
 
 
Deze brief is ter goedkeuring voor plaatsing aangeboden aan Judith Kaars Sijpesteijn-Gouwe, jongste 
dochter uit het huwelijk van W.F.K. Gouwe en J. Vermeulen.  Aan de rechterkant vind u aanvullingen 
aangebracht door haar. 

Werkgroep Gouwe geschiedenis 
 

 
 
 
Onderstaande authentieke brief, schreef mevrouw J. Gouwe-Vermeulen op 29 januari 1948 
aan een nicht in het buitenland, terwijl haar zoon Hans Erik stierf op 23 september 1944. 
 
De genoemde Frits is dokter Gouwe zelf. 
 
 
Het is al bijna 3 ½ jaar geleden, dat Hans stierf. In het begin denk je, daar kom ik nooit 
overheen. Vergeten en berusten, gaat ook niet, daarvoor werd er teveel in je beschadigd, 
maar het gewone leven ging verder, nam je langzamerhand weer meer op, je moet er wel aan 
meedoen en ga je merken, dat, zelfs voor de zwaarst geslagene de zon toch ook weer schijnt 
en gaat de schrijnendste pijn over het verlies verdwijnen. Je leert weer om je heen zien, dat 
ook anderen kruizen te dragen hebben 
 
In augustus 1943 was er op een 30 km. Afstand van ons een overval gepleegd, waarbij enige 
aangeschoten Nederlanders wisten te ontkomen. Van Duitse zijde ging men toen de doctoren 
af om te vragen: “of ze soms een gewonde behandeld hadden”. Nu is een arts gebonden aan 
zijn ambtseed, waarbij hij beloofde niets over een patiënt openbaar te zullen maken. Toen men 
hier kwam en ook aan Frits vroeg, of hij een gewonde verbond, heeft hij geantwoord, daar 
geen antwoord op te kunnen geven, “of een Nederlandse rechter moet mij van mijn eed 
ontslaan, dan zal ik 'ja' of 'nee' antwoorden” Ik was al dadelijk bang, dat dat niet in goede 
aarde zou vallen, gezien zo alles wat er dagelijks om ons heen gebeurde. Het was dan ook een 
grote opluchting voor ons dat we er niets meer van hoorden, tot,,,,,,,13 januari 1944 men Frits 
's nachts om 12 uur op kwam halen, met 3 andere artsen uit de buurt. No. 4 had weten te 
ontvluchten. No 5 had indertijd op de bewuste vraag met “neen” geantwoord. 
 
Frits werd dus meegenomen en kwam terecht in St. Michielsgestel, in een klooster, waar hij 
met vele gijzelaars de gevangenschap deelde. Bij andere concentratiekampen vergeleken, 
hadden ze daar een herenleven. Twee keer per week mocht hij schrijven en ik eveneens en 
ook levensmiddelen zenden. De boeren hier zorgden er altijd voor, dat ik altijd ruimschoots 
eieren, boter, worst en spek te zenden had. Ook zagen we elkaar nog wel eens, als Frits 
zogenaamd naar een arts in 's Hertogenbosch moest (St. Michielsgestel ligt daar +/- 8 km. 
vandaan) en ik daar dan ook kwam. Ruim acht maanden heeft hij zo doorgebracht en werd 
toen opeens naar Amersfoort vervoerd, waar hij met vele anderen op een snikhete zolder 
moest zitten en maar eenmaal per dag, zeer kort, gelucht werd. Na ongeveer een week kon hij 
mij een boodschap doorgeven, die erg bemoedigend leek. Hij was verhoord door een 
Hauptmann, die hem, na afloop daarvan gezegd had: “Ich habe die absicht Ihnen frei zu 
lassen.” Ook had iemand van de wacht hem gezegd: “Het komt met u wel terecht dokter, want 
u bent hier al afgeschreven.” U kunt begrijpen, hoe ik van dat ogenblik af, dagelijks uitkeek of 
Frits er niet aankwam. Het reizen was toen (september 1944) hier al zeer moeilijk; alles was 
door de Wehrmacht in beslag genomen en daarbij schoten de Engelsen vanuit de lucht op elke 
trein of autobus, die ze zagen rijden, zodat men liever liep, als je je verplaatsen moest, dan 
van trein of autobus gebruik te maken.  
 
