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De vragen waarmee ik als lid van de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen eind 2015
geconfronteerd werd, leken redelijk simpel. Wie waren de vijf slachtoffers van de
door journalist Wim Janssen in 1984 in het weekblad De Brug beschreven gifaanslagen in de laatste oorlogsjaren in de Hollandiafabriek, klopt zijn verhaal en kunnen
die vijf aldus omgebrachte personen ook als oorlogsdoden gelden? Van de gevonden antwoorden en de speurtocht daarnaar geef ik hier een eerste verslag. Dat
verslag heeft ook tot doel mogelijke getuigen of nabestaanden er na meer dan 70
jaar zwijgen toe te bewegen om correcties en aanvullingen op deze reconstructie
te geven. Dat zou zeker helpen om deze voor Nederland unieke serie moorden in
een industrieel bedrijf te verklaren.

Misdaad of verzet?

De zeven onopgeloste gifaanslagen op werkbazen
in de Hollandia/Honig Levensmiddelenfabriek te
Nijmegen in de bezettingsjaren 1943-1944 en hun
nasleep; een reconstructie
Reconstructie
In dit ongeveer 300 werknemers tellende
voedingsmiddelenbedrijf, gelegen in het Waterkwartier aan de Havenweg en pal aan de
Waaloever te Nijmegen, hebben vanaf begin
juli 1943 tot en met medio augustus 1944 naar
alle waarschijnlijkheid zeven gifaanslagen
met rattengif (thallium) op werkbazen plaatsgevonden. Daarvan hadden er vijf een dodelijke afloop. Ondanks uitvoerig politieonderzoek voor en na de bevrijding en de tijdelijke
arrestatie van twee verdachten, zijn deze vijf
gifmoorden nooit opgelost en is er dus ook
niemand voor veroordeeld of gestraft.
Het eerste slachtoffer was de 40-jarige Hein
van den Berg, voorman op de tarwe-afdeling.
Hij werd ziek op 9 juli 1943, maar overleefde
de aanslag, waarschijnlijk door een te kleine
dosis gif. Als gevolg daarvan verloor hij het
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grootste deel van zijn gezichtsvermogen. Hij
keerde weliswaar op 15 april 1944 weer op de
fabriek terug, maar wordt sindsdien beschreven als een lichamelijk wrak. De goed met
Van den Berg bevriende, 39-jarige werkbaas
Hendrik Tempel werd het eerste dodelijke
slachtoffer. Hij werd ziek op 16 november 1943
en overleed tien dagen later op 25 november
in de overtuiging, net als Van den Berg, dat
hij op de fabriek vergiftigd was. Vermoedelijk hadden beiden al bedreigingen aan hun
adres te horen gekregen. Het tweede dodelijke slachtoffer was de pas 27-jarige werkbaas
van de vermicelli-afdeling Jochem Heutink.
Hij werd ziek op 12 februari 1944, werd opgenomen in het Canisiusziekenhuis en bracht
enkele dagen door in de zogeheten ‘ijzeren
long’. Toch overleed hij al na acht dagen op 19
februari. Zijn huisarts veronderstelde, net als

Derde artikel van Wim Janssen over de gifaanslagen in de Honigfabriek (De Brug van 25 juli 1984,
herdrukt op http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/WimJanssen/094T.htm)

na zijn dood werd nog geen nader onderzoek
ingesteld omdat zijn huisarts veronderstelde
dat het om een natuurlijke dood ging. Kort na
Claassens dood werd op 7 augustus 1944 de
41-jarige Henk Pluim ziek, de jongere broer
van Jan Pluim. Maar deze Pluim, een forse
man, overleefde zijn ziekte en keerde na enkele maanden hersteld maar geheel grijs geworden, weer op zijn werkplek terug. Al vier
dagen na de jongere Pluim ten slotte, werd
op 11 augustus de 40-jarige werkbaas Jo Giessen van de rijstafdeling ziek. Deze stierf na
tien dagen op 21 augustus 1944 als vijfde en
laatste van de reeks. En pas in zijn geval werd
er op aandringen van de bedrijfsarts L. Muller
obductie gepleegd en eindelijk onomstotelijk
vastgesteld dat de doodsoorzaak vergiftiging
door thallium was.

