
Alois Probst overleeft hel van Brüx 
 
 
“Door een waas van geheimzinnigheid omgeven en een duistere onverklaarbare reden was mijn lot 
dan bezegeld. Waarom deze gang van zaken? 
Het antwoord op deze vraag zal wel nooit achterhaald worden. Allemaal hadden wij onze 
Vaderlandsche plicht gedaan en in de historische Meidagen van 1940 onze dierbare grond verdedigd, 
nu drie jaar later, werden wij tegen alle internationale rechten in, krijgsgevangen gemaakt en 
weggevoerd.                                                                                                                                                                             
Nooit zal ik dien prachtige zonnige Julidag vergeten, toen ik mijn dierbare geboorteplaats Tegelen 
vaarwel moest zeggen. Toen de trein wegreed  waren er witte strepen tegen den strakblauwen 
hemel; geallieerde vliegtuigen vlogen naar ‘t zelfde land waar ik heen moest.  
Onze vrienden daarboven waren op weg naar vrede en victorie, om de wereld vrij te maken. Zij 
brachten duizenden tonnen bommen en de overwinning. Vrienden van over zee, wij danken U. 
Enfin, ik zat in ’t bootje en ’t was nu  zaak weer veilig te landen. Ik wenschte mij zelf behouden vaart 
en ‘Good Luck’. Van nu af aan was ik geen burger meer, enkel een simpel nummer. 
‘Prisoner no.97984’.” 
 
Aldus verwoordt Alois Probst het begin van zijn krijgsgevangenschap in juli 1943.  

Na zijn verblijf in “de hel van Brüx” in Tsjecho-Slowakije keert hij na 646 dagen behouden en wel terug 
in Tegelen. Echter tijdens een bombardement is zijn dagboek verloren gegaan. Korte tijd na 
thuiskomst legt hij zijn ervaringen alsnog vast in een indrukwekkend, uniek document.  

Ik, Leny Probst zijn dochter, wordt als kind al geraakt door dit werk.       

  

 

                                                                                                                                                                                             
Geregeld pakte ik het boek in de slaapkamer van mijn ouders uit het nachtkastje van mijn vader en 
bladerde het door. Al lezende riep zijn verhaal tal van vragen bij mij op. Maar mijn vader ontweek ze, 
de herinneringen waren te pijnlijk voor hem; het trauma mocht niet herbeleefd. Anderzijds liet het mij 
niet meer los.   

 

 

 

 



Mijn vader overleed in 2004. Zijn document is nu in mijn bezit.                                                                                      
Een bezoek jaren geleden aan Tsjechië raakte me zodanig dat het de aanzet vormde tot nader 
onderzoek. Mijn aansluitende zoektocht in tal van archieven leverde bij het doorspitten van vele 
mappen een keur aan documenten, brieven, namenlijsten, tekeningen en foto’s op; waardevolle 
aanvullingen op zijn verhaal. Tevens ervoer ik uit contacten met nabestaanden van medeslachtoffers 
dat er grote behoefte aan informatie bestaat.  

   

                   Zo begint hij zijn verhaal                                    Alois Probst (rechts) met zijn vriend Arie Lamens in Brüx.                            
                   Archief fam. A. Probst                                                     Archief fam. A. Probst 

                                                                                                                                                                                                      
Het vervolg van zijn reis: 

“Een vreemd gevoel maakte zich van mij meester. De harde werkelijkheid drong nu pas eerst goed tot 
mijn brein door. Zou ik mijn land nog eens mogen betreden? Men moet ‘t meegemaakt hebben om te 
weten wat het zeggen wil, als een willoos wezen aan de willekeur van anderen uitgeleverd te zijn, en 
in plaats van de gehoopte vrijheid te krijgen, ingeladen en weg getransporteerd te worden, in snelle 
vlucht bekende en dierbare Vaderlandsche bodem voorbij  te zien schuiven, de grens te passeren de 
ballingschap in naar het hart van een vreemd en vijandig land, tot in de brouwnesten van machten 
die geen recht meer kennen en den mensch van alles ontluisteren.” 
 
De dagenlange treinreis eindigt uiteindelijk in een krijgsgevangenkamp in Brüx Tsjecho-Slowakije.  
 

