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George van Dam

George Arnold van Dam werd in Groningen geboren op 14
januari 1919. Het gezin woonde in 1935 in Groningen en
verhuisde in 1939 naar Haren. Vader Arnold van Dam was een
welgesteld kledingfabrikant, George volgde in Londen een
opleiding tot coupeur en werkte bij zijn vader in de fabriek.
George was een knappe, sportieve jongen. Hij zat op Scouting
en roeide bij roeivereniging De Hunze.
Op 28 april 1942 moest Arnold van Dam
terugtreden als directeur van zijn fabriek
en de leiding in handen geven van de
Duitse Verwalter Eugen F. Weller. Weller
zorgde ervoor dat het bloeiende bedrijf korte tijd later in liquidatie was
getreden. Persoonlijke, waardevolle bezittingen moest de familie Van
Dam inleveren bij Lippmann Rosenthal & Co in Amsterdam.
Begin juli 1942 kreeg George van Dam de oproep zich te melden voor een werkkamp. Zijn
familie probeerde hem ervan te weerhouden. George kon onderduiken in bejaardenhuis
Avondlicht, dat tegenover het huis van de familie stond; hij was daar van harte welkom. Maar
de levenslustige George voelde er niets voor om ‘tussen al die oude mensen te gaan zitten’.
Op de roeivereniging reageerden de roeiers geschrokken toen hij zijn vertrek aankondigde.
“Ik doe het voor mijn ouders; zij krijgen er last mee als ik niet ga,” zei George.
Op vrijdag 10 juli 1942 meldde George zich bij de bus in de
Emmalaan, die hem met negen dorpsgenoten naar Kamp
Westerbork bracht. Vanuit Kamp Westerbork schreef George op
een typemachine nog een brief naar zijn familie. Hij verkeerde
in de veronderstelling dat hij in Duitsland als arbeider
tewerkgesteld zou worden. In werkelijkheid maakte George van
Dam deel uit van het allereerste transport naar
vernietigingskamp Auschwitz, op 15 juli 1942. In
vernietigingskamp Auschwitz eindigde het leven van George
Arnold van Dam op 25 augustus 1942. Hij werd 23 jaar.
Meer informatie
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/31187/george-arnold-van-dam#bijdrage-19533
www.joodsmonument.nl/nl/page/602999/george-arnold-van-dam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsmonument_Haren
http://sites.google.com/site/georgearnoldvandam/home
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