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De weergoden waren ons deze dag goed gezind. 
De herdenkingsdag werd  gestart op de Odulfusschool. 
Deze school is dit jaar bereid gevonden om het monument te adopteren. Groep 
8 van juffrouw Pauline, kreeg in de ochtenduren uitleg door de Hr. Frans van 
Elderen over het wel en wee van de tweede wereldoorlog. 
Na de middagpauze heeft groep 8 uitleg gekregen bij het 
herdenkingsmonument. Hier ging onze voorzitter Mario Coolen in op de 
geleverde gevechten rondom de spoorwegovergang en welke soldaten hierbij 
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om het leven zijn gekomen en wat de inbreng is geweest van Francien Coolen, 
ook vermeld op het herdenkingsmonument. Verder gaf hij uitleg over de andere 
personen vermeld op het monument. 
Na deze uitleg verplaatsten de leerlingen met reeds gereedstaande oude 
militaire voertuigen naar het Militair Oorlogskerkhof in Mierlo. 
Deze tocht zowel heen als terug, was volgens de kinderen het mooiste van de 
hele dag. Hier wordt nu nog steeds door de kinderen over gesproken. 
Op het oorlogskerkhof kregen de leerlingen en andere geïnteresseerde  uitleg 
door de Hr. Ad Hermens. Hij ging volgens een routeplan langs bepaalde graven 
waar hij dan uitleg gaf van wat de inbreng is geweest van vernoemde militairen 
tijdens de gevechten in de regio. 
Na afloop van dit bezoek werden de kinderen voorzien van ’n drankje 
gesponsord door RKSV Mierlo-Hout, waarvoor onze hartelijk dank. 
De avondactiviteit werd gestart met een herdenkingsdienst in de St. Luciakerk. 
Voor ons een heuglijk feit, omdat wij onze pastoor van de Laar weer in ons 
midden mochten begroeten na het herstel van een zwaar ongeval. 
Hierbij waren diverse genodigden aanwezig, waaronder wethouder F. Stienen 
en oud burgemeester F. Jacobs. Ook het gilde St. Antonius Abt  was aanwezig 
en niet te vergeten de kinderen van groep 8 Odulfusschool. 
Zangeres Francis bracht enkele liederen ten gehore waaronder “We’ll Meet 
Again”  
Na de herdenkingsdienst verplaatste alle aanwezigen zich naar het 
herdenkingsmonument. 
Na diverse plichtplegingen, zoals toespraken, krans- / bloemlegging en de 
vendelgroet van het Gilde St. Anthonius Abt, was het de beurt aan groep 8 van 
de Odulfusschool. De kinderen werden verzocht om kaarsjes te plaatsen aan 
weerszijde van het pad. 
Na afsluiting van het officiële deel werden de aanwezigen uitgenodigd om een 
kop koffie / thee te komen drinken in verzorgingshuis Alphonsus. 
 
Wij als bestuur kijken terug op een zeer geslaagde herdenkingsdag en danken 
alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. 
 
 
Voor meer uitgebreide informatie of foto’s van het monument kijk dan op de website : 

WWW.hmmh.nl  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hmmh.nl/
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KZ Husum-Schwesing 
 
Het concentratiekamp Husum-Schwesing , ligt in het Schwessinger district 
Engelsburg, ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Husum gelegen. 
Het concentratiekamp werd op 26 september 1944 als 
een satellietkamp van concentratiekamp Neuengamme geopend, in verband 
met de bouw van de zogenaamde Friesenwall.  
2.500 gevangenen uit 14 landen werden hier in het najaar 1944 opgesloten. 
Tussen 300 en 500 gevangenen stierven als gevolg van dwangarbeid , 
ondervoeding en mishandeling.  
Op 29 december 1944, werd het kamp gesloten. 
 

Geografie  
 
Het gebied ligt op een paar kilometer noordoostenlijk van Husum in het district 
Noord-Friesland tussen de hoofdweg Husum-Flensburg (nu B200) en de 
inmiddels terziele gegane spoorlijn naar Flensburg.  
De landkaart van dit gebied hete destijds al Engelsburg , dat is de reden 
waarom soms de naam KZ Engelsburg  gebruikt wordt. 
 

