
Een vergeten beschieting bij Assen
Carolina Mulder-Bourgonje weet eindelijk waar haar vader is doodgeschoten

Door Remd Otter prooi. “liet is iiooil ditidelijic kon gecn kant op. Hij was
- - - -- - gowordenof het eonnjunifle- bang voor zijn pensioenen

ASSEN . “1k zal blij zipi als er (rein was, maar warnscinin- wilde oak zijn vrouw en vier
niK, gib urd is II’ ik thins ‘IL lift! W LIlt ir ‘‘p1 oo1~‘un l~mdtten n tet onverzorgd
horn.” Garo1in~L\4ulder-Bour- j gets gewond gcraakt bij die achterlatcndoorondertedui—
conje uil ZwoIIc week flog beschieting.”verteli denu 77 ken”, verwit mevrouw Mul-
precie~datxc datzeidie 20stc i jarige dochier. der, “Dc vadervanmijn vnen-
jiiiii 1944.Nooit woerheeftxc - tan Botirgonjeheeftnagde din, ook bij het spoor,heeft
ion akolig voorgevoelgehad. j renimon in werting gezet hetwelgedaanendieis 91 ge-
Er i~’as~veereenslucht.alarrn j van zijn stoomlocomofief worden. 1k heb we! begnp
gewoesten z.e hop als 16-ja- voordat hij van de trein voor mijn vaders standpunt.
rigi’ van de Mulo in Zwollc sprong.richtingvoilige berm. Je magmetjaloerszijn, maar
naarbuis.Uven laterkreegxc t\an do anderekant niaalcte 1k heb wol eens gedacht
to borendat haar wider Jan . loerlingmachinist JacOb Van vvaarOill mijn vnendin nag
Ilourgonje bij AssenslacIito1~ der zic! net zo’n sprong.I let wel ceovaderhad.”
fer wasgewordenvan do oar- ‘ i . gcbeurdeprecie~op bet ~‘ia- Maar cdii koor was ze blij
log. !lij was troinmachLnist I .- - - —1 I duct van dc weg van Loon dat haarvaderdoocl was:tacit
en durfde n jet onde, to thu- JanBourgonje naar Marsdijk. Bourgonje de Duitsersnaar1mw op zoek
ken zoals veel ander spoor- kwam terechtop deweg,een waren on hem op to pakken.
wegnorsoncelin die tijd. !-lij hadjealsmaclunistin die tijd ~ar meterlager, maartoen Ze dachtendathij wasonder—
had zijn veettigsteclionstjaar minstens impel kans em Was hij al dood. Getroffen gedokenen haakknhethele
in xicht en hooptetot. die tijd doocLgeschotente wordenals door kogels tijdens zijn huis overhoop.Pas toen de
nict hers1ac1itotI~rIcwotden eon so!daat. Over het hele sprong.VanderZiel stierfeen rouwkaart te voorschijn
van do vt4ebcscl]ietingenvan land zijn zo’n 500 spoorweg- paarnut laterinhetAsserzie- kwam geloofden xc dat Jan
troinen. Mevrouw Mulder menson orngekomon door kenhuis. Bourgonjezijn !aatstetrein al
heeft zich altijd af~e~’raagdoorlogshandelingen. In bet I let verhaa!is in sterkgero— hadgereden.
waar haar vader is orngeko- rayonLwo!le. waarhut Noor- mantiseerdevorm door een
men.Pasonlangskwam xc er- den bij hoorde, al!een al 23. neefop Internetgezet (http:
achter. zodat xc etndch;!c Onclei wiedusJanBourgonje. //home.tisca!i.nl/heurter/De%
bloemen kan brengen: bij Do spoor!ijn Groningen- 2oaanval.htm!)en misschien
Loon. Zwolle stond in die tijd a! te we! daaromis de zoektochi

/c weet nog good dat de bock als dc doden!ijn.Waar- naar de juiste p!ek nooit ge-
angst voor do heschictingon schijnlijk omdat de gealli- staakt.HetDrentsOor!ogs-en
groat was onder bet perso- eerde vliegtuigen op zo’n Verzetsmuseum in Assen
ned van de spoorwegenin mooi rechtstukgoedkonden bracht uitkomst. Dc politic -

Zwolle. Een paar weken cot- mikken en er weinig burger- heeft keurig rapport opge-
der Was ocn collegaoingeko- doelen geraaktkonden wor- maakt van de ‘vijande!ijke’
men bij con beschieiingvan don. het doe!was het trans- actie,trouwensheelneutraal
ecu twin. Dat kwam al dicht- port in bezet gebiedlam te enuitgebreid.
WI. want do collega had die leggen.1.’ier jachtv!iegtuigen “Mijn vaderging echt met
dienst overgenomenvan Jan zagen de sne!treinvan Gre- !ood in de schoenennaarzijn
Bourgonje. Op 20 juni was ningcn naar Assen die och- werk in die jaren. Ret was
00k ziju gc!uk op. Feite!ijk tend a!s een gemakkelijke echtniet !euk meer.Maar hij