                            
 
                                         Brüx omgeven door bruinkoolmijnen.  Archief fam. A. Probst 



 
 “Een 2000 Fransche prisoners waren medebewoners van ons kamp. We woonden langs een 
geweldige fabriek. Dikke zwarte rookwolken en golven van gashoudende dampen trokken bij 
oostenwind over onze hoofden.                                                                                                                                             
Den 3e september, zette ik mijn eerste schreden in het grootste bedrijf dat ik ooit aanschouwd had: de 
S.T.W. of Sudetenländische Treibstoff Werke, behorende tot het geweldige Hermann Göring concern. 
Er werden producten als benzine, olie, gas, teer enz. gefabriceerd uit bruinkool.” 

  

De Sudetenländische Treibstoffwerke juli 1943. www.sandsteinzeit.bplaced.net 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
“De fabriek  met zijn ruim 40.000 koppige bemanning leek wel op een wereldjamboree. Vele volkeren 
waren vertegenwoordigd, later groeide het aantal arbeidskrachten tot over de 50.000.“ 

Arbeiders zijn veelal krijgsgevangen militairen uit tal van landen zoals Amerika, Engeland, Rusland, 
Italië, Servië en Polen. Ze verblijven in kampen rond de fabriek. De ongeveer 1250 Nederlandse 
militairen worden ondergebracht bij de Fransen in Lager 17/18. De levensomstandigheden in het 
kamp zijn erbarmelijk; aan alles is gebrek. Maar vooral het voedseltekort maakt het leven zwaar.  

                                     

                                  Russische gevangenen.    Archief Unipetrol  (voorheen S.T.W.) 



“Alleen dat hongerige gevoel bleef mij tarten. ’t Was eigenlijk te weinig om te leven maar te veel om 
te sterven, ons dagelijks rantsoen.                                                                                                                                                     
Wij  maakten dagen van 12,5 uur op een liter koolsoep en wat brood. Het eiste zijn tol; menigeen 
verzwakte en  meer dan de helft van de Hollandsche kolonie leed zwaar aan diarree.                                                  
Je zag de jongens gewoonweg magerder worden, de gezichten werden fletser mede door de zeer 
ongezonde stinkende gassen.                                                                                                                                                                                   
Bij regenachtig weer was ’t kamp een modderpoel, van die dikke, kleverige blubber.                                               
Het rantsoen kolen, ons in de wintermaanden per dag ter beschikking gesteld, was hoogstens 
toereikend voor een paar uren.                                                                                                                                              
Daarbij hadden we te kampen met een luizenplaag. Deze nietige menscheneter die al spoedig in grote 
kudden opereerden, vermenigvuldigden zich enorm in aantal en bezorgden ons vooral gedurende de 
nacht een complete nachtmerrie.                                                                                                                                
Een eerste eisch was om te zorgen niet ziek te worden want dan was je verkocht. Er mocht per dag 
slechts een klein percentage van de zieken echt ziek zijn en er waren vele ernstige zieken.” 

                  

  De ziekenzaal getekend door Frits Hendricks.                        www.pipast.com                                                                                  
   Archief N.I.M.H. 

Eindelijk bereiken eind 1943 de eerste voedselpakketten van onder andere het Internationale Rode 
Kruis vanuit landen als Amerika, Canada en Argentinië, het kamp.                                   .                                                                                                                                                       

“Ik kan mij niet herinneren met St.-Nicolaas in mijn jeugd ooit zoo blij te zijn geweest met een 
geschenk, als op dat ogenblik met dat pracht pakket van 5 kg inhoudende onder andere vleesch, kaas, 
boter, melkpoeder, sigaretten, chocolade en diverse andere dingen.” 

       

Menukaart Kerstmis 1943 bewoners kamer 60 voor- en achterkant.    Archief Oblastni muzeum v Mostě 



Een verder lichtpuntje vormt de komst van aalmoezenier De Sain en dominee Den Boeft. 
 
“Reeds spoedig werd een leegstaande kamer als kapel ingericht, maar ook op ander gebied liet onze 
beminde aalmoezenier geen moeite onbeproefd ons de zoo hoog nodige ontspanning te bezorgen. Er 
kwam spirit in de tot nu toe doelloos levende prisoners. De sportmenschen staken hun hoofden 
tesamen, een mannenkoor aanschouwde ’t levenslicht en zelfs een cabaretgezelschap werd in elkaar 
gezet. De stemming verbeterde met den dag en er ging een goede geest waaien, 
Ook ik was van de partij en wist mij een plaats te verschaffen in ’t elftal dat in de toekomst 
Nederlandse prisoners uit Brüx zou vertegenwoordigen. Het debuut volgde in den match tegen een 
ploeg van Franschen en wij kwamen uitstekend voor den dag. Daarbij werd ik met het 
aanvoerderschap belast. Ik was blij op deze wijze indirect te kunnen medewerken om de 
Nederlandsche vlag in den vreemde hoog te houden. 

