
Ter herdenking: 

 

Plaquette met namen van PTTers die zijn omgekomen 

in Kamp Vught op 05-09-1944, bevindt zich in de 

telefooncentrale aan de Apeldoornsestraat in Arnhem. 

  
Eind april 2017 kreeg het bestuur van GPVRA een mededeling / vraag of er meer bekend was 

over de plaquette die momenteel in de Dc1A in Arnhem hangt. 

Vanuit de GPVRA is de werkgroep Telefan, die het erfgoed van het Telefoondictrict Arnhem / 

Nijmegen beheert, geïnformeerd, en we zijn op onderzoek gegaan. 

Ik heb o.a. via de FaceBook pagina Oud Arnhem gevraagd om informatie en daarop kwamen 

enkele reacties, daarmee ben ik aan de slag gegaan het resultaat staat hieronder. 

Als laatste heb ik de gegevens die verzameld zijn door mede werkgroeplid Gert van Beek, 

opgenomen. 

De informatie overlapt elkaar, maar vult elkaar op sommige punten ook aan. 

Jan Jansen, werkgroep Telefan, Update mei 2018 

 



Omgekomen PTT-ers in Kamp Vught 05-09-1944  

Namen op de herdenkingsplaquette van het voormalig Telefoondistrict Arnhem 

L.W. van der Plas, C. TH. Meijer, H. Schaap, H. Hendriks en J.L. van Donselaar 

De volgende gegevens met deze namen komen van de webpagina: 

http://www.nmkampvught.nl/historische-informatie/omgekomen-in-vught/ 

 

 

 

 

Gegevens gevonden in de lijst van omgekomenen in Vught: 

Donselaar, Johannes L. van 

Geboren te Hatert op 4 februari 1916 
Omgebracht in Kamp Vught op 5 september 1944, 28 jaar 

Helaas hebben wij van Johannes van Donselaar geen nadere gegevens. 

Heeft u gegevens of mocht u iemand weten die ons aan gegevens kan helpen, laat het ons 
weten 

http://www.nmkampvught.nl/historische-informatie/omgekomen-in-vught/


Hendriks, Hendrikus 

Geboren te Boxmeer op 6 januari 1893 
Omgebracht in Kamp Vught op 5 september 1944, 51 jaar 

Illegaal werk 

Hendrikus woont tijdens de oorlog samen met zijn vrouw en drie kinderen in Cuyk. In de late 
herfst van 1943 worden er tussen Mook en Malden twee geheim agenten gedropt. Eén van 
hen, Wim Schreinemacher, komt terecht in Katwijk – een gehucht bij Cuyk. Wim zoekt daar 
contact met opperwachtmeester Verkoelen die hem naar Hendrikus verwijst. Hendrikus is 
als illegaal werker betrokken bij de Radio Centrale. Na een week bij Hendrikus te hebben 
gebivakkeerd, vertrekt Wim richting Vught, hij voert zijn opdracht uit en komt in contact met 
de verzetsbeweging Groep Oost-Brabant. 

Geen bewijs 

Daarop wordt Wim weer naar Engeland gebracht. Er moet iets zijn misgegaan of verraad in 
het spel zijn geweest. Want in de nacht van 20 op 21 mei 1944 staan de Duitsers bij 
Hendrikus voor de deur. Hij wordt naar Arnhem gebracht en komt uiteindelijk via Haaren in 
Kamp Vught terecht. In Vught wordt Hendrikus veelvuldig ondervraagd en gemarteld, de 
Duitsers hebben bij hem thuis niets gevonden en geen enkel bewijs van zijn betrokkenheid 
bij het verzet. 

Op 5 september 1944 wordt Hendrikus door de Duitsers te Vught gefusilleerd. Zijn trouwring 
en zijn trouwboekje worden na de oorlog door de geallieerde troepen in concentratiekamp 
Bergen-Belsen gevonden en naar zijn vrouw gestuurd. 
Wachtmeester Verkoelen wordt naar Duitsland getransporteerd en komt op 17 april 1945 
om in Kommando Pölitz . 

Bronnen: 

 Sterbebuch 1944 
 Erelijst van gevallenen 1940-1945 
 Archief Hetty Voûte 
 Bevrijd Cuyk onder vuur, blz. 108 

 

 

 

 

 

http://www.erelijst.nl/over-erelijst


Meijer, Constant Th. 