bij zijn collega’s in de eerdere gevallen, een
natuurlijke dood. De directie plaatste in zijn
geval voor het eerst een overlijdensadvertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC). Maar nauwelijks een
maand later, op 23 maart 1944, stierf nadat
hij thuis een dreigbrief in rode blokletters had
ontvangen, de derde werkbaas, de 47-jarige
Jan Pluim, hoofd van de tarwe-afdeling. Na
ruim drie maanden ‘rust’ werd op 3 juli de
vierde baas ziek, de 45-jarige lijnbaas Henk
Claassen. Deze Claassen was pas ruim twee
maanden eerder, op 23 april 1944, bij Hollandia in dienst gekomen, nadat hij daarvoor
25 jaar bij Chocoladefabriek Van Dungen had
gewerkt. Claassen overleed op 18 juli en ook
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In de fabriek had het eerder natuurlijk al
maandenlang gegonsd van geruchten over
de oorzaken van deze merkwaardige ‘bazenziekte’, zoals ze in de fabriek werd genoemd.
Maar in augustus 1944 ontstond pas officieel
de verdenking dat er ook bij de eerdere sterfgevallen van thalliumvergiftiging sprake was
geweest. De symptomen van die specifieke
vorm van vergiftiging waren namelijk nogal
uitgesproken: een dag na de inname tintelingen in handen, voeten en tong gevolgd door
hevige pijnen en krampen, na enkele dagen
algehele haaruitval en uiteindelijk door algehele aantasting gedurende een uiterst pijnlijk
en al met al afschuwelijk stervensproces van
8 à 16 dagen de dood.

Oorlogsdoden?
Het verhaal van journalist Wim Janssen in De
Brug bleek in grote lijnen te kloppen, ook al
waren sommige door hem genoemde initialen en adressen niet correct. Verder concludeerde ik dat de dodelijke slachtoffers van

Vier spaarkaarten van Honigproducten (Ger Erdkamp e.a. (red.)
100 Jaar Honig aan de Waal (2012), p. 38)

deze aanslagen wel degelijk als oorlogsdoden
kunnen gelden, omdat hun dood duidelijk
samenhing met de almaar toenemende druk
en de beklemmende zenuwoorlog waarin de
bezetter, de fabrieksdirectie, de werkbazen
en de arbeiders van de Hollandiafabriek in de
jaren 1943-1944 terechtkwamen. De bezettende macht stelde in deze beslissende jaren immers steeds hogere eisen inzake de productie
en vanaf het voorjaar van 1943 ook aan de uitzending van werknemers naar Duitsland (arbeidsinzet). De fabrieksleiding o.l.v. lokatiedirecteur C.F. van Noppen en onderdirecteur
C. Schouw zag zich daardoor genoodzaakt om
de fabriek in volcontinudienst te runnen met
dagploegen en nachtploegen en met werkbazen die bereid waren om de arbeiders meer
dan in vredestijd onder druk te zetten. Verder
moesten zij overtredingen door werknemers
van de fabrieksregels direct aan de directie
doorgeven en voor het productieproces minder noodzakelijke werknemers aanwijzen die
dan voor verplichte tewerkstelling in Duitsland in aanmerking kwamen.
Naast deze zeer gespannen arbeidsverhoudingen hadden de arbeiders in deze jaren volgens de getuigenissen van de door de politie
gehoorde werknemers ten gevolge van voedselschaarste een voortdurend hongergevoel.
Bovendien heerste er op bepaalde afdelingen ook een bijzonder ongezond en onhygiënisch werkklimaat (stank van kadavers en
ingekookte bouillon, zoutzuur, rottingsprocessen, ratten). In de hele fabriek was volgens
die getuigenissen sprake van een duidelijke
angstcultuur en een zenuwslopend jaag- en
drijfsysteem om de productie van de kriegswichtige levensmiddelen door de arbeiders
almaar verder op te voeren. Daarbij ging het
om de volgende soorten levensmiddelen,
veelal van het merk Honig: stijfsel en andere