                                        

                                                  Het Nederlands voetbalelftal met staande in het midden Alois Probst                                                                             
                                                  Archief fam. A .Probst 

“Het was nu volop mooi weer, den geest onder den troep liet niets te wenschen over. Van ’t 
verschrikkelijke oorlogsgeweld elders, was bij ons niet ’t geringste te bespeuren. Het was eigenlijk te 
mooi om waar te zijn. Dat bleek ook maar al te goed, dien zonnigen, voor ons zoo donkere Vrijdag 
van 12 Mei 1944.                                                                                                                                                                                                              
Een zonnige lentedag als vele anderen, en ik ben op mijn werk. Omstreeks twee uur gaan de sirenes 
ten teeken van luchtalarm, ook vandaag, net als altijd  tot groote vreugde voor ’t prisonerslegioen. 
We gaan naar de ons toegewezen schuilkelder en koesteren ons in ’t lekkere zonnetje.                                       
Plotseling, opeens motorgeronk hoog in de strakblauwe lucht. Ik herken de muziek der motoren als 
afkomstig uit de machines onzer bondgenoten, de eerste sinds mijn vertrek uit Tegelen. Er komen er 
steeds meer aan zwermen en de flak komt in actie, we zien de granaten ontploffen vlak bij de ‘planes’,  
zich scherp aftekenend  tegen den blauwen achtergrond. Intusschen begint ’t scherven te regenen en 
zijn we genoodzaakt onze schuilplaats op te zoeken. Op ’t zelfde moment ontploffen de eerste bommen 
en kom ik tot ’t besef dat er gevaar dreigt, de aarde schudt en beeft gelijk een aardbeving, telkens als 
er in de nabijheid een voltreffer inslaat. Ook hoor ik enkele hevige ontploffingen, een reusachtige 
gasketel wordt als een blikje uit elkaar gereten. Op dit moment acht ik ’t raadzamer de kuierlatten te 
nemen, beter vechten tegen het gevaar, dan in zo’n massagraf (schuilkelder) op je beurt wachten. ’t 
Was als had je een 6de zintuig. Dikke laaghangende wolken een mengsel van stof en rook 
belemmerden alle uitzicht. Je kon amper twee meter voor je uit zien. Zwermen vliegtuigen scheerden 
laag over hun prooi, daverende ontploffingen volgden elkaar op, een regen van scherven van de flak 
daalde neer. Ik wist zooveel mogelijk dekking zoekend den rand van ’t fabrieksterrein te bereiken. 
Met enkele vrienden ga ik verder door het plaatsje Maltheuern dat aan ’t fabriekscomplex aansluit. 
Met Gods hulp het onbekende in, de dood of ’t leven. ’t Wordt een hindernisloop over schuttingen, 
door huizen, bomtrechters, steeds opnieuw dekking zoekend, op ’t bekende geluid van neerkomende 
bommen. Een keer lag ik onder een stoomwals, even later in een greppel met water gevuld, terwijl de 
kluiten aarde op mijn rug terecht kwamen. Zoo’n zware heksenketel, een ware hel op aarde, en ik 
volbreng ongetwijfeld de grootste sportieve prestatie ooit door mij verricht ver boven mijn normale 
krachten. En zoo weet ik nog steeds ongedeerd, den dreigenden greep der dikke rookwolken te 
ontsnappen, tegelijk met het wegsterven van ’t laatste motorgeronk. Precies veertien minuten had 
deze hel geduurd, voor mij leken ’t er nog geen vijf. Ik ben door het bekende oog van de naald 
gekropen en uit de dreigende greep van magere hein onttrokken. 



