
Neuengamme
Jan H. Kornpagnie

De meeste barahhen zijn af gebrohen. Hun ligging en omyang worden in beeld gebracht door velden van
stenen. Op de achtergrond een nogbestaand stenen gebouw, waarin de barahhen 7 tot en met 4 warer,
ondergebr acht. F oto\: auteur.

Concentratiekamp Neuengamme werd in 1938 gesticht. Het lag 30 kilometer ten zurd-
oosten van Hamburg en vlakbq het lieflr.1ke dorpje Neuengamme, de naamgever van het
kamp. Ruim 5500 Nederlanders zqn in de jaren I94I-I945 naar Neuengamme overge-
bracht. Rond de 90o/o van hen is in het hoofdkamp of eén van de 85 buitenkampen
overleden, allen ten gevolge van de door de nazi's gepraktiseerde Vernichtung durch
Arbeit oftewel vernietiging door arbeid, onmenseh.lke arbeid, die gecombineerd werd
met zware mishandelingen en de verstrekking van ui[ermate slecht voedsel.
In het mede door de gemeente Gouda gesponsorde boek Nederlandersinl{euengamme ,
dat in 2005 verscheen, komt een aantal namen van in Gouda geboren personen voor
die gevangene in Neuengamme zijn geweest en aldaar zijn overleden. Die namen zr)n.

S.J. de Beun
C. Bourguignon
PJ. Bourguignon
G J P Bouman
FM. Dortland

J.G. Everling

J.G. Everling
A. Frugte
GJ. Heshusius
C.A. van 't Hul
W Idenburg
FH.G. van Iterson

Geboren
25-4-1895
2B-7- r9 r3
17-3 - I9 I7
r - r  1 -1908
13-3 -1919
r0 -2 - t9 I+
12-3 -L919
I6 -2 -1918
L2-9- t920
17-2 - t9 t7
rB-2-1904
L4-2-rB9r

Overleden
2-12-1944
r2-4- t945
B-+-1945
B?-4-t945
r6-12-r944
onbekend
3-5-r945
r0-3- t945
3-4-1945
3-5- I945
27-4-r945
IL -4 -1945
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H. van Kooij
G.C. Kórnemann

J. Prinsenberg
E Verkaik
N KJ van Waas

Têruggekeerd zíjn A. van
geb 12-6-1919)

30-9-r92+
16-8-1889
L5-6-7920
onbekend
30-12-1886

Dantzig (geb.

26_9_L94+
3_5_1945
30_t_r945
onbekend
TI-I-T945

23-12-1920) enJ.G. Heesen (of: Hessen,

Het reeds lang terdwenen crematorium van het concentratíehamp, zoals d,at wordt getoond. op d"e
permanente tentoonstelling in het yoormalige hamp.

Op schaal nagebouwde barah in de tentoonstellingsruimte.
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