
 

 

De voormalige Nederlandse dwangarbeider in Neurenberg Rob Zweerman 

ontvangt het Kruis van Verdienste met lint van de Bondsrepubliek (juni 2009) 

 

 

Rob Zweerman (links) met de Duitse ambassadeur Dr. Läufer bij de uitreiking van de orde 
(foto: particulier) 

Op 18 juni 2009 verleende de Duitse ambassadeur in Nederland, de heer Dr. Thomas Läufer, 

in zijn residentie in Den Haag aan de heer Rob Zweerman het Kruis van Verdienste met lint. 

Daarmee waardeerde hij in opdracht van de Bondsrepubliek de bijzondere verdienste van de 

heer Zweerman voor de Bondsrepubliek Duitsland, op de eerste plaats zijn jarenlange 

inspanningen voor het tot stand brengen van een monument voor de gedurende de tweede 

wereldoorlog naar Neurenberg gedeporteerde mannen en vrouwen, van wie ook hij deel 

uitmaakte. Deze betrokkenheid ging vergezeld door zijn voorlichtingswerk over de historische 

feiten van dit langdurig verdrongen onderwerp door zijn openbaar optreden als getuige, door 

interviews en publicaties. Daarmee leverde hij een wezenlijke bijdrage, niet alleen voor de 

verhouding tussen zijn vaderland en Duitsland maar ook voor het aanzien van de 

Bondsrepubliek als een staat die zich de verantwoordelijkheid voor het verleden bewust is. 

De heer Rob Zweerman sprak zijn dank uit voor de eer, mede namens zijn lotgenoten, met de 

volgende woorden: 
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dhr. Rob Zweerman spreekt zijn dank 
(foto: particulier) 

Ieder huisje heeft zijn kruisje; zoals onze Duitse buren zeggen: ieder dak heeft zijn ongemak. 

Ieder mens moet zijn kruis dragen en dikwijls is dat zwaar. 

Vanaf vandaag moet ik een tweede kruis dragen maar het is vederlicht omdat het, figuurlijk 

gesproken, gedragen wordt door de ontelbaar velen voor wie ik mij heb ingespannen uit hun 

naam een teken van herinnering en verzoening in Neurenberg op te richten, in de stad waar in 

de tweede wereldoorlog buitenlandse werkkrachten, na deportatie uit hun geboorteland, voor 

het merendeel onder slechte omstandigheden tot slavenarbeid gedwongen werden. 

Het monument „Transit“ werd onthuld op 15 oktober 2007. Het is een sculptuur van de 

beeldhouwer Hermann Pitz uit München. 

Het is een plek van bezinning, een plaats van veel lijden waarbij mensen van hun waardigheid 

werden beroofd, maar het is bovenal een gebaar van verzoening door de stad van de vrede en 

van de mensenrechten. 

Uit naam van allen voor wie „Transit“ ontworpen is aanvaard ik deze hoge onderscheiding. 

Ik dank iedereen die daartoe heeft bijgedragen. 
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De uitreiking van de orde, die het gevolg is van een particulier initiatief, vond plaats in een 

waardige omlijsting met familieleden en vrienden van de feesteling. 

Het vormt een passende afsluiting van een ontwikkeling, die zeven jaar geleden begon, toen 

de heer Zweerman tijdens een bezoek aan Neurenberg het voorstel naar voren bracht in de 

stad een teken van herinnering op te richten aan de mensen die hier in de jaren van 1939 tot 

1945, uit het door de Duitsers bezette Europa, gedwongen werden tewerkgesteld. 

 

De gasten voor het feest in 

Den Haag, (v.l.n.r.): mevr. 

Annette Odenhoven-Zweer-

man (dochter), mevr. Ber-

nadette Zweerman (doch-

ter), mevr. Edith van Reeu-

wijk-Zweerman (dochter), 

dhr. Wim Rijnbende 

(voorm. dwangarbeider in 

Neurenberg), mevr. Toos 

Rijnbende (echtgenote), 

dhr. Piet van Reeuwijk 

(schoonzoon), mevr. Maria 

Zweerman (dochter), mevr. 

Jannie Zweerman-van de 

Poll (echtgenote van de 

feesteling), dhr. Bart van 

Dulmen (voorm. dwang-

arbeider in Bamberg), dhr.  

Rob Zweerman, mevr. Trudy Sturkenboom (schoondochter), mevr. Maria van den Wildenberg (vriendin 

van de familie, half zichtbaar), mevr. Henny Schneider-van Donzel (vriendin en echtgenote van dhr. 

Schneider), mevr. Gonnie Pouw (echtgenote van dhr. Pouw), dhr. Jp Schneider (vriend van de familie), 

dhr. Cees Pouw (neef), mevr. Mary Claus (vriendin van de familie), dhr. Rob Zweerman jr (zoon) 
(foto: particulier) 

 

mevr. Jannie Zweerman-van de Poll en dhr. Rob Zweerman 
(foto: particulier) 
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