Ik meende dus, dat hij altijd nog wel komen kon, toen een telefoontje van het Rode Kruis alle 
hoop de bodem insloeg, door mee te delen, dat mijn man naar Duitsland was afgevoerd 
dezelfde nacht na het verhoor reeds, waaruit bleek, hoe je toch altijd weer bedrogen werd. 
Men kon me niet zeggen, waar hij heen zou gaan, maar tot de grens, was het transport er 
zonder ongelukken afgekomen, en daar moest ik het toen maar mee doen. Wat een desillusie 
en wat een angst. Iedere dag weer keek je uit naar bericht, dat 10 december pas kwam. Frits 
zat toen in een zeer groot internationaal kamp in Mühlberg bij Leipzig. Later is hij verplaatst 
naar Neu-Brandenburg bij de Hollandse officieren. Frits is immers ook reserve officier van 

Opmerking [R1]: In deze onzekere 
tijd zijn Fried en Agnes meteen 
per tandem naar Amersfoort 
gereden, maar mochten niet bij 
hem. 

Opmerking [R2]: W.F.K. Gouwe 
13-01-1944: opgepakt en via 
Amersfoort ondergebracht in St. 
Michielsgestel. 
 
28-08-1944: terug naar 
Amersfoort (kamp Waterloo) 
 
16-09-1944: van Amersfoort naar 
Müllberg (Dld) 
 
Op 02-10-1944: van Müllberg naar 
kamp Neu Brandenburg. 
 
05-06-1945: aankomst thuis in 
Lutten 



 
 
Gezondheid. Hij genoot daar de bescherming van het Rode Kruis. Eens in de 6 of 8 weken 
kwam de Zweedse gezant over om te informeren of er ook klachten waren, dus kon men er 
niet zijn gang gaan van Duitse zijde, als in andere kampen. Ook kregen ze voedsel pakketten 
van het Rode Kruis, die altijd zeer welkom waren, want verder leed men zeer veel gebrek. 
 
Toen Frits in juni 1945 weer behouden terug mocht komen, was hij buitengewoon vermagerd 
en verouderd, met zenuwstoornissen in de benen door vitaminen gebrek dat zich gelukkig 
allemaal na verloop van tijd hersteld heeft. Ook de Zweedse gezant heeft nog pogingen in het 
werk gesteld, Frits vrij te krijgen, er is een request, naar Hitler persoonlijk geweest, maar 
zonder enig resultaat. 
 
Ondertussen zat ik hier dan met de kinderen en mijn schoonmoeder, die in Utrecht uit haar 
huis gezet was en vanaf oktober 1943 al bij ons inwoonde. Verder was er een waarnemer voor 
de praktijk (dokter Ragay) een heel sympathieke dokter, die me in die vreselijke tijd zeer ter 
zijde heeft gestaan. De kinderen die altijd heen en weer naar school in Coevorden reisden (16 
km. bij ons vandaan) waren er, toen er geen verbindingen meer waren, bij een daar wonende 
familie (Ds. v.d. Ven) in huis gekomen. Toen Coevorden op een dag ernstig gebombardeerd 
werd en de toestand met zijn wandaden dagelijks ernstiger vormen aannam, zijn allen 
thuisgekomen. 
 