Reclame voor ersatz-thee (Ger Erdkamp e.a. (red.)
100 Jaar Honig aan de Waal (2012), p. 30)
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bindmiddelen (dit was het vroegste product
van de Nijmeegse fabriek en verklaart de populaire bijnaam: Stiefselkeet), door indroging
geconserveerde bouillonblokjes, jus- en ragouttabletten, soepen in poedervorm, stroop,
pudding, maïzena, vermicelli, spaghetti en
macaroni en diverse in de bezetting ontwikkelde ersatzproducten (surrogaatthee Santé,
nepkoffie Colonia, namaaksuiker Aros). Verder kregen de toch al machtige werkbazen op
de fabriek extra voedsel, wat in deze magere
jaren van toenemende schaarste natuurlijk de
afgunst van de gewone arbeiders jegens de
werkbazen vergrootte.
De gevolgen van de gifaanslagen waren voor
de achterblijvende weduwen en hun kinderen
natuurlijk het meest ingrijpend en buitengewoon traumatisch. Ondanks hulp en assistentie van de kant van de Hollandia-directie in
de vorm van huisbezoeken door sociale werksters, uitkeringen uit het Honig-noodfonds en
naai-opdrachten voor de weduwen, daalde
het inkomen van de getroffen gezinnen drastisch. Daardoor slaagden deze vrouwen er
slechts met veel moeite in het hoofd boven
water te houden en hun kinderen in hun eentje in de toch al sobere en moeilijke naoorlogse jaren op te voeden. De directie werd door
de aanhoudende reeks dodelijke slachtoffers
onder de werkbazen van een groot deel van
zijn kader beroofd en moest hen in de moeilijke bezettingsomstandigheden (gebrek aan
grondstoffen, hoge productie-eisen, arbeidsinzet) door nieuwe werkbazen vervangen.
De gewone arbeiders werden door de steeds
nieuwe sterfgevallen onder de werkbazen
nog onzekerder: het harde werken met maar
net gevulde magen ging gepaard met willekeur en dreiging van ontslag of van verplichte
tewerkstelling in Duitsland. Er deden allerlei
verhalen de ronde, ook over vergiftiging, en
het toch al grote ziekteverzuim steeg. De
werknemers waren door alle incidenten zeer
achterdochtig geworden en werden voorzichtig met wat ze in de fabriek aten en dronken.
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Logo’s van de Nijmeegse Hollandiafabriek en van het merk
Honig (Ger Erdkamp e.a. (red.) 100 Jaar Honig aan de Waal
(2012), p. 32)

Daders en politie-onderzoek
Een groepje van vijf werknemers is in deze
moeilijke jaren begonnen met het stelen van
voedingsmiddelen (tarwe, mais, suiker), vermoedelijk om in de zwarte handel wat bij te
verdienen. Toen werkbazen hen op het spoor
kwamen, schreven de daders dreigbrieven
(bij Pluim en Giesen) waarin geen spoor van
een verzets- of een ander politiek motief valt
te ontdekken en ze deden vervolgens ook
pogingen om die werkbazen uit te schakelen
met het op diverse plekken in de fabriek in bakjes uitgezette aangelengde thallium-rattengif. Dat gif werd om de paar maanden in poedervorm afgeleverd door de Haagse firma Ramudo
(ratten-muizen-dodend), opgelost in water en
her en der ververst. Een van de daders druppelde het vermoedelijk in de drinkflessen of
de schafttrommels van de werkbazen die hen
in de peiling hadden. Ik heb natuurlijk ook gezocht naar een relatie tussen deze daders en
de juist in deze periode in Nijmegen heel actieve illegale werkers en verzetsorganisaties,
maar daarvan is helemaal niets gebleken.

Overlijdensbericht van Nico Geurts door vrienden
Hollandia (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant van 26 mei 1944)

Overlijdensbericht van Jochem Heutink door
familie en Hollandiafabriek (Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant van
21 februari 1944)

Toch hadden die evident criminele daden in de
zeer gepolariseerde tegenstellingen van 1943
en 1944 ook wel een aspect van zelfverdediging en van verzet tegen het jaag- en drijfsys-
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teem waarmee de bezetter en de Hollandiadirectie de voorgeschreven oorlogsproductie
realiseerden en ook tegen de steeds riskanter
wordende verplichte tewerkstelling van arbeiders in Duitsland. Een van de drukmiddelen
van directie en werkbazen bestond namelijk
uit het opstellen van lijsten voor het Gewestelijk Arbeidsbureau. Daarin moesten ze aangeven hoe onmisbaar elke werknemer was
voor het productieproces. En hoe meer misbaar, hoe groter de kans dat arbeiders voor de
arbeidsinzet zouden worden aangewezen. Van
de zestien bekende, door de Hollandiafabriek
aangewezen en naar Duitse fabrieken gestuurde arbeiders, kwamen er daar voor zover bekend twee om het leven. In mei 1944 werd
het overlijden bekend van de 24-jarige naar
Duitsland uitgezonden Hollandia-werknemer
Nico Geurts. Zijn Hollandia-collega’s plaatsten toen twee rouwadvertenties in het plaatselijke dagblad, terwijl de directie dat opvallend genoeg helemaal naliet. Een van de
ondertekenaars van de rouwadvertentie was
toen Everard Driessen. En die 20-jarige werk-