Geboren op 19 september 1909 te Rotterdam 
Omgebracht op 5 september 1944 in Kamp Vught, 34 jaar 

Constant is ongehuwd en woont tijdens de oorlog in Arnhem. Hij is daar werkzaam als 
ambtenaar bij de PTT en raakt betrokken bij het verzet. Hij maakt voor het verzet tekeningen 
van het telefoonnet en verstuurt deze naar Engeland. Op 5 september 1944 wordt Constant 
gefusilleerd vanwege zijn spionage bij de PTT. 

Bronnen: 

 Sterbebuch 1944 
 Erelijst van gevallenen 1940-1945 
 Archief Hetty Voûte 

 

Plas, Johan Willem van der 

Geboren op 11 juli 1900 te ’s-Graveland 
Omgebracht op 5 september 1944 in Kamp Vught, 44 jaar 

Johan woont tijdens de oorlog samen met zijn vrouw in Arnhem en is werkzaam bij de PTT. 
Tijdens de oorlog is Johan lid van het Arnhemse verzet. Hij houdt zich in eerste instantie 
vooral bezig met spionagewerk op het gebied van de voor telefonie noodzakelijke 
infrastructuur. Later nemen Johan en zijn vrouw ook joden in huis en voorziet Johan mensen 
van bonkaarten. Ook bevrijdt Johan verzetsstrijders uit de gevangenis aan de 
Wilhelminastraat in Arnhem. Het verzet heeft nog geprobeerd Johan uit de gevangenis te 
bevrijden. Maar hij weigert mee te gaan omdat vier anderen met wie hij een cel deelt niet 
mee kunnen. Kort daarop wordt Johan naar Vught gebracht waar hij op 5 september door de 
Duitsers wordt gefusilleerd. 

Bronnen: 

  Sterbebuch 1944 
  Erelijst van gevallenen 1940-1945 
  Familie Van der Plas 

 

  

http://www.erelijst.nl/over-erelijst
http://www.erelijst.nl/over-erelijst


Schaap, Hero 

Geboren op 16 november 1913 te Zaandam 
Omgebracht op 5 september 1944 in Kamp Vught, 30 jaar 

Hero Schaap woont tijdens de oorlog in Nijmegen. Hij is ingenieur van beroep en werkzaam 
bij de PTT. Voor het verzet maakt Hero tekeningen van alle telefoonlijnen in de omgeving 
van Nijmegen. Op 20 mei 1944 wordt Hero door de Duitsers gearresteerd. Hij wordt 
opgesloten in Kamp Vught. Op 5 september 1944, Dolle Dinsdag, wordt Hero bij Kamp Vught 
gefusilleerd. 

Bronnen: 

  Sterbebuch 1944 
  De Gelderlander, editie Nijmegen, 23 september 2004 

  



Uit de volgende website overgenomen: 

http://www.go2war2.nl/artikel/1390/Kamp-Vught.htm?page=5 

Enige achtergrond informatie Over Kamp Vught 

Vanaf de opening van het kamp was hier een Deutsche Standesbeamte (ambtenaar van de 
burgerlijke stand) werkzaam. Van iedere gevangene die omkwam in kamp Vught maakte hij een 
akte op waarin persoonlijke gegevens en de doodsoorzaak opgenomen werden. Deze aktes 
werden door hem opgenomen in het Sterbebuch. Ondanks dat niet alle aktes bewaard zijn 
gebleven, heeft men na de oorlog geprobeerd om de namen van alle slachtoffers te achterhalen. 
Tegenwoordig staan hun namen vermeld op de speciale gedenkwand in het herinneringcentrum 
op het terrein van het voormalige kamp Vught. 

Naast de 421 gevangenen die omkwamen door honger, ziekte en mishandeling, werden op de 
fusilladeplaats even buiten kamp Vught 329 gevangenen geëxecuteerd. Het executiepeloton 
bestond voor een groot deel uit Nederlandse SS’ers, die belast waren met de buitenbewaking. De 
eerste executie vond plaats in juni 1944. Het slachtoffer was een gevangene die schuldig was 
bevonden aan sabotage bij het Philips-Kommando. In augustus en september 1944 vonden er 
aan de lopende band executies plaats. Eén van de gevangenen vertelde na de oorlog dat de 
salvo’s van de schietbaan gedurende die twee maanden steeds vaker weerklonken: “(...) ook al 
tijdens het ochtendappèl. Vanmorgen twee salvo’s. Na het eerste salvo tel ik negentien 
genadeschoten en ik ril over heel mijn lichaam. Mijn onderlip bijt ik stuk om de tranen van woede 
te bedwingen, bij deze afschuwelijke moordpartijen waaraan nooit een einde schijnt te komen.” 