                                           
                                    
                        Flak. Archief International Memorial Most                                      Een van de flaks. Reconstructie uit 2020 op het                   
                                                                                                                                            originele fundament.   Archief fam. A. Probst 
 
Nog nooit heb ik zooveel waarde aan ’t leven gehecht als in die oogenblikken en in mijn binnenste 
prevelde ik een soort dankgebed tot God.  Een Tommy drukte mij een Virginia tussen de lippen en ik 
kwam weer enigszins tot kalmte, ik kon mezelf eens nader bekijken. Mijn haren, gezicht, kleeren alles 
zat vol stof en gedroogde modder. 
Bij ’t appèl in de avonduren bleek dat er nog velen ontbraken en er hing een sombere sfeer over ’t 
geheel. We zaten nu zonder ruiten, zonder water en elektriciteit en ik had in eten niet de minste trek. 
Wel was de gehele omgeving hel verlicht door de fel en hoog oplaaiende vlammen. Zoo gingen we de 
nacht in maar van slapen kwam natuurlijk niets terecht.   
Enkele dagen later  vond een plechtige begrafenis der prisoners plaats op het 
krijgsgevangenenkerkhof te Tschausch, hetwelk dateerde uit de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.                                                                                                                        
Marcel Clermont uit Parijs, Frankrijk, Franklin Tayllor uit Kansas City, U.S.A., Tommy Brown, 
Liverpool, Engeland, Jan van den Daan uit Den Haag, Holland, allen lagen hier broederlijk naast 
elkaar, elk graf voorzien van het houten kruis met naam en nationale kleuren, treffend eenvoudig en 
allen waren gevallen voor hun vaderland.“  
 

       
 
   Begrafenisplechtigheid Nederlanders en Fransen 15 mei 1944    Bij de ingang van de Russische kapel 
 
 



          
 
 
 

          
  
  Archief N.I.M.H. 
 
In totaal zal het bedrijf zestien keer doelwit worden van geallieerde bommenwerpers, de ene aanval  
nog heviger dan de andere. En steeds opnieuw wordt er puin geruimd en hersteld, immers: er dient 
geproduceerd te worden. 
 
 

        
 
Verwoeste barakken na een bombardement. www.jmsieber.cz/muzeum                  www.stalag4c.blogspot.com 
 
Vanaf het najaar van 1944 komen tot overmaat van ramp geen pakketten meer aan. Als gevolg van de 
opmars van de geallieerden is er op tal van plaatsen in Europa hevig gebombardeerd. Veel wegen en 
spoorwegverbindingen zijn verwoest.                                                                                                                                           
Ook kan er geen post meer worden bezorgd en wordt de verbinding met thuis verbroken. 



Doordat den aanvoer van levensmiddelenpakketten gestaakt was, begon den honger weer aan onze 
magen te knagen en werd er om de koolraapsoep weer gevochten. Met dit alles daalde de stemming 
weer een stuk. Mede ten gevolge van ’t feit dat berichten over familie en dierbaren, achterwege 
bleven. Het dreigde op den duur funest te worden.  
 
Het ene bombardement volgt op het andere. 
 
16 Januari 1945. Een smetteloos wit kleed bedekte de aarde. Het is ongeveer negen uur als de 
gebruikelijke alarmkreet over onze hoofden door de duisteren winteravond galmt. In een lange 
eindeloze colonne gaat ‘t in looppas, gelijk een kudde opgejaagde bizons, naar de bunkers op het 
fabrieksterrein, slechts een enkeling spurt door de sneeuw den anderen kant op, weg van de fabriek. 
Deze bunkers, die in alle haast gebouwd zijn, geven een veiligen indruk, geweldige massa’s beton en 
staal, berekend tegen minimum drie tons bommen. Het dak is 4 Meter dik, de wanden twee terwijl ’t 
voetstuk zes Meter in den grond zit. Het geheel bestaat uit 4 verdiepingen, in totaal kan zoo’n 
gevaarte meer dan 1000 menschen bergen, terwijl tevens installaties voor luchtverversing zijn 
aangebracht.  
                                                                                                                                                

                                                                                                         
 
                  www.delcampe.net                                                                                Bunker. Archief fam. A. Probst 
 