Overlijdensadvertentie van Everhardus Driessen
(De Gelderlander van 17 mei 1945)

nemer werd wat later zelf uitgezonden en
ook hij kwam begin 1945 in Duitsland om.
Maar werknemers die op diefstal werden
betrapt, hadden dat nog meer te vrezen. Die
kregen ontslag op staande voet en dat betekende in de laatste bezettingsjaren vrijwel zeker arbeidsinzet in Duitsland met alle risico’s
van dien.
Dat het niet gekomen is tot veroordeling van
de verdachten, heeft ook veel met het oorlogsverloop te maken. Net vóór de bevrijding
van Nijmegen namelijk werd op grond van
het onderzoek door de Nijmeegse politieinspecteur A.C. Schouten en een handschriftvergelijking met de dreigbrieven de 38-jarige
Hollandia-werknemer X aangehouden en in
Arnhem gevangen gezet. Meteen daarna begon de Operatie Market Garden en de dagenlange strijd om de bevrijding van Nijmegen.
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Begin oktober 1944 werd het politiebureau
aan het Valkhof door bominslagen verwoest
en ging ook het betreffende onderzoeksdossier met bewijsstukken in vlammen op. Kort
daarna maakte een nieuwe anonieme brief in
rode blokletters aan inspecteur Schouten duidelijk dat X die niet had kunnen schrijven en
onschuldig was. Maar deze kon pas na de bevrijding van Arnhem en Zutphen acht maanden later (16 mei 1945) worden vrijgelaten.
En pas weer bijna een vol jaar later, na een
periode waarin de tijdens de bezetting besmet geraakte Nijmeegse politie nagenoeg
opnieuw moest worden opgebouwd, gaf in
april 1946, de hoofddirecteur van Hollandia,
de in Koog aan de Zaan woonachtige C.J. Honig, aan een Amsterdamse oud-inspecteur
van politie, de 58-jarige A.C. van der Veen, opdracht tot een nieuw, ditmaal door de directie
betaald onderzoek. Het was toen al 2,5 jaar
na de dood van het eerste slachtoffer en de
plaatselijke politieleiding zag kennelijk weinig
mogelijkheden meer om de schuldigen te vinden, al kreeg Van der Veen bij zijn onderzoek
hulp van Schouten. Voor de Hollandia-directie
was een oplossing wél heel urgent. Zolang de
dader(s) vrij rondliepen, hing de dreiging van
een nieuwe gifaanslag in de lucht en zou het
moeilijk zijn om de fabriek na de dood van
de vijf werkbazen weer enigszins normaal te
laten functioneren.
Deze oud-inspecteur Van der Veen hoorde
vervolgens tussen 1 april en 5 november 1946
in totaal 69 personen, voornamelijk werknemers (53) en nabestaanden en maakte daar
verslagen van en enkele tussentijdse samenvattingen voor zijn opdrachtgever. Bij die 53
waren echter niet de door hem meest verdachte werknemers. Van der Veen en Schouten hadden namelijk besloten tot een ‘omsingelingstactiek’ in de verwachting dat door
het horen van hun collega’s de schuld van de
verdachten vanzelf naar voren zou komen.
Maar dat gebeurde niet. Uit de getuigenissen van de werknemers kwamen namelijk