Hans was al van de H.B.S. af, zou voor arts gaan studeren in Utrecht, maar iedere student 
moest tekenen, de Duitsers nooit iets in de weg te leggen, wat 99% van onze Hollandse 
jongens niet deed, zo ook Hans niet en kan hij niet gaan studeren. Trouwens, alles lag zo goed 
als stil. Alle jongelui moesten voor de Duitsers werken, bijna altijd in Duitsland; hetgeen men 
niet wilde, maar waar velen zich toch niet aan konden onttrekken, als ze gepakt en 
goedgekeurd werden. Zij die kans zagen in Holland te blijven, sloten zich aan bij de 
verzetsgroep zo ook Hans, (die inmiddels verloofd was met Jet Schoemaker uit Dedemsvaart) 
Toen ik dan bericht gekregen had, dat Fris voorlopig wel niet terug zou komen, nam ik het 
besluit alles van hem te gaan opbergen. Ook dat bleek heel vaak nodig, omdat men van Duitse 
zijde erg veel belangstelling voor heren kostuums had en wij natuurlijk op een lijst stonden, 
dat het hoofd van het gezin niet aanwezig was. Alles ging dus in een hutkoffer naar een boer 
die achter ons een heel eind in het land woonde. Al opruimende, kreeg ik telkens dingen in 
handen, waarvan ik dacht, och, daar is Frits erg op gesteld, dat is een aardige herinnering, etc., 
etc., en dan borg ik het eveneens op. Toevallig horende hoe ergens de vloerkleden waren 
weggenomen vond ik “wat geeft het ook, of we er deze laatste maanden kaal bij zullen zitten, 
de kleden laat ik ook opbergen, “weer bij andere boerenvrienden,” het zilver en andere 
waardevolle voorwerpen, werden begraven enz., enz.  Op maandag was ik begonnen, op 
vrijdag waren we pas klaar. Och, wat heeft die Hans met een vriend mij die vrijdagmiddag nog 
geholpen te sjouwen en schilderijen goed verzorgd in te pakken. En …………. 24 uur later kreeg 
ik een zogenaamde standrechtelijke huiszoeking, waarbij men mij zeer veel ontnam (van 
hetgeen er nog over was) en vernielde………….. o.a. al ons linnen- en ondergoed en de wollen 
kleding, terwijl de winter voor de deur stond…………. 
 
Hans was die morgen vroeg met twee vrienden weggegaan (Adriaan van Haeringen) dat deed 
hij meer; ze hadden dan het één of ander te verrichten. Hij zou om een uur of twee weer terug 
zijn. Ik kreeg echter bericht, dat hij langer weg zou blijven tot 6 á 7 uur, want de Duitsers 
hadden de polder Mastenbroek onder laten lopen en nu hielpen de jongens de boeren te 
trachten het vee nog te redden en binnen te halen. De volgende dag 24 september zou onze 
Agnes 18 jaar worden en we waren met zijn allen bezig geweest koekjes te bakken, om toch 
nog wat feestelijks voor de verjaardag te hebben. Om ongeveer 6 uur, had ik in de eetkamer 
de avondboterham klaar, de kinderen zochten appels in de tuin, toen de telefoon ging. Zoiets 
gebeurt natuurlijk vele keren per dag en gedachteloos nam ik de hoorn op………… maar kreeg 
daar het ontstellende bericht te horen: “Uw zoon is in Duitse handen, erger, hij is al 
doodgeschoten ook”. U kunt begrijpen, wat dat was alsof de wereld boven me instortte. 
 
Alle bijzonderheden zal ik maar niet neerschrijven, maar het was ontzettend, ook om het de 
kinderen, zijn verloofde en andere huisgenoten te moeten meedelen en hoe allen daar op 
reageerden. Toch drong het tot me door, dat er wel eens huiszoeking van zou kunnen komen 
en, hoewel ik wist, dat er in geen enkel opzicht contrabande in huis was, behalve een radio, 

Opmerking [R3]: en Chris Bakker 

Opmerking [R4]: Ze brachten de 
auto van vader Gouwe naar het 
verzet in Hasselt om vordering te 
voorkomen. 



