‘Nichts wissen wollen ist die bedingungslose Kapitulation’
(opschrift monument Porta Westfalica)
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Onze broer en oom Albertus (Bertus) de Raaf, zoon van Harmanna de Groot en Pieter de Raaf, wordt
donderdag 29 juli in het graf van zijn broer Ab begraven. Bertus werd op 28 juni 1924 geboren in
het Drentse Emmercompascuum. Hij droomde ervan samen met zijn broer Ab, met wie hij een
bijzonder hechte band had, een technisch bedrijf op te zetten en volgde hiertoe een opleiding aan
de avondschool. Overdag was het vaak onmenselijk hard werken in het veen. Hun hoop was dan ook
helemaal gevestigd op een betere toekomst.
De oorlog veranderde alles. Bertus dook onder in Smilde omdat hij niet voor de bezetter wilde werken
en vervulde een actieve rol in het verzet. Op 2 juni 1944 werd hij -samen met o.a. Jan Hof- opgepakt.
Bertus werd onder meer te werk gesteld in Kamp Amersfoort, Neuengamme en in het buitenkamp
Lerbeck te Porta Westfalica. Vermoedelijk kwam hij daar om het leven, volgens het dodenboek als
gevolg van hartfalen en tbc.
Bertus werd slechts twintig jaar.
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Na de oorlog werd echter niet duidelijk waar hij begraven lag: de bronnen spraken elkaar tegen.
De onzekerheid over zijn lot zorgde ervoor, dat de familie nimmer rust vond of afscheid van hem kon
nemen. Op hun sterfbed hebben zowel broer Ab als moeder Harmanna hiervan duidelijk blijk gegeven.
Zij zei bijvoorbeeld: “Wat is er toch met ons Bertus gebeurd, waar is hij gebleven?”
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Tijdens het onderzoek in het kader van de biografie over Ab bleek eens te meer hoe belangrijk Bertus in
diens leven geweest was. Daarom werd besloten tot een nieuwe zoektocht.
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Op 11 juni kwam na 66 lange jaren een einde aan de onzekerheid over het lot van Bertus. Dankzij de
bijzondere samenwerking met zowel veel inwoners van Porta Westfalica als de gemeente aldaar en
enkele landelijke instanties, die ons met enorme inzet en betrokkenheid hebben geholpen, is Bertus
gevonden en geïdentificeerd. Eindelijk is er zekerheid. We zijn blij hem nu definitief naar zijn laatste
rustplaats te kunnen brengen en delen deze bijzondere reis graag met u. De zoektocht naar Bertus
heeft een groot gevoel van verbondenheid gebracht tussen allen die hem hielpen vinden. In Porta
Westfalica is Bertus een symbool van verbroedering geworden.
Bertus heeft een gezicht gegeven aan de velen die ver van hun dierbaren gestorven zijn. Wij willen dit
gevoel van verbondenheid met zoveel mogelijk mensen delen.
De dagen voorafgaande aan de begrafenis brengt de familie met enkele betrokkenen Bertus terug naar
Nederland. Hierbij wordt de omgekeerde route gevolgd die Bertus aflegde toen hij naar Duitsland werd
gevoerd. Onder meer Neuengamme, Kamp Amersfoort, Smilde en Emmercompascuum worden hierbij
bezocht.
Als u het fijn vindt om Bertus via een kaartje nog een laatste groet mee te geven, dan stellen wij dat erg
op prijs.