Advertentie voor rattenbestrijding door de firma Ramudo (Nieuwsblad van het Noorden van
19 november 1938)

geen eenduidige aanwijzingen of bewijzen
naar voren, maar voornamelijk ongeloof in de
vergiftigingen en wat vage aanwijzingen en
vermoedens; intimidatie door de verdachten
kan daarbij een rol hebben gespeeld. Toch
kwamen Van der Veen en Schouten samen
in december 1946 tot de stellige overtuiging
dat een groepje van vijf met name genoemde
arbeiders uit verschillende fabrieksafdelingen de bedreigingen en de gifmoorden had
gepland en uitgevoerd. De vermoedelijke
dader van de eigenlijke vergiftigingen werd
toen gearresteerd en vastgezet. Maar bij het
verdere onderzoek kon het wettelijke en
overtuigende bewijs van de schuld van deze
ene verdachte en zijn handlangers noch aan
de dreigbrieven noch aan de vergiftigingen
worden geleverd. En op 6 juni 1947 werd de
vastgezette verdachte op last van de Officier
van Justitie bij gebrek aan bewijs vrijgelaten.
Dat is ook de reden dat de naam van de verdachte hier ongenoemd blijft. Maar ondanks
het verjaren van deze moordaanslagen rond
1980 heeft zich nooit iemand als dader of medepleger gemeld. Inmiddels zullen zij wel allemaal overleden zijn.

 it onderzoek en de geraadpleegde
D
bronnen
De aanleiding tot dit onderzoek was de serie
van vier artikelen door journalist Wim Janssen
in het weekblad De Brug in 1984. Die artikelen waren gebaseerd op de gesprekken die
Janssen had gevoerd met gepensioneerd politieman A.C. Schouten. Maar de slachtoffers
werden in zijn artikelen enkel met de initiaal
van hun achternaam aangeduid en hen moest
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ik dus eerst identificeren. Gelukkig boden
twee artikelen in De Gelderlander uit 2012
aangrijpingspunten. Naar aanleiding van het
verschijnen van een jubileumboek van de Nijmeegse Honig-fabriek in 2012 (100 jaar Honig
aan de Waal), klaagde een verontwaardigde
nabestaande namelijk in een eerste artikel in
De Gelderlander (van 15 september) dat in dat
jubileumboek met geen woord gerept werd
over hun vergiftigde vaders. Daarop belegde
Gelderlander-journalist Wim van de Louw een
bijeenkomst tussen nabestaanden en vertegenwoordigers van de firma Heinz (rechtsopvolger van de overgenomen Honigfabriek).
Een tweede artikel (van 24 december) deed
daarvan verslag en leverde alvast de namen
van twee slachtoffers op. Via gesprekken met
hun nabestaanden kon ik stap voor stap ook
de namen van de andere vergiftigde Hollandia-werkbazen achterhalen en kwamen er
ook al enkele documenten boven water. Bovendien bleek dat het onderzoeksdossier
van Van der Veen met de verslagen van de
69 gehoorde getuigen nog steeds bij Heinz
werd bewaard. Na diverse brieven aan de
verantwoordelijke functionarissen van Heinz/
Kraft (rechtsopvolger van Heinz) kreeg ik in
mei 2016 inzage in het Van der Veen-dossier.
Dat bleek zo waardevol en informatief dat het
vervolgens op mijn voorstel werd gedeponeerd in het Regionaal Archief Nijmegen, zij
het zoals vergelijkbare gevoelige politiële en
juridische dossiers onder embargo voor wetenschappelijk onderzoek tot 2023. Als aanbrenger van dat dossier kreeg ik desgevraagd
wel al meteen toestemming om het dossier
daar in te zien.

Eerder onderzoek in het Regionaal Archief
Nijmegen (RAN) had bovendien nog twee belangrijke bronnen opgeleverd: het archief van
de personeelsvereniging van Honig/Latenstein, waarin o.a. adreslijsten met gepensioneerden en weduwen werden gevonden en
drie cahiers met verslagen van spreekuren en
huisbezoeken bij personeel door functionarissen van de Hollandiafabriek tussen 1944 en
1951. Al dit materiaal samen vormt de bronnenbasis van dit artikel. Daarin zijn dus nog
niet opgenomen de pas onlangs ontdekte
stukken over deze vergiftigingsgevallen in het
archief van psychiater en neuroloog prof.dr.
J.J.G. Prick, die enkele vergiftigde werkbazen
behandelde.

