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OORLOGSGRAF LEENDERT MENT
Tegenover de toegang tot de
oude begraafplaats aan de Nij-
verheidstraat staat een groen
bordje met het opschrift ‘Neder-
landse Oorlogsgraven’. Wat be-
tekent dat zich daar een graf be-
vindt, dat is ingericht en wordt
onderhouden door de ‘Oorlogsgravenstichting’. Deze aan de Zeestraat in Den
Haag gevestigde organisatie beheert wereldwijd, verspreid over vijf continen-
ten en meer dan vijftig landen, ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven
van burgers en militairen die na 9 mei 1940 gesneuveld zijn. Deze graven
zijn niet alleen te vinden op Erevelden zoals in Loenen en op de Grebbeberg
bij Rhenen, maar ook op gewone begraafplaatsen zoals die in Capelle-West,
waar zich sinds 1949 het oorlogsgraf van Capellenaar Leendert Ment bevindt.

Leendert Ment (1921-1944)
De op 22 november 1921 in Krimpen aan den IJssel ge-
boren Leendert Ment woonde sinds zijn geboorte met
zijn ouders - Cees Ment (Cornelis, 1886-1972) en Elisa-
beth van der Graaf (1887-1977), broer Jan (1915-1998)
en zijn zusters Trijntje (Trijntje Aagje, 1920-2000) en
Aagje (Aagje Trijntje, 1926-1981) - in een huis aan de
Boezemstraat 64 in Keeten (Capelle-West), welk adres

in 1952 met behoud van het be-
staande huisnummer werd gewij-
zigd in Van Speykstraat.

