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Persoonsgegevens Bernardus Henderikus Loves 
Geboortegegevens Nieuw-Schoonebeek 5 november 1914 

Ouders Gerhardus Hermann Loves, arbeider, en  
Geertruida Eikens 

Huwelijksgegevens Schoonebeek 20 augustus 1938 

Echtgeno(o)t(e) 
 

Maria Aleida Menke 

Woonadressen Nieuw-Schoonebeekerveld D34 

Overlijdensgegevens 29 augustus 1990 

Persoonsgegevens Johannes Bernardus Loves 
Geboortegegevens Nieuw-Schoonebeek 7 augustus 1920 

Ouders Gerhardus Hermann Loves, arbeider, en  
Geertruida Eikens 

Huwelijksgegevens Schoonebeek 4 januari 1949 

Echtgeno(o)t(e) 
 

Catharina Germes 

Woonadressen Nieuw-Schoonebeek C163a 

Overlijdensgegevens 7 oktober 1989 
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Bernardus Henderikus Loves (1914-1990) en Maria Aleida Menke (1918-1979), trouwfoto 20 augustus 

1938. (bron: Privécollectie Ben Assen) 

Levensverhalen 
Op 5 november 1914 werd in Nieuw-Schoonebeek Bernardus Henderikus (roepnaam Bernard) Loves 

geboren, en op 7 augustus 1920 zijn broer Johannes Bernardus (roepnaam Jo). Het waren zoons van 

arbeider Gerhardus Hermann Loves en Geertruida Eikens. Op 20 augustus 1938 huwde Bernardus 

Henderikus in Schoonebeek met Maria Aleida Menke, geboren op 2 mei 1918. Zij woonden in het 
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Nieuw-Schoonebeekerveld huisnr. D34 en Loves was veenarbeider. Beide broers werden op 14 juni 

1944 als onderduikers gearresteerd en worden overgebracht naar een concentratiekamp in 

Duitsland. Over de arrestatie vertelt de dochter van Bernard Loves het volgende: Alhoewel haar 

vader Bernard Loves werd opgepakt, kwamen ze voor zijn broer Johannes Henderikus (Hein) Loves 

(1918-1983). Die werkte in Duitsland, maar omdat het hem te gevaarlijk werd was hij ondergedoken. 

Zuster Lies Loves (1923-2017) ging naar Bernard en waarschuwde hem: ‘De SS pakt iedereen op!’. 

Bernard rende naar buiten en probeerde weg te komen, maar hij werd gezien en er werd op hem 

geschoten. Of hij nu zei: ‘Ik ben Hein niet!’, het hielp niets en hij werd gearresteerd. 

Op 25 juli 1945 schreef de burgemeester van Schoonebeek aan het Districts-Bureau voor de 

Verzorging van Oorlogsslachtoffers te Emmen: ‘B.H. Loves, geboren 5 November 1914, wonende te 

Schoonebeek, D 57II, werd op 14 Juni 1944 als onderduiker gearresteerd door de Landwacht. Hij werd 

overgebracht naar Duitsland. Het gezin bestaat thans uit man, vrouw en 2 kinderen resp. 3 en 1 jaar 

oud, van wie één is overleden op 13 Februari 1945. Zijn achtergebleven gezin wordt vanaf 20 Juli 1944 

gesteund volgens de Armenwet en heeft tot heden een bedrag van ƒ 850,-- aan ondersteuning 

genoten. Loves is thans uit Duitsland teruggekeerd uit een concentratiekamp, doch was niet weer in 

staat zijn werkzaamheden te hervatten wegens verzwakking. Vanaf 22 Juli ll. verricht hij zijn gewone 

werk.’ En over zijn broer: ‘J.B. Loves, geboren 7 Augustus 1920, wonende te Schoonebeek, C163a 

werd op 14 Juni 1944 als onderduiker gearresteerd door de Landwacht. Hij werd overgebracht naar 

Duitsland. Thans is hij uit een concentratiekamp in Duitsland teruggekeerd, doch wegens zwakte kon 

hij voorlopig niet werken. Vanaf 15 Juli ll. verricht hij zijn normale werk. Hij is kostwinner voor het 

gezin waartoe hij behoort, bestaande uit: moeder, 63 jaar en zuster, 22 jaar oud. Vanaf de datum van 

terugkeer uit Duitsland heeft hij een bedrag van ƒ 21.60 aan ondersteuning ontvangen.’ 

 

In de informatie van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort zien we dat de broers B.H. Loves, 

met gevangenennummer 14528, en J.B. Loves, met gevangenennummer 14530, samen op 29 juni 

1944 op transport werd gezet naar de Machinefabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) A.G., Werk 

Augsburg, om tewerk te worden gesteld in de Messerschmidt-werke te Augsburg. Ze werden namens 

het Arbeitsamt Augsburg bij de machinefabriek geplaatst op 1 juli 1944 en waren daar werkzaam tot 

20 april 1945 als Hilfsarbeiter. Ze zaten sinds 9 december 1944 in Lager Franz III aan de 

Donauwörther Strasse. Volgens een aantal registratiekaarten kregen ze op 26 januari 1945 een 

Fremdenpass als ‘Entl(assener). Arb(eits). Häftling’.  

De Gutehoffnunghütte (GHH) en MAN behoorden in de Tweede Wereldoorlog tot de peilers van de 

wapenproductie van het Dritte Reiche. De ondernemingen hadden duizenden dwangarbeiders aan 

het werk. MAN had op het hoogtepunt in 1944 rond 8.500 dwangarbeiders aan het werk. Bij MAN 

begon de inzet van dwangarbeiders met krijgsgevangenen. De aantallen namen met name toe vanaf 

1942, waarbij er in Augsburg met name naar vakkrachten werd gezocht. Hier waren geen 

gevangenen uit concentratiekampen werkzaam. In december 1944 was een groep van ongeveer 200 

Nederlandse Gestapo-gevangenen in het MAN-Werk in Augsburg werkzaam, die toen werd werd 

overgeplaatst naar een civiele tewerkstelling. De gevangenen waren ondergebracht in 

barakkenkampen, waar meestal mishandelingen plaatsvonden. De daders maakten deel uit van het 

toezichthoudend personeel, de fabrieksbeveiliging of de kampleiding.  
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De broers Loves zaten bij MAN samen met Bernhard Leferink, geb. Schoonebeek 19 december 1920, 

dus over dezelfde periode 1 juli 1944 tot 20 april 1945. Op 28 april 1945 werd Augsburg door de 

Geallieerden bevrijd. 

De broers Loves overleefden de oorlog. Bernardus Henderikus Loves overleed op 29 augustus 1990 

en zijn broer Johannes Bernardus Loves op 7 oktober 1989. 

De broers Loves overleefden de oorlog. Bernardus Henderikus Loves overleed op 29 augustus 1990 

en zijn broer Johannes Bernardus Loves op 7 oktober 1989. 

 

 
Johannes Bernardus Loves (1920-1989) en Catharina Germes (1925-2014), trouwfoto 4 januari 1949. 

(bron: Privécollectie Ben Assen) 
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Johannes Bernardus Loves (1920-1989), als soldaat vóór 1940. 

(bron: Privécollectie Ben Assen) 