De slachtoffers
Hendrik C.J. Tempel werd op 28 juni 1904
in Nijmegen geboren. Hij was protestants,
was in 1930 gehuwd met Susanna M. van der
Horst, woonde op de Waterstraat 152 en had
drie zoons. Hendrik werkte sinds vele jaren bij
de Hollandiafabriek in Nijmegen en was daar
vanaf ongeveer 1935 ploegbaas. Bij het 25-jarige jubileum van de Nijmeegse Hollandiafabriek in 1939 vermeldt de feestgids hem als
bestuurslid van het Hollandia-Jubileumcomité
en als voorzitter van de financiële commissie
van dat comité. Hendrik Tempel werd op 16 november 1943 plotseling ziek en klaagde over
prikkelende vingertoppen en verlamming in
de tong. Hij had al meteen het idee dat hij
op de fabriek vergif had binnengekregen, net
zoals zijn vriend en buurtgenoot Hein van den
Berg eerder was overkomen, en wel via zijn
theefles. Een andere vriend die hem tijdens
zijn ziekte bezocht, vermeldt als symptomen
erge pijn in de voeten, waardoor hij niet meer
kon lopen en een heel dikke tong. Ook tegen
hem zei Tempel dat hij, net als Van den Berg,
vergiftigd was. Maar volgens diezelfde vriend
had de huisarts mw. Tempel geadviseerd hem
die vergiftiging uit het hoofd te praten. Hendrik Tempel overleed op 39-jarige leeftijd op
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25 november 1943 en werd op 29 november
begraven op Rustoord.
Jochem Heutink werd in Enschede geboren
op 1 mei 1916 als zoon van in het Overijselse
Genemuiden geboren, protestantse ouders.
Hij was ondanks zijn jonge leeftijd begin 1944
al aangesteld als assistent-bedrijfsleider op de
vermicelli-afdeling van de Hollandia-fabriek in
Nijmegen. Dat gebeurde waarschijnlijk na bemiddeling van zijn Nijmeegse oom (broer van
zijn moeder) F.H. Seljee, die een van de oudste bedrijfschefs op de Hollandia-fabriek was.
Jochem Heutink was verloofd met Corrie van
Westreenen, een Nijmeegs meisje, en woonde zelf in pension Edens op de Oude Heselaan
468 samen met zijn collega bedrijfschef Anton Fournier. Heutink werd anders dan diverse
van zijn collega-werkbazen door directie en

Hendrik Tempel

Jochem Heutink

Jan Pluim

(bezit fam. Tempel, Wijchen)

(bezit H. Akkerman, Enschede)

(bezit fam. Van Zwam, Nijmegen)

personeel gerespecteerd om zijn kundige en
faire leiderschap. Maar op 12 februari 1944
meldde de 27-jarige Heutink zich ziek met
klachten over pijn in zijn benen en zijn onderlichaam. Al een week later, op 19 februari, overleed Jochem Heutink na enige dagen
behandeld te zijn in de ijzeren long van het
Canisiusziekenhuis. De aandoening had zich
snel over de rest van zijn lichaam verspreid
en hij had ook de haren over zijn hele lijf verloren. Omdat zijn huisarts geen idee had wat
voor aandoening het was, schreef hij op het
overlijdensbewijs dat de jonge werkbaas een
natuurlijke dood gestorven was. In de PGNC
van 21 februari 1944 verschenen twee overlijdensberichten, een van familie en verloofde en een van directie en personeel van de
Fabriek van Levensmiddelen ‘Hollandia’. Zijn
stoffelijke resten werden begraven op de gemeentelijke Oosterbegraafplaats te Enschede.
Jan H.C. Pluim werd in Nijmegen geboren op
7 juli 1896. Hij was protestants, was in 1920 gehuwd met Maria Klazina Hendriks uit Veenendaal, had een zoon en een dochter en woonde
op Marialaan 55. Hij was als fabrieksarbeider
bij de Hollandiafabriek begonnen en was sedert 1930 ploegbaas van de tarwe-afdeling.
Verder was hij in 1938 lid van de financiële
commissie van het Hollandia-Jubileum-Comité. In 1943 was Jan Pluim al drie keer enige tijd
ziek geweest, eerst vier dagen, later zes da-
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gen en nog later twee maanden, maar onduidelijk is door welke oorzaak. Volgens Pluims
echtgenote ontving Pluim tijdens zijn ziekte
een dreigbrief, geschreven in blokletters met
rode inkt, waarin o.a. stond: “Ga maar gauw
kapot want de kat heeft al een gat voor jou
gegraven!” en onder aan de brief stond een
kat getekend. En op 16 maart 1944 werd hij opnieuw ziek, maar dit keer buitengewoon ernstig,
want de toen 47-jarige Jan Pluim overleed na
acht dagen op 23 maart 1944. Zijn zoon Wouter
die ook bij Hollandia gewerkt had, was toen in
Duitsland, waar hij vanaf 1943 verplicht tewerk
was gesteld. In de PGNC van 25 maart 1944
verschenen twee overlijdensadvertenties, een
van zijn echtgenote en kinderen en een van
zijn jongere broer Henk Pluim en diens echtgenote en dus geen van de kant van de Hollandiafabriek, zoals wél bij Heutink was gebeurd. De
stoffelijke resten van Jan Pluim werden begraven op Rustoord. Op 7 augustus 1944 werd de
jongere broer van Jan, de 41-jarige Henk Pluim
ziek. Maar deze Pluim overleefde zijn ziekte
doordat men dankzij de obductie op Jo Giesen
ruim twee weken later de vergiftiging herkende en gericht kon bestrijden. Henk Pluim
herstelde en keerde begin januari 1945 geheel
grijs geworden weer op zijn werkplek terug.
Henk A. Claassen werd geboren op 16 maart 1899
in Nijmegen in een katholiek gezin, dat verder
bestond uit twee broers en twee zussen. Hij

