Scouts als burgerslachtoffer

Henk Vos

Hendrik (Henk) Vos werd geboren op 7 december 1920 te Assen. Hij was roverscout
(voortrekker) bij De Zwervers in Assen.
TIjdens de oorlog werd hij tewerkgesteld in Kassel, Duitsland. In de oorlog werden grote
delen van Kassel verwoest. Het zwaarste bombardement vond plaats op 22 oktober 1943.
569 bommenwerpers van het Bomber Comand voerden een aanval uit. In één nacht tijd
kwamen 10.000 mensen om het leven en werd 80% van het woningbestand verwoest. De
oude binnenstad met zijn vele vakwerkhuizen was een ideaal doelwit binnen de strategie van
de zogenaamde moral bombing. Fosfor- en brandbommen zorgden voor een vuurstorm,
waaraan bijvoorbeeld ook de steden Hamburg en Dresden ten offer vielen.
Hendrik kwam hierbij op 22 oktober 1943 om het leven. Hij werd 22 jaar.
In het logboek van Scoutinggroep De Zwervers uit Assen staat na de oorlog:
"Wij herdenken onze oud V.T.ers. Douwe Verhagen, gestorven 18 januari 1943 in het
concentratiekamp Neuengamme, bij Hamburg. Bé Lunshof, gesneuveld 13 mei 1940 in den
strijd tegen den vijand. Henk Vos en Jan Zoet gedood bij een bombardement op Kassel, 22
oktober 1943
Vrienden, lang is het geleden, dat we elkaar voor de laatste maal de broederhand gereikt
hebben. Bij jou Douwe, en ook bij Jan en Henk weet ik nog precies waar en wanneer. Hoe
weinig hadden wij toen kunnen vermoeden, dat wij jullie nooit meer in ons midden zouden
zien. Wij zeiden: "Tot ziens". Het heeft echter niet zo mogen zijn.
Weest er echter van overtuigd, de oude vrienden vergeten hun zo vroegtijdig gestorven
broeders V.T.ers niet. De broederband in zoveel jaren padvinderij beproefd, bindt ons ook nu
nog even sterk, ook al zijn jullie lichamelijk niet meer in ons midden.
Douwe, Bé, Henk en Jan, de oude Troep is herrezen en één die jullie zo goed gekend
hebben is nu hun leider. In eerbiedige stilte klinkt zijn stem: Troep...staat! Saluut voor onze
doden! Zo staat daar de nieuwe Troep makkers, en brengt een eresaluut voor jullie....
Namens de "oude" stam en zijn leiders: F.S."
Meer informatie
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/163047/hendrik-vos
https://www.tracesofwar.nl/articles/3546/Bombardement-op-Kassel-27-28-augustus1942.htm?c=gw
http://www.zwervers.nl/index.php/info/geschiedenis#40er%20jaren
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