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SAMENVATTING
Het betreft een 13-tal ervaringen van Ds. Herman Denkers, in verhalende
vorm over de belevenissen voor, tijdens en na een periode van dwangarbeider zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Herman Denkers vertrok op 20-jarige leeftijd als dwangarbeider naar
Stuttgart en was tevens door de Synode van de Hervormde Kerk aangesteld
tot geestelijk verzorger om mede-dwangarbeiders en krijgsgevangenen bij te
staan.
In zijn memoires (geschreven in 1982/1983) neemt hij ons mee naar een
aantal indrukwekkende ervaringen vóór, tijdens en na zijn verblijf als
dwangarbeider in Stuttgart en omgeving.
De, waar gebeurde, verhalen zenden een boodschap uit, een boodschap van
geloof, vertrouwen, doorzetten, eensgezindheid, vrijheid, verbinden en
verzoening, ondanks alle leed en haat welke zich tijdens deze verschrikkelijke
wereldoorlog manifesteerde.
Om de verhalen uit deze memoires goed te kunnen plaatsen is een inleiding
geschreven. Deze schetst, in chronologische volgorde, de belevenissen van
Herman Denkers, waarmee de lezer in de sfeer komt van de tijd waarin de
verhalen zich afspelen.
Daartussen ook wat citaten uit manuscripten uit die periode.
Dat vergde onderzoek, gesprekken met lotgenoten in Nederland, een reis met goede gesprekken- langs adressen in Duitsland, en een duik in het vele
papieren én digitale archiefmateriaal. De verhalen krijgen op die manier
ieder hun eigen plek in het geheel
Redactie door Jan Denkers, Almere.
Dit boek is op eigen initiatief en in eigen beheer tot stand gekomen.
Verzoening:
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DE VERHALEN, KORT OPGESOMD:
De straatcollecte (Den Haag, 1939-1940), een succesvolle en bijzondere
straatcollecte voor de slachtoffers van de bombardementen in Rotterdam.
Das Fähnchen (Den Haag, 1940), een Duits hakenkruis vaantje wordt op een
schoolplein in de fik gestoken, met alle gevolgen van dien…..
Meneer Marne (Den Haag tot 1940), over een Joodse huisvriend die niet
meer terugkeert.
Het wonder op Pasen (Den Haag, 1942), een gedurfd, en bijna mislukt,
initiatief op Pasen door jongeren uit de Grote Kerk.
Mensen (Den Haag, Stuttgart, 1942-1944), vooral over mensen, de reis naar
Stuttgart, en de arbeid voor de Duitsers.
Vater Hahn (Stuttgart, 1943-1945), over hoe een opstandige Duitse predikant zich ontfermt over Herman en zijn vrienden.
Spoorwegongeluk (Untertürkheim, bij Stuttgart, 1944), over een ernstig
ongeluk waarbij vele dwangarbeiders het leven laten.
Kerkdienst op 1e advent 1944 (Stuttgart/Esslingen), over een dienst waar
Herman een Duitse predikant vervangt en het avontuur van hem, samen met
een vriend, op weg naar die dienst.
De dubbelganger (Stuttgart, 1945), een indrukwekkende ontmoeting met
een moeder van een gesneuvelde Duitse soldaat.
Rolf en de oogappel van God (Stuttgart 1945), over het leven bij een (nazihatend) gezin, en een indrukwekkende gebeurentis met een tot wanhoop
gekeerde, Duitse kindsoldaat.
Terug naar huis (1945), een langer verhaal, niet alleen over een behouden
thuiskomst, maar ook over de avonturen vooraf en onderweg
De Oranjevereniging (1954), over een opmerkelijk initiatief in de eerste
gemeente als predikant, in aanloop naar 10 jaar bevrijding.
Verzoening (1960), een indrukwekkend verhaal in het Friese Sint Nicolaasga,
met een uitstap naar Amsterdam, waar Joden en Christenen, Israëli, Duitsers
en Nederlanders elkaar ontmoeten.