Utrechtse Asphaltfabriek NV (UAF)
Leendert werkte begin jaren ’40 als machinebediener bij de Utrechtse Asphalt-
fabriek NV (UAF) aan de Schaardijk in Krimpen aan den IJssel, een bedrijf dat
in 1895 was gestart als ‘Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten’ en
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na een fusie in 1955 met de in Uithoorn gevestigde Nederlandsche Teer- en
Asphaltindustrie de naam Cindu (Chemische Industrie Uithoorn) kreeg. Door
middel van het destilleren van koolteer produceerde de onderneming, die in de
omgeving bekend stond als de ‘Koolteer’, onder andere pek, wegenteer, creo-
sootolie, naftaline en benzolproducten. Producten die deels ook van belang wa-
ren voor de Duitse oorlogsindustrie.
Tewerkstelling
In de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse mannen te werk gesteld in de
Duitse oorlogsindustrie, een deel vrijwillig, het overgrote deel gedwongen.
Naarmate de oorlog vorderde werden het er steeds meer. In de zomer van 1941
werkten er al zo’n 120.000 tot 140.000 Nederlanders in Hitlers Derde Rijk.
Genoemde aantallen zetten echter te weinig zoden aan de dijk, Duitsland had
om de oorlogsindustrie draaiende te houden honderdduizenden ‘fremdarbei-
ters’ nodig. Vanaf eind maart 1942 werden Nederlandse ondernemingen door
de Duitsers verplicht personeel, dat in hun bedrijf kon worden gemist, aan te
melden voor de ‘Arbeitseinsatz’. Veel ondernemers probeerden onder deze
verplichting uit te komen door al hun werknemers als onmisbaar op te geven.
De ‘Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz’ nam daar echter geen ge-
noegen mee, bedrijven moesten de door uitzending vrijgekomen arbeidsplaat-
sen maar vervullen met minder ervaren mensen. Technisch personeel, aldus de
Duitse bezetter, waren in Duitsland harder nodig dan in Nederland! Ook de
‘Koolteer’ moest personeel leveren. Vrijwillig meldde zich echter niemand.
Met als gevolg dat een aantal jonge werknemers van de Krimpense onderne-
ming, die onder leiding stond van de Duitsgezinde ir. Gijsbert Goettsch (1890-
De fabriek met op de achtergrond Wohnlager II, III en IV gezien vanaf het bedrijfsterrein
in Espenhain. Leendert Ment verbleef in Wohnlager II. Foto: collectie Tagbau-Espenhain.
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1958), door de Duitse instanties voor tewerkstelling in Duitsland werd aange-
wezen. De pechvogels, waaronder de toen 21-jarige Capellenaar Leendert
Ment, kregen kort daarna een oproep zich te melden bij de het Gewestelijk Ar-
beidsbureau in Rotterdam. Daar werden ze medisch gekeurd en kregen te ho-
ren waar en wanneer ze moesten vertrekken.
Naar Duitsland 
Ergens in augustus 1942 vertrok Leendert Ment met een aantal lotgenoten van-
af het Maasstation in Rotterdam naar Espenhain, nabij Leipzig. Daar ging
Leendert aan de slag als machinebediener bij ‘ASW Braunkohlen- und Groß-
kraftwerk Espenhain’ waar bruinkool werd omgezet in onder andere koolteer,
olie, gas en synthetische benzine of gestookt in elektriciteitscentrales. Een
enorm fabriekscomplex, dat werd omgeven door meerdere bruinkoolgroeves.
Het onvrijwillig verblijf daar moet voor Leendert een compleet nieuwe erva-
ring geweest zijn, nog niet eerder was hij zo’n eind van huis. Via wel terugge-
keerde lotgenoten van Leendert is bekend dat de leef- en werkomstandigheden
in de fabriek en bruinkoolgroeves zwaar waren. De tewerkgestelden maakten
werkdagen van 12 tot 16 uur, terwijl er ook ’s nachts en om de week op zon-
dag gewerkt moest worden. Gewoond werd er met een beperkte bewegings-
vrijheid in een ‘Wohnlager’ naast de fabriek, in te volle barakken met beperk-
te sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne en ongedierte. Vanaf 1942 werd
ook het eten steeds minder en slechter. ’s Morgens een niet te eten bordje on-
bestemde pap, een koolschijf of klef brood. s’ Middags of ’s avonds, nadat er
steeds meer dwangarbeiders kwamen, alsmaar dunner wordende kool- of knol-
lensoep of een meestal ongaar stuk kool of knol. Daarnaast zorgden vanaf het
voorjaar van 1944 geallieerde bombardementen ook nog eens voor te weinig
nachtrust.
Geallieerde bombardementen
De fabrieken waren een belangrijk doelwit voor de geallieerden. Het eerste
zware bombardement op de bedrijven in Espenhain vond plaats op 12 mei
1944 en naarmate de oorlog vorderde werden dat er steeds meer. Door niet- of
slecht functionerende richtapparatuur kwamen bij dit geallieerde offensief op
de Duitse brandstof en elektriciteitsindustrie veel bommen naast de fabriek te-
recht. Ondanks deze misworpen daalde de productie van olie, gas, benzine en
elektriciteit fors. Aangenomen mag worden dat Leendert en zijn lotgenoten blij
waren met de geallieerde bombardementen op nazi-Duitsland en de fabriek, te-
gelijkertijd zullen ze doodangsten hebben uitgestaan ook getroffen te worden.
Daarbij was er voor hen weinig schuilgelegenheid en hadden ze tot de bunkers
die door de Duitsers op het fabrieksterrein waren gebouwd géén toegang, deze
mochten alleen door eigen personeel worden gebruikt. De ongeveer 10.000
krijgsgevangenen en dwangarbeiders in Espenhain konden dan ook niet anders
dan een veilig heenkomen zoeken in onderaardse gangen of in de woonbarak-
ken en de velden op enige afstand van het fabriekscomplex. Door misworpen
was het echter ook daar niet altijd veilig.
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Luchtaanval
Dinsdag 12 september 1944 staken de eer-
ste Amerikaanse militairen de Nederlandse
grens over in Zuid-Limburg. De bevrijding
was begonnen. Op dezelfde dag werd het
fabriekscomplex in Espenhain opnieuw
getroffen door een zwaar geallieerd bom-
bardement. Hierbij verloor Leendert Ment
het leven. Twee dagen later werd van zijn
overlijden aangifte gedaan: ‘Espenhain, 
14 Sept. 1944. De machinebediener Leen-
dert Ment, Protestant, verblijvende in
Espenhain, Woonkamp II, is 12 Sept. 1944
om 11.30 uur in Espenhain, perceel 151,
bij een vijandelijke luchtaanval gesneu-
veld. De gestorvene was geboren op 
22 Nov. 1922 te Capelle (moet Krimpen
zijn), Nederland. Vader: onbekend. Moe-
der: onbekend. De gestorvene was niet ge-
trouwd. Is begraven onder schriftelijke
goedkeuring van de Burgemeester van Espenhain. Voorgelezen, aangenomen
en ondertekend door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand: Vogel.’ Waar-
schijnlijk dezelfde dag werd Leendert door zijn vrienden verzorgd en begraven
in graf nummer 15 op het nabijgelegen ‘Ausländerfriedhof Flur Muckern’. An-
derhalf jaar later, op 22 januari 1946, werd nevenstaande overlijdensakte (Ster-
beurkunde) opgemaakt.
In het ongewisse
De ouders van Leendert bleven lang in het ongewisse over het lot van hun
zoon. Bekend is dat het ‘Bureau voor Evacuerings-, Repatriërings- en Verzor-