 
Het merendeel der lange sliert voor hun leven vechtende prisoners, begeeft zich, evenals ik, naar de 
‘scheve’ bunker die deze naam dankt aan het feit dat ´t zware gevaarte sterk naar één kant is 
overgeheld, met het gevolg dat hij deed denken aan den scheven toren van Pisa. De scheve bunker is 
nu ruim vol, als tot algemeene verrassing het afweergeschut begint te dreunen, wat in den bunker 
zwak doordringt. Als even later bekend wordt dat honderden lichtfakkels boven ´t dal hangen 
kunnen we ons op een aanval op de fabriek voorbereiden, de eerste in den nacht en de eerste maal 
dat de R.A.F. (Koninklijke, Lucht, Macht) deze uitvoert, dus ditmaal geen Yanks maar Tommy´s of 
Canadezen. En de hel brak los, we hoorden de eerste inslagen in de buurt van onzen bunker.  
Hierna volgde een onafgebroken bommenregen, de brokstukken, zand, scherven, steenen enz. 
werden met brute kracht tegen den bunker geslingerd. Als een schip op de golven, zoo schommelde de 
bunker. Het eenigste waar ik bang voor was, waren bommen of torpedo´s van zwaar kaliber, want 
daartegen was onze schuilplaats niet bestand. Het werd de zwaarste aanval welke ik tot nog toe te 
doorstaan had gehad en meer dan een vol uur lang beukte de R.A.F. met een hevige bommenregen op 
de voor de Naziweermacht zoo kostbare installaties.  
En zoo werd ’t Februari. De strijd aan de fronten nam met den dag in hevigheid toe, en den toestand 
voor het trotse Germania steeds kritieker. Bij ons was ’t praktisch doorlopend alarm, eigenlijk wist ik 
zelf niet of ’t veilig was of niet, ik kon ’t niet meer bijhouden. Zwermen vliegtuigen beheerschten het 
luchtruim, en over de wegen trok een eindeloze colonne vluchtelingen uit Silezië, dat door de Russen 
bedreigd werd, in de richting van ’t midden van ’t Nazirijk, of ‘Das Reich’. Door een systematische 
propaganda waren deze arme menschen, evenals alle Moffen, van een panischen schrik bevangen 
voor alles wat Rus was. Dus lieten deze menschen have en goed achter en trokken door de barre 
koude in diverse richtingen, per wagen, per trein, of te voet das Reich binnen.  



Voor ons ging de gang van zaken uitstekend, dat viel niet te ontkennen. Maar hoe lang zou dezen 
waanzinnigen tegenstand nog duren en hoe zouden de Moffen zich houden, als ’t nog erger werd? 
Soms vertrouwde ik er niet al te best op, die kerels waren tot alles in staat. Ontelbaar vele Rode Kruis 
Lazarettreinen transporteerden gewonden van het oostfront naar die ‘Heimat’. Onze voedselpositie 
werd er niet beter op, het was meer dan ooit honger wat de klok sloeg. 
De maanden Maart en April zijn zeer meer dan zwaar voor ons geweest. Wat wij in die periode 
hebben moeten doorstaan, grenst aan het ongelooflijke en overtreft ’t voorgaande verre. Slechts een 
gedachte, namelijk den dag der bevrijding, die iedere nieuwe dag ons brengen kon, schonk ons de 
kracht dit alles te doorstaan. Dat de meest verwarde geruchten, in die dagen zich achter elkaar 
opstapelden, behoeft geen betoog. De werkelijke toestand in Maart bestond hierin, dat de Russen 
genaderd waren tot op 120 Km afstand terwijl men zich in het westen gereed maakte voor het laatste 
offensief. Uren en uren zaten we in den bunker, sliepen er zelfs al in, al was ’t geen luxe, je knoken te 
testen aan het staalharde beton. 
 

                                                         
                                                                                           
    Verwoesting. Archief fam. A. Probst                                                  De bunker heeft de verwoestingen doorstaan 16 januari 1945.     
                                                                                                                         Archief fam. A. Probst           
 
 
En dan eindelijk de vurig verlangde vrede en vrijheid. 
 