 
 
liepen we vlug het gehele huis nog even door. Een buurman (Lägers) kwam om de radio weg 
te halen. Juist was dat klaar of………..daar reden twee overvalwagens voor en een 30-tal 
militairen zetten onze tuin af zoals dat te doen gebruikelijk was. Helaas kon de buurman zijn 
tuin niet meer bereiken, omdat van te voren al militairen bij de buren de tuinen in waren 
gegaan om ons huis te omsingelen. De goede man werd gegrepen, maar wist los te rukken, is 
in zijn huis gevlucht en van het dak van zijn garage gesprongen en zodoende ontkomen. Ook 
zijn drie zoons zijn ontkomen, waarna men zijn gehele woning leegstal en zijn garage (het was 
een autohandelaar) met alles wat er in was aan motoren, auto’s, fietsen en gereedschap 
geconfisqueerd werd. Enfin, er zijn geen doden bij te betreuren en dan ben je er alsnog goed 
afgekomen. Hoe men hier tekeer is gegaan……….. het is treurig en bijna niet te geloven voor 
een buitenstander. 
 
Wat was er nu gebeurd? 
 
Ongeveer 10 km. van ons huis af, in Balkbrug, was er op een aldaar liggend schip met munitie 
geschoten. De dader of daders ontkwamen. De eersten die ze te pakken kregen, waren drie 
jongens op de fiets – onze Hans en twee vrienden van 24 en 26 jaar. Ze werden meegenomen 
en Hans is daar ogenblikkelijk gefusilleerd met een nekschot. De andere jongens moesten mee 
in de overvalwagen naar ons huis toe. Ze hadden Hans alles afgenomen, zo ook zijn papieren 
en wisten ze dus waar hij thuishoorde. Onderweg heeft men nog moeten schuilen voor Engelse 
vliegers. Een van de jongens, die van 24 jaar, heeft toen het grote geluk gehad te kunnen 
ontvluchten. De ander (Adriaan van Haeringen) werd daarna aan zijn fiets gebonden en zo 
kwam men bij ons. Heel de avond, dat men hier de beest uithing, heeft de arme Adriaan, 
zonder dat iemand iets voor hem kon doen, daar in die wagen gezeten en toen men eindelijk 
vertrok, heeft men ook deze jongen doodgeschoten en in de Dedemsvaart gegooid.  
 
Een andere jongen, uit Slagharen, kwam juist aangefietst, toen hij de Duitse auto’s zag 
naderen. U begrijpt, dat ze in kwade ‘reuk’ stonden, vooral voor jonge mannen. “Drommels” 
dacht deze 26 jarige Johannes Kosse, Duitsers, ik schiet maar gauw bij dokter de tuin in, dan 
kan ik achterom wel wegkomen!”. Helaas is ook deze arme stakkerd in handen gevallen van al 
door de achtertuin komende militairen. Ik heb gezien hoe ze deze jongen mishandeld hebben 
en daarna is hij achter ons huis eveneens neergeschoten. Wij werden allen in één kamer 
gedreven en om te beginnen aten een aantal het klaarstaande avondeten op, waarna men 
bordjes en melkbekers stuksloeg. Daarna moesten dokter Ragay, de waarnemer, en ik mee om 
verhoord te worden. Men raadde dokter aan, direct weg te gaan, anders zou hij met mij over 
één kam geschoren worden. Maar zijn antwoord was: “Ik ga niet weg, het is mijn plicht om te 
blijven”, en hij bleef. Terwijl ik in de spreekkamer zat, stond hij buiten. Ik hoorde schieten en 
meende, dat hij ook vermoord werd. Ondertussen schoten ze af en toe bij mij uit het raam, 
zodat hij hetzelfde van mij dacht en de arme kinderen, die opgesloten zaten helse angsten 
uitstonden, dat ze ook mij zouden doden. Per slot zij we er heelhuids afgekomen. Men heeft, 
nadat ze alles van hun gading hadden meegenomen en de flessen uit de apotheek  opstand 
met de geweerkolven er uit en kapotgeslagen hadden (iets waarmee ze niet alleen ons, maar 
het gehele dorp dupeerden) weer weggereden, ons totaal verslagen, leeg en uitgeput 
achterlatende. Dit alles deden mensen ons aan. Het was niet te omvatten en we waren totaal 
uit het lood geslagen. 
 