De massale executies in augustus en september 1944 waren het gevolg van de situatie aan het 
front. De geallieerden boekten steeds meer successen en rukten op richting Duitsland. Om te 
voorkomen dat burgers in bezet gebied onder invloed van de opmars van de geallieerden verzet 
zouden plegen, vaardigde Adolf Hitler op 30 juli 1944 het Niedermachungsbefehl uit. Op grond 
van dit bevel kwam alle rechtspraak tegen ‘saboteurs’ te vervallen. Iedereen die verdacht werd 
van sabotage of andere verzetsacties kon zonder enige vorm van rechtspraak ter dood gebracht 
worden. Er moest een afschrikwekkende werking van uitgaan. In Nederland werden vanuit 
verschillende gevangenissen maar vooral vanuit ‘het Oranjehotel’, de strafgevangenis in 
Scheveningen, gevangenen overgebracht naar kamp Vught om daar geëxecuteerd te worden. Na 
de ontruiming van het kamp in september 1944 plaatsten omwonenden een houten kruis op de 
fusilladeplaats ter nagedachtenis aan de 329 geëxecuteerde gevangenen. Vlakbij dit 
herdenkingsteken werd op 20 december 1947 ook een monument onthuld door prinses Juliana. 

 

 

 

  

http://www.go2war2.nl/artikel/1390/Kamp-Vught.htm?page=5
http://www.go2war2.nl/artikel/4458/Hitler-Adolf.htm


Uit de volgende website overgenomen: 

http://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/donselaar/63cb4932-6477-49ce-8ff2-fc0f29e54cde 

 

http://www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/donselaar/63cb4932-6477-49ce-8ff2-fc0f29e54cde


 

  



 



 

 



 

  



Gegevens verzameld door Gert van Beek, lid van de werkgroep Check. 

-H. Hendrikus Hendriks   

Geb: 06-01-1893, Ovl: 05-09-1944 Kamp Vught, Gefusilleerd  51 jr.  Woonde in Boxmeer, was 

elektromonteur en lid van het verzet. 

-Johan Willem van der Plas 

Geb: 11-07-1900, Ovl: 05-09-1944 Kamp Vught, Gefusilleerd 44 jr. 

In Arnhem werd op 22-05-1948 pas aangifte gedaan van overlijden. Was lid van het verzet. 

-Hero Schaap  

Geb: 16-11-1913 Zaandam, Ovl: 05-09-1944 Kamp Vught, Gefusilleerd 30 jr. 

Na crematie is de as opgenomen in crematieput Kamp Vught. 

Gehuwd met Hinke Tel, vader van één kind. Was Elektrotechnisch ingenieur, bij PTT, 

Dienstkringleider in Nijmegen. Spioneerde bij de Duitse Wehrmacht en bracht telefoonlijnen 

in Nijmegen in kaart. Werd 20-05-1944 gearresteerd. 

Genoemd als Chef Elektrotechnisch Ambtenaar, in advertentie in de Gelderlander van 15-11-

1945, namens gezamenlijk personeel technische dienst Telefonie en Telegrafie Nijmegen. 

-Johannes Lambertus van Donselaar  

Geb: 04-02-1916, Ovl: 05-09-1944 Kamp Vught, Gefusilleerd 28 jr. 

Na crematie is de as opgenomen in crematieput Kamp Vught. 

Gehuwd met Geertruida, Anonia Maria Albers. Tekenaar bij PTT en lid van het verzet. 

Geboren in Nijmegen, woonde in Arnhem. 

Zijn vrouw en ouders kregen pas in nov. 1945 bericht van overlijden, er werd een 

advertentie geplaatst in de Gelderlanden van 19 en 20 nov. 1945. 

In Arnhem werd op 29-04-1948 pas aangifte gedaan van overlijden. 

-Constant Theodorus Meijer 

Geb: 19-09-1909, Ovl 05-09-1944 Kamp Vught, Gefusilleerd 34 jr. 

Was instrumentmaker bij PTT. Was lid van het verzet. 

In Arnhem werd op 22-05-1948 pas aangifte gedaan van overlijden.  

In de Maasbode van 10-11-1945 werd een overlijdensbericht opgenomen. 

  



Foto’s gemaakt tijdens een herdenking op 4 mei 1955 in de villa aan de Jansbuitensingel 

(Villa freule van Verschuer). Daar was een tijdelijk kantoor ingericht tot +/- 1957. 

 

 

 



         

         


