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a Van d.it portret Dan Joh,annes Nico-
lnas Koelínk is een grote Íoto genaakt,
die officieel een pl.a.ats krijgt in het
nieuue rntseum tnn Buchentoald.

Bernard Dijkstra. die door zijn ver-
zetswerk en de dood van zijn vader en
drie vrienden, nooit los is gekomen van
die oorlogsperiode, heeft een paar keer
een bezoek gebracht aan voormalige
qcncentratiekampen Ravensbnick en
Sachenhausen.

In dat laatste voormalige conc€n-
tratiekamp staat een internationaal
muserun. Via bemiddeiing van de
toenmalige Nederiandse ambassadeur
in de DDR, kreeg Dijkstra het gedaan
om een foto te plaatsen van zijn vader
in dat museum. Op dat moment speelde
al door zijn hoofd, dat er ook een por-
tret moest komen van Johannes Nico-
laas Koeiink in Buchenwald.

To€n Dijkstra een paar jaar geleden
daar vertoefde, raakte hij in gesprek
met een wetenschappelijk medewer-
ker, die verbonden is aan deze herden-
kingsplaats. Van hem hoorde Dijkstra
dat er weinig gegevens waren van Ne-
derlanders, die in Buchenwald hadden
gezeten. Daarop zette Dijkstra zijn
piannen uÍteen, hetgeen uiteraard zeer
werd verwelkomd. Van de Nederland-
se Ooriogsgravenstichting kreeg de

Bussumer alle namen van de Neder-
landers, die door de verschrikkingen in
Buchenwald waren gedood. Die namen
zijn inmiddels doorgespeeld naar de
man, met wie Dijkstra in Buchenwald
een ontmoeting had.

' Opsporingsdienst
Hij is uiteraard erg gelukkig dat de

foto van Koeling een plaats krijet in
het museum. ,,Hij woonde bij mij in de
Meentstraat. Tïouwens, die andere
drie ook. Wi j woonden hier vroeger ook
al. Koeling r*-as fel anti-Duits. Hij was
machinebankwerker van beroep en
werkte in Weesp. De vier zijn door de
politie uit Bussum gearresteerd in op-
dracht van de SD.

Na de ooriog hebben wij geprobeerd
dmr middei van de politieke opspo-
ringsdienst, dÍe toen in Hilversum zat,
die politiemensen voor het gerecht te
brengen. Dat is op niets uitgelopen,
hoeu'el vrij w'isten om welke agenten
het ging. Ze zijn nu overleden. Eén van
hen kortgeled*r. Deze man is altijd bij
è politie in <iienst gebieven en is na de
oorlog nog betorderd ook".

Zakboekje
Diikstra heeft zijn vader voor het

iaatst gesproken bij de Vlietlaan in
Bussurn, na diens arr€statie op tS sep-
tember 1941. ,,We hebben maar even
met elkaar gepraat over wat opper-
vlakkige dingen. Mijn vader had een
zakboekje bij zich met alierlei gege-
vens. Dat wilde hij me geven; maar dat
mocht niet van één van díe agenten. Hi j
zei dat hij het wel na zou sturen. Het
zakboekje moet nu nog altijd komen".

Op 11 april. wanneer het portret van
Koelink officieel een plaats krijgt in
het museum, zal Dijkstra ook ln Bu-
chenwald ztjn. ,,Zijn arrestatie in lg4l
zal ik nooir vergeten. Wij luisterden op
die avond naar Radio Oranje
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z&l ik E?,ooËt aergeten"
(Van onze veirlaggever

BeÉPol)
BIISSUM - Op ll april wordt in h€t

voormalige onocntratiekamp Bu-
chenwald, dat tegenwoordig op
Oostduits Fonalgêbied ligt, niet ver
van destaal Weim*, cen muleum goo-
pend ter herinncring aan de talrlikc
slachtoffcrs van het nazi-regiem- Op
die dag zal ooh €etr Foot portr€t wor-
den onthulil van de Bussunse vctzcts-
strijder Johanrce Nicols&s Kocling,
een portret dat ccn pleetc ral krijgen in
dat museunr, weerin straks ook de na-
men staan tt laf,/n van al die Neder-
landers die in Buchenwald zijn omge-
komen.

Op U aprii zal het veertig jaar gele-
den ájn, dat dit conc€ntratiekamp
rverd bewijd.

Het initiatief tot het plaatsen van het
portrt van Koelink is afkomstig van
de nu 62-jarige Bemard Dijkstra uit
Bussum, die zelf ook in het verzet heeft
gezeten. Dat straks vanaf die denk-
\À'aardige datum in april de namen van
alle Nederlandse slachtotfers in Bu-
schenwald in het museum een plaats
zullen krijgen, is dank zij de inspan-
ningen van Dijkstra een feit geworden.

Eerst even terug naar het oorlogsjaar
1941, Johannes Nicolaas Koeling, toen
26 jaar, Bernard Koeling (43), Johannes
P. Koeiink (25 jaar), geen broers maar
neven, en Andries Dijkstra (41 jaar), en
vader van Bernard Dijkstra), hadden
zich in het verzet gestort. Zij maakên
deel uit van de bekende Geuzengroep,
een van de eerste verzetsgroepen in ons
land. Het Bussums€ viertal werd door
verraad gearresteerd op l5 september
1941.

Bezoek
Via het hoofdkwartier van de SD aan

de to€nrnalige Eut€rpestraat in Am-
sterdam en het kamp Amersfoort,
kwamen drie van het ftearrest€erde
vieÉal in het conctntratiekamp Sach-
senhausen terecht. onder wie ook de
vadervan Bernard Dijkstra. De vierde,
Johannes Nicolaas Koeiink, werd naar
Buchenwald gestuurd. Noch hij, noch
de drie andere mannen uit Bussum
overleeÍden hun verbLijf daar.
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