De volgende morgen, op Agnes haar 18e verjaardag, brachten enige Hollandse marechaussees 
Hans thuis. Onbegrijpelijk voor ons, toen we hem op de divan bij ons hadden, dat hij dood was. 
Hij zag er zo gewoon, ja bijna gezond uit, met zijn bruinverbrande gezicht en een klein lachje 
om zijn mond, zoals hij zo vaak had. We meenden ieder ogenblik, dat hij op zou staan en bij 
ons komen zitten. Helaas, helaas, dat zou nooit meer gebeuren. Hoewel hij dan thuisgebracht 
was, hadden de Duitsers hem niet vrijgegeven. Dat gebeurde pas, na veel moeite, gedaan 
door onze officier van Justitie, 2 ½ dag later; toen kon de arme jongen pas gekist worden, 
waarna we hem de volgende dag op het kerkhof alhier hebben begraven. Het voorschrift luidde, 
dat alleen de zusjes en ik achter de baar aan mochten gaan. Op het kerkhof was echter de 
gehele bevolking aanwezig. 
 
 
 

Opmerking [R5]: Sluis 6 bij de 
melkfabriek 
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Opmerking [R8]: Met de handen 
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Opmerking [R11]: Er werd gezegd 
dat er bommen in het huis waren 
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zouden eerst naar Veldhoen maar 
bleven, na inspectie, thuis. 

Opmerking [R12]: Hans had 
slechts een pleister op z’n rechter 
kin (van de schotwond) 



 
 
Een gedetailleerder verslag van de mensonterende gebeurtenissen in de woning leest u in het boek 
“Met onvergetelijke moed”, Oorlog, Verzet en Bevrijding in N.O. Overijssel van G. Heijink, 
verkrijgbaar bij boekhandel Heijink in Hardenberg. 
 
 
 
Onderstaande is extra opgenomen om duidelijk te maken dat de drie vrienden niets 
met de aanslag op het munitieschip te maken hadden. In het verleden zijn er helaas 
publicaties verschenen waarin anders werd gesuggereerd. Onterecht en uiterst 
grievend voor de nabestaanden. 
 
Werkgroep Gouwe geschiedenis 
 
 
 
Overgenomen uit de stamboom van de fam. van Haeringen. 
 
Notities bij Adriaan van Haeringen 
 
Hans Erik Gouwe (geboren op 28 april 1923) had op 23 september 1944, samen met twee vrienden, 
Adriaan van Haeringen en Chris Bakker, de auto van de familie - een Ford - naar Zwartsluis gebracht. De 
Duitsers waren bezig alle auto's te vorderen. In Zwartsluis hadden de jongens de auto overgedragen aan 
het verzet. Daar hoorden ze dat de Mastenbroekerpolder onder water gezet was en ze besloten waar 
mogelijk boeren de helpende hand te bieden bij het redden van het vee. Thuis in Lutten had moeder 
bericht gekregen dat het nu wat later zou worden. Haar man, dokter Gouwe, verbleef op dat moment in 
kamp Neu Brandenburg in Duitsland. Terwijl de jongens terugfietsten naar huis, hadden enkele 
verzetslieden in Balkbrug het vuur geopend op een munitieschip, echter zonder enig effect. 
Gealarmeerde Duitsers arresteerden kort daarna het niets vermoedende drietal. Zij werden verdacht, 
gefouilleerd en meegenomen. Daar in Balkbrug, in het laantje van 't huis bij dr. Hartsuiker, werd Hans 
Erik van achteren neergeschoten. Zijn lichaam werd naar de openbare weg gesleept waar het ter 
afschrikking moest blijven liggen. De beide anderen werden meegenomen, Chris wist later nog te 
ontkomen, maar ook Adriaan is doodgeschoten. Direct na de moord op Hans Erik werd er huiszoeking 
gedaan in de dokterswoning in Lutten, gewelddadig, brutaal en intimiderend. Daarbij is ook Johannes 
Kosse uit Slagharen neergeschoten: hij kwam toevallig voorbij en trachtte te ontkomen. Mevrouw 
Gouwe legde de gebeurtenissen vast in een dagboek om haar man bij terugkeer uit Duitsland te kunnen 
laten lezen wat er precies was gebeurd. 
 
 