Henk Claassen

Jo Giesen

(bezit fam. Claassen, Berg en Dal)

(bezit fam. Giesen, Weurt)

huwde met Petronella van Welie, kreeg vier
kinderen en woonde op St. Jacobslaan 293.
Henk Claassen begon in juni 1919 als glaceerder te werken bij de Van Dungen Chocoladefabriek in de Groenestraat. Die aanstelling duurde 25 jaar en eindigde op 22 februari 1944,
de dag van het grote bombardement op Nijmegen. De reden daarvan was dat die fabriek
bij gebrek aan de tropische grondstof cacao
moest sluiten. In de twee maanden daarna
werkte Henk Claassen vrijwillig als puinruimer
in de binnenstad. Op 23 april 1944 werd hij
aangenomen als fabrieksarbeider bij de Hollandiafabriek, waar hij al snel lijnbaas werd.
Maar al op maandag 3 juli 1944 werd Claassen
ziek, een ziekte die snel verergerde en waaraan hij na een zeer zwaar ziekbed van vijftien
dagen op 18 juli 1944 overleed. Waarschijnlijk
vanwege zijn korte dienstverband met de
Hollandiafabriek komt de naam van Claassen
als gifslachtoffer slechts sporadisch voor in de
tientallen getuigenissen die inspecteur Van
der Veen afnam. Het was een van de familieleden van het volgende slachtoffer (Giesen)
die Van der Veen pas in mei 1946 op het plotse
overlijden van lijnbaas Claassen attendeerde
en op de overeenkomst van de symptomen
bij beiden wees. Zijn stoffelijke resten zijn bijgezet op de begraafplaats Brakkenstein.
Jo M. Giesen werd geboren op 15 augustus
1904 in Nijmegen als derde zoon in een ka-

tholiek gezin dat uiteindelijk acht jongens en
een meisje zou tellen. Hij huwde op 16 oktober 1931 met Hortensia Bontinck, een Vlaams
meisje uit Zele (B) dat tijdens de Eerste Wereldoorlog als vluchteling naar Nijmegen was
gekomen. Samen kregen ze twee zonen. Het
gezin woonde aan de Bredestraat 201 in Hees.
Jo Giesen werkte zich op tot fabrieksbaas van
de rijstafdeling in de Hollandiafabriek. Maar
op 11 augustus 1944, vier dagen voor zijn 40e
verjaardag, werd ook Jo Giesen ernstig ziek
met klachten van verlamming aan zijn ledematen en tong. Hij dacht zelf aan vergiftiging
via zijn drinkfles met surrogaatkoffie. Al tien
dagen later, op 21 augustus 1944, overleed
Jo Giesen. Op aandringen van bedrijfsarts L.
Muller werd nu wél obductie gepleegd op
het lichaam van de overledene. Daaruit bleek
voor het eerst onomstotelijk dat er in zijn geval sprake was van vergiftiging met thallium
(rattengif). De stoffelijke resten van Jo Giesen
werden begraven op het R.K. Kerkhof van de
Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat.
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Henk Termeer

Het volledige artikel uit De Gelderlander van de voorpagina, het artikel uit de Brug (p. 3) en een artikel
uit De Gelderlander van 15/9/2012 zijn te vinden op
de website van Numaga

