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Berend Jan Kemfers (1885-1945) 
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Persoonsgegevens 
Geboortegegevens Nieuw-Schoonebeek 20 juli 1885 

Ouders Karst Kemfers, landbouwer, en  
Geertruida Meppelink 

Huwelijksgegevens Duitsland 

Echtgeno(o)t(e) 
 

Elisabeth Segbers 

Woonadressen Wachendorf (Duitsland) 
Nieuw-Schoonebeek C75 
Oud-Schoonebeekerveld B104 

Overlijdensgegevens Rockenberg (Duitsland) 29 april 1945 

Doodsoorzaak onbekend 

Begraafgegevens  Begraafplaats Rockenberg  
(herbegraven) Nederlands ereveld Frankfurt am 
Main 

Levensverhaal 
Berend Jan Kemfers werd op 20 juli 1885 in Nieuw-Schoonebeek geboren als zoon van landbouwer 

Karst Kemfers en Geertruida Meppelink. Zijn ouders woonden op dat moment in huis bij 

grootmoeder Jennegien Meppelink-Schulten in huisnr. 16. Zijn vader was geboren in Smilde. Op 3 

oktober 1908 vertrekt hij naar Haftenkamp in Pruissen. Hij trouwt in Duitsland met Elisabeth Segbers, 

geboren op 22 april 1885 in Ahlen. Ze krijgen de volgende kinderen: Kasper Heinrich (geb. Gross 

Hesepe 10 augustus 1918), Maria Catharina (geb. Gross Hesepe 31 januari 1920), Aloijsius (geb. 

Ahlen 31 januari 1922), Berendina Elisabeth (geb. Ahlen 17 augustus 1924), Hermann Jozeph (geb. 

Wachendorf 25 mei 1926) en Carolina Geertruida (geb. Wachendorf 20 mei 1928). 

Op 27 november 1928 komt het gezin uit Wachendorf in Duitsland in Nieuw-Schoonebeek huisnr. 

C75 wonen. Ze verhuizen in de jaren dertig naar het Oud-Schoonebeekerveld B104. 
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Op 6 december 1943 wordt Berend Jan Kemfers opgepakt door de Duitse politie in verband met een 

uit een vliegtuig verdwenen mitrailleur, zoals blijkt uit een notitie van na de oorlog door Klaas 

Witvoet: ‘B.J. Kemfers, wonende te Oud-Schoonebeekerveld B104 werd op 6-12-43, gehaald door de 

Duitse Politie in verband met een mitrailleur welke uit een vliegtuig verdwenen was. Na in 

verschillende gevangenissen te zijn geweest werd hij overgebracht naar een concentratiekamp in 

Duitsland. Hier is hij overleden op 29-4-45. Een zoon van hem heeft dezelfde reis gemaakt doch deze 

heeft het er levend afgebracht. Deze is momenteel weer thuis doch kan nog niet weer volledig zijn 

werk verrichten. De vader was voor zijn arrestatie medekostwinner. Hij werkte met paard en wagen 

wel eens voor anderen en verdiende daarmee ongeveer f 20.- per week. De zoon werkte destijds als 

veenarbeider bij Gebr. Menke en verdiende ongeveer f 17,- per week. Het gezin bestaat thans uit 4 

personen n.l. moeder, zoon van 23 Jaar, dochter van 21 jaar en dochter van 17 jaar. De dochter van 

21 jaar werkt thans bij Gebr. Menke en verdient f 15.- per week. Het bedrijfje wat deze mensen 

hadden is geheel vervallen door dat daar een vervening op begonnen is.’ Berend Jan Kemfers 

overleed in Rockenberg op 29 april 1945 en werd daar begraven in graf Rechte Seite, R.6, Gr.1.  

De oorlogsgravenstichting vermeldt dat hij lid was van het verzet. Hij is blijkbaar herbegraven op het 

Nederlands ereveld te Frankfurt am Main. 

Uit informatie uit het Konzentrationslager Herzogenbusch-Vught dat Berend Jan Kemfers op  

18 januari 1944 in kamp Vught binnenkwam, waar hij werd geregistreerd onder nummer 1519 en op 

27 april 1944 in de gevangenis werd geplaatst. Op 28 april 1944 werd hij hier volgens de 

administratie ‘vrijgelaten’, maar bedoeld zal zijn dat hij naar Duitsland is vervoerd waar hij in een 

concentratiekamp terecht kwam. Zijn zoon Aloisius Kemfers werd geregistreerd onder nummer 1520 

en zal op dezelfde 18 januari 1944 zijn ingeschreven in kamp Vught. Hij was blijkbaar ziek en werd 

ook op 28 april 1944 ‘vrijgelaten uit de gevangenis’. 

De gemeente stelt voor om aan de weduwe van B.J. Kemfers ‘vergoeding te verlenen ad f 37,= (20 + 

17) ingaande Dec. 43 tot datum, waarop A. Kemfers weer werkt, daarna f 20,= per week.’ Zoon 

Aloijsius Kemfers was blijkbaar degene die ook in Duitsland heeft vastgezeten. Op 8 mei 1946 bericht 

de burgemeester van Schoonebeek aan het Ministerie van Oorlog te ’s-Gravenhage ‘dat wijlen 

Berend Jan Kemfers niet bij de B.S. is geweest. Hij was betrokken bij het wegnemen van een 

mitrailleur uit een neergestort vliegtuig, werd gearresteerd en naar Duitschland vervoerd, alwaar hij 

blijkens een mededeling van het hoofd van de Centrale Registratie Repatrieëringsdienst op 29 April 

1945 te Rockenberg is overleden.’ Berend Jan Kemfers kreeg nummer 76659 bij de Oorlogsgraven 

Stichting. 

(bron: Secretarie-archief Schoonebeek, dossier S355, Gemeentearchief Emmen) 

 