“Den kalender vermeldde den zevenden Mei toen wij ten vijf uur in den middag ’t bevel kregen ons 
klaar te maken voor den afmarsch. 
Het bleek namelijk dat de Russen in snel tempo in onze richting oprukten en de Moffen vonden ’t 
raadzamer hun heil te zoeken in de vlucht naar de Amerikaansche zone.   
Amerikanen op 40 km, Russen op nog korteren afstand en de capitulatie kon ieder moment een feit 
zijn. Dien avond bleven we op en alsof we ’t voelden aankomen, kwam na uren van spannend 
wachten eindelijk ’t bericht dat de opvolger van Hitler, admiraal Dönitz, de capitulatie had 
aangeboden. Een laaiende golf van geestdrift ging door ’t kamp, was ’t werkelijk waar? ’t Was bijna 
niet aan te nemen, eindelijk, na zware doorstane beproevingen weer vrij?” 
Dit betekende ’t einde van mijn ballingschap, ik was geen nummer meer, maar soldaat in dienst van 
mijn land. Dit alles dankte ik in niet geringe mate aan de mannen der verbonden strijdkrachten. 
Duizenden tonnen bommen brachten dood, verwoestingen en de overwinning. In ons Kamp ging de 
nationale driekleur in top, het was een stukje Nederland in den vreemde. 
 
Vervolgens. 
 
“Russische militairen  werden op de schouders gedragen, ik zag oude moedertjes schreien van geluk, 
’t leek een volmaakt gelukkige wereld, ook ik voelde mij gelukkig, toch niet in gelijke mate als dezen 
menschen, daarvoor zat ik nog te ver verwijderd van dat gezegende stukje grond waaraan ik nu nog 
meer dacht dan ooit, Tegelen met alles wat mij daar dierbaar is.“ 
 
De terugreis laat echter op zich wachten. Er dient te worden gewacht op de repatriëring door het 
Amerikaanse leger; een gigantische logistieke operatie.                                                                                                       
Op 20 mei kan eindelijk aan de terugreis worden begonnen. 
 
 



Enkele fragmenten. 
 
De tocht ging weer door een prachtig mooie streek en we genoten weer volop van het schitterende 
natuurschoon. Het zou te ver voeren alle plaatsen die we passeerden te vermelden. 
                                                                                                                                                                                                   
We kwamen niet uitgekeken op de verwoestingen, die zulk een omvang hadden, dat ik deze voorheen, 
zeker voor onmogelijk zou hebben gehouden. Zwaar, ontzettend zwaar waren de offers die dit volk 
had gebracht en dit alles voor een verloren zaak. Er scheen geen eind te komen aan de puinhopen en 
onbewoonbare huizenblokken. Alles zinloze offers. En toen we deze zwaar geteisterde stad wat eens 
Neurenberg was, weer achter ons hadden liggen, waren we allen nog meer dan ooit diep 
doordrongen van de afschuwelijk niets ontziende wet eener oorlog. Moge alle volken dat eens en voor 
altijd inzien. 
Hoe meer we vorderden hoe ongeduldiger ik werd, het gaat naar mijn mening natuurlijk veel te 
langzaam. Aanleiding hiervan is o.a. de afwezigheid van verbindingen, zooals telefoon en telegraaf, 
het buiten werking zijnde seinennet, door vernieling meestal enkel spoor, verwoeste viaducten enz. 
enz. ’t Was een chaos. En overal langs den spoorbaan ontelbaar vele aan flarden geschoten 
locomotieven en wagons, terwijl de stations uitgebrand zijn of in puin liggen. Dat was het 
Duitschland uit die dagen. Onze reis toont ons dit verslagen land, met zijn diepe wonden, welks 
herstel bovenmenschelijk zwaar zal worden. 
 
 Op 30 mei komt Alois Probst uiteindelijk behouden en wel thuis aan. 
 

                     
 
                    Zo beëindigt Alois Probst zijn verhaal  
 
Dit unieke document en jarenlange onderzoeken in archieven in binnen- en buitenland, zelfs tot in het 
archief van de Sudetenländische Treibstoffwerke, het huidige Unipetrol, hebben mij de aanzet gegeven 
tot het schrijven van het boek:  

Eindstation ‘de hel van Brüx’ 1943-1945 

Mocht u graag nog veel meer willen lezen over dit krijgsgevangenschap dan verwijs ik graag naar dit 
werk. De uitgave omvat  277 bladzijden in kleur en is bij mij verkrijgbaar voor € 12,50.  

Tevens geef ik lezingen en gastlessen aan verenigingen en scholieren. Opvallend hierbij is de grote 
belangstelling van met name Duitse middelbare scholen waar de presentaties uiteraard in het Duits 
worden verzorgd. Hiervoor ben ik aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – 
heden in Westerbork. 

Leny Probst. 

Voor meer informatie en vragen: lenyprobst@outlook.com                           
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