Gerhard Lodewijk Robertus Soesman
Geboren in Valkenburg, 23 juni 1922
Vermoord in Auschwitz, 21 januari 1945
Bereikte de leeftijd van 22 jaar
Gerhard Lodewijk Robertus Soesman woonde in
Maastricht. Hij verrichte verzetswerk voor de
Communistische Partij Nederland (CPN). Hij
verspreidde illegale bladen, onder meer het blad ‘De
Vonk’. Door toedoen van de V-Mann (informant)
Engwirda werd hij op 24 januari 1942 in Maastricht
opgepakt en opgesloten in de gevangenis van
Maastricht. Vervolgens werd hij via Vught op
transport gesteld naar Auschwitz. Hier werd hij op 21
januari 1945, minder dan een week voor de
bevrijding van het kamp, vermoord.
Hij was een leerling aan de gemeentelijke HBS aan de
Helmstraat in Maastricht. Op deze school werden
vaker verzetsdaden gepleegd. Zo werd er op 9
november 1940 een brief aan de Ortskommandant
verstuurd met als aanhef: ‘Aan de Lumpen
Ortskommandant van Maastricht’. In deze brief werd
Hitler belachelijk gemaakt. De brief was ondertekend
met: ‘Die Organization tödt Hitler, Klas 2a, 3a en 4a.
Onderzoek naar de schrijvers leverde niets op en als straf werd de school 8 dagen gesloten.
Op 24 januari werd er een grotere klap uitgedeeld. Een drietal leerlingen werden opgepakt voor het
verspreiden van het communistische blad ‘De Vonk’: W. Hack, Gerhard Soesman en M. Hoppers. Zij
werden verraden door de informant Engwirda, een overloper die door de Sicherheitspolizei was
overgehaald voor de Duitsers te werken. Als infiltrant kende Engwirda de communistische beweging
van binnenuit. Vroeger had hij zelfs met de communistische militie tegen Franco gevochten in
Spanje.
De drie werden overgebracht naar de Duitse politieke gevangenis aan de Grote Looiersstraat.
Hoppers kwam daar spoedig vrij en Hack werd door toedoen van zijn vader na een jaar vrijgelaten.
Gerhard Soesman, destijds 19 jaar oud, bleef vastzitten, omdat zijn vader van oorsprong Joods was.
Na achttien maanden werd hij overgebracht naar Vught en vervolgens naar Auschwitz.
Soesman staat vermeld op blz. 696 van de erelijst van gevallenen 1940-1945. Dit boek ligt in de hal
van het voormalig Tweede Kamer gebouw in Den Haag. Iedere dag wordt er een bladzijde
omgeslagen.
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