Gebruik als bouwvakkerskamp  
 
In 1938-1939 was de luchthaven Husum-Schwesing aangelegd. Voor de 
arbeiders was in de buurt van het dorp Schwesing een 
Rijksarbeiderskamp gebouwd. De capaciteit van het kamp was voor 250 
mensen bestemt.  
De Luftwaffe stationeerde in Husum tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
alleen maar dummievliegtuigen om de inkomende geallieerde bommenwerpers, 
komende vanaf de Noordzee, te misleiden.  
Na de terugtrekking uit het bouwvakkerskamp in 1940 diende het als tijdelijk 
verzamelpunt voor soldaten van de Wehrmacht, die na hun vakantie naar hun 
eenheden in Scandinavië terug keerde. Er was een tijdelijke leegstand. 
Heropbouw   
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In september 1944 werden burgers van Husum opgedragen een ring van 
dubbele prikkeldraad om het kamp aan te leggen en op de vier hoeken hoge 
wachttorens te bouwen. 
Het kamp bestond uit negen barakken, 8 als gevangene accommodatie en een 
als ziekenboeg. Bovendien waren er op het 3.000 m² terrein nog twee grotere 
gebouwen, waar de kampkeuken, het magazijn, een kleermaker en een 
schoenmaker waren ondergebracht, en vier tijdelijke wc‘s.  
 

Gevangenen  
 
Op 25 september werden 1500 gevangenen uit het concentratiekamp 
Neuengamme met veewagens van de Reichsbahn  naar Husum-Schwesing 
vervoerd. Op 20 oktober, gevolgd door nog eens 1.000 gevangenen uit 
Neuengamme. 
De gevangenen waren vooral van Nederlandse, Franse, Deense en Poolse 
nationaliteit. 
Andere gedetineerden kwamen uit de Sovjet-Unie en Duitsland. 
Kampoudste was de Duitse politieke gevangene Heinrich Neufeldt.   
 

Allerdaagse werkzaamheden 
 
28 augustus 1944 gaf Hitler de opdracht tot de bouw van de Friesenwall. Een 
verdedigingslinie van Nederland tot aan Denemarken. Hij was namelijk bang 
voor en invasie vanaf de Noordzee.  
De gevangenen moesten alleen met schoppen, een 4-5 meter brede en drie 
meter diepe anti-tank gracht uitgraven en gevechtsposities als ook 
schuilplaatsen in zware moerassen bouwen. Sommige stonden hele dag in 
koud water en modder. Zij waren ook aan de klappen van 
de Kapo's blootgesteld, die de gevangenen moesten  motiveren om te werken, 
maar deze werden vaak willekeurig geterroriseerd.  
Oudere " incompetente" mariniers bewaakte de gevangenen bij het werk en op 
de vaak kilometers lange weg er naar toe. 
Het werk in het kamp vond plaats onder de ogen van de bevolking. 
Op weg naar de Westwall werkzaamheden werden de gevangenen zowel 's 
morgens als ‘s avonds door de straten van Husum gedreven. 
Husumer moesten de lichamen van overledenen met hun voertuigen naar de 
begraafplaats brengen.  
Zelfs over de aanblik van de gevangenen door het kamphek en bij de 
werkzaamheden zijn meldingen gedaan. 
 
In december 1944 was de Friesenwall door de volledig gewijzigde militaire 
situatie zinloos geworden. Het kamp in Husum-Schwesing werd ontbonden en 
de overlevende gevangenen werden naar Neuengamme terug gebracht. 
In totaal hebben er 22.000 gevangenen gewerkt aan deze verdedigingslinie, 
waarvan de helft afkomstig uit Nederland. 
In februari 1945 was er 250 km van deze linie gerealiseerd. 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsbahn_(1920%E2%80%931945)
https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsh%C3%A4ftling
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsdeutsche
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapo_(KZ)


Waarom dit concentratiekamp? 
 
Hier is een van onze bewoners uit Mierlo-Hout, vermeld op het 
herdenkingsmonument, om het leven gekomen. 
Hij is overleden aan een longontsteking. 
 
 

Johannes Martinus Maria Keijzers  1927-1944 
 Oorlogsslachtoffer 
Is 17 jaar geworden 
Geboren op 15 mei 1927 te Helmond 
Overleden op 25 oktober 1944 te Kdo. Husum-Schwesing, Neuengamme 

Achternaam Keijzers 

Voornamen Johannes Martinus Maria (J.M.M.) 

Beroep Student 

 
 
Nederlands ereveld Lübeck te Lübeck-Vorwerk 

Locatie van het graf Blok 37 

Vak/rij/nummer 3 H 9 
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https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaats/185/nederlands-ereveld-lubeck-te-lubeck-vorwerk


OVMH – consumentenbeurs. 
 
28 t/m 30 oktober zijn wij als Stichting HMMH ook weer aanwezig op deze 
beurs. 
Hier zullen wij ons presenteren aan de bezoekers van deze beurs en aangeven 
wat de doelstelling is van onze stichting. 
 
Deze beurs wordt gehouden in Mierlo-Hout. 
Verdere informatie kunt u inwinnen bij www.ovmh.nl en de lokale infobladen 
waaronder “de Loop” en het “Mierlo’s krantje” 
 
Wij zien u graag terug bij onze stand. 
 

 

http://www.ovmh.nl/

