een zetje geven, bij
de vierde stop is het veilig, gaf hij
mij te kennen. Ik belandde op het
dak van de wagon en ging daar
plat op liggen, terwijl ik mij met de
handen vasthield aan de voorkant
van de wagon. Als er rechts een
station was schoof ik zover moge-
lijk naar links. Was er links een
station dan ging ik rechts. Helaas
'was er die avond geen luchtalarm.
Was dit er wel geweest dan waren
de lampen op de stations gedimd en
schenen ze ntet met lampen over de
wagons. Bij de vierde stop ben ik
van het wagondak gegaan en heb
plaats genomen in de treln. Ik heb
in mi.jn leven, ik ben nu 80 jaar,
nooit zo intens gebeden als die
avond. Iiggend op een wagon rij-
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dend in de richting Nederland. In
Enschede zag 7k Johan Wieffer
terug. Hij had het dus ook getraald.
Daar hebben wij plaats genomen
in de speciale bus voor grens-
arbeiders naar Hengelo. Op de
Enschedesestraat zijn wij uitge-
stapt en ik ben toen te voet naar de
Breemarsweg gegaan. waar mijn
meisje woonde: thans zijn we meer
dan 50 jaar man en vrouw.
Na zestien maanden weer thuis.
Het was geweldig.
Hierna was het onderduiken gebla-
zen. Daarbij heb ik ook nog onder
een andere naam geleefd, n.1.
Leferink. Het persoonsbewijs met
die naam berust met allerlei ande-
re officiëIe papieren bij Oald
Hengel, onder nr.94722.

Epiloog
De koffer, die ik in Hannover
had achter gelaten, is later door
Antoon I(amphuis opgehaald. Dat
was niet zonder g'evaar, omdat zich
in de koffer vlugschriften, afge-
\Morpen door de Engelse vlieg-
tuigen, bevonden evenals aI die
dingen die door de Russische
krijgsgevang'en rvvaren gemaakt.
Antoon is hierna ondergedoken en
na de oorlog heeft hij gewerkt bij
de P.O.D. (Politieke Opsporings
Dienst).
Ook Jochem Slijfer komt veel eer
toe. Dit blijkt ook a1 uit het verslag
van de kerstvierinC. Hij stak met
kop en schouders boven de rest uit.
Hij was een geboren leider en

sprak perfect Duits. Helaas is hij
met het bombardement omgeko-
men.
Jan Vonk en Klein Heerenbrink
waren gearresteerd en hebben een
tijd op het politiebureau in Rhelne
gezeten. Zij hadden ons nog zien
Iopen.
In de fabriek had ik nogal eens con-
tact met een Duitse medearbeider
I(arI Ramacher. Hij heeft mij eens
verteld, dat hij zijn beste tijd had,
gehad tijdens zijn krij gsgevan gen-
schap in Engeland in de jaren
1914-1918. Hij diende toentertj.jd
bij de Duitse Marine. In de week
voor de capitulatie is hij geëxecu-
teerd. Dikwijls hebben wij, om de
moed erin te houden, het
Nederlandse volkslied gezongen.
De Duitsers verstonden het toch
niet. Het verhaal is wat lang
geworden, maar voor zover ik mij
na 59 jaar herinner is }ret zo
gegaan. Het was een tijd van angst,
niet alleen voor de bommen, maar
ook moest erg worden gelet op
je woorden. Een van de jongens,
ene Ter Louw, hij kwam uit
Rotterdam, heeft zes rveken in het
strafkamp (Libenau) gezelen. Daar
werd ook dikwijls mee gedreigd.
Bij zijn terugkomst werd hij voor
het Lager afgezet en moest hij naar
binnen worden gedragen. Ik heb
van Klein Heerenbrj.nk gehoord
dat hij na de capitulatie wraak
heeft genomen. Hij sprak goed
Engels en is dan ook met de
Amerikanen, als tolk, meegetrok-
ken.
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