Rode Kruiskaart uit het
kaartsysteem dat door
het Nederlandsche
Rode Kruis werd ge-
bruikt om gegevens
over vermiste personen
bij te houden. 
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ging van Oorlogslachtofferszaken’ op 3 mei 1946 aan de gemeente Capelle aan
den IJssel liet weten dat Leendert ‘vermoedelijk’ was overleden. In een poging
om meer te weten te komen meldde de vader van Leendert zich een dag later
bij het ‘Nederlandsche Roode Kruis’ aan de Eendrachtsweg 59 in Rotterdam.
N.a.v. dit onderhoud kreeg Ment op 22 mei 1946 bericht dat het ‘Roode Kruis’
heden een brief ontving ‘waarin werd medegedeeld dat de acte van overlijden
ten name van Leendert Ment aan den Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te
Capelle a.d. Yssel is gezonden, waar U deze kunt afhalen.’ Of de familie Ment
op dat moment al van het overlijden op de hoogte was staat niet vast. Zeker is
wel dat op 19 juli 1946 het overlijden pas in de Capelse Burgerlijke stand werd
ingeschreven, dit n.a.v. een ontvangen ‘uittreksel uit het register van overlijden
der gemeente Espenhain in Duitsland.’
Repatriëring
Vrijdag 7 februari 1947 verzocht Cees Ment het ‘Nederlands Verbond van Ge-
repatrieerden’ om inlichtingen over een mogelijke repatriëring van zijn ge-
sneuvelde zoon. Of daar direct op geantwoord werd lijkt niet zeker. Wel is be-
kend dat op 31 augustus 1949 door de ‘Dienst Identificatie en Berging’ te ’s-
Gravenhage aan de familie Ment werd gevraagd of zij ‘in verband met de
mogelijke overbrenging naar Nederland, op ’s Rijks kosten, van het in Duits-
land rustende stoffelijk overschot van wijlen Leendert Ment,.… wilde laten
weten of de familie een herbegraving wenste in Capelle aan den IJssel of op
het op 31 maart 1949 in gebruik genomen Nationaal Ereveld Loenen nabij
Apeldoorn. Eveneens wilde de dienst weten tot welke godsdienst overledene
behoorde. Al op 5 september 1949 liet vader Ment weten: ‘dat deze overbren-
ging door mij zeer gewaardeerd zal worden. Ik gaarne zag dat herbegraving
plaats vond op de Algemene Begraafplaats te Capelle a/d IJssel, wat gods-
dienst betreft de overledene Herv.(Geref.) was, als begrafenisdienaar hoopt te
fungeren Dhr. Jac. Stoffels (Jacobus, 1888-1968), Buffelstraat 107, Kral.Veer,
R’dam.’
Herbegrafenis
Maandag 17 oktober 1949 ontving de familie
Ment bericht van de ‘Dienst Identificatie en Ber-
ging’ dat het stoffelijk overschot van hun zoon
vanuit Duitsland in Nederland was aangekomen
en opgebaard lag in de dodenhal van het ‘Identi-
ficatie Centrum Amersfoort’. Precies drie weken
later werd de kist met het lichaam van Leendert
overgebracht naar het baarhuisje op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Nijverheidstraat. De
volgende dag, 8 november 1949, vond de herbe-
grafenis plaats en kreeg Leendert Ment in zijn
woonplaats een laatste rustplaats, een feit dat
ook de familie Ment eindelijk rust gaf.



Oorlogsgravenstichting
Het graf van Leendert bevindt zich een twintig-
tal meters links ten noorden van het oorlogs-
monument en is sinds 1955 in beheer en onder-
houd van de ‘Oorlogsgravenstichting’, de in-
stelling die ervoor zorgt dat oorlogsslachtoffers
niet vergeten worden. Eveneens in 1955 werd
het oorlogsgraf van Leendert ingericht met een
zogenaamde staande Stichtingsteen, een licht
gekleurde Franse kalksteen (Vaurion). Op de
steen stond: ‘Gevallen voor het vaderland, L.
Ment. 22-11-1921/12-9-1944’. Op 20 novem-
ber 2006 is deze vervangen door een nieuwe
steen met een grindbak. In het midden van deze
zogenaamde Cluny-steen de Nederlandse
Leeuw met daaronder ‘Koninkrijk der Neder-
landen, L. Ment. 22-11-1921/12-9-1944.’

Paul Weyling
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LEENDERT VAN DER GRAAF
Op dinsdag 12 september 1944 is bij het bombardement op het fabrieks -
complex in Espenhain een tweede Capellenaar omgekomen. Het betreft een
volle neef van Leendert Ment, te weten Leendert van der Graaf, geboren op
zondag 3 februari 1924 in Capelle aan den IJssel als zoon van Pieter Antho-
nie van der Graaf en Wijntje van der Vlist. Een en ander blijkt uit een in-
schrijving in het overlijdensregister van de gemeente Capelle aan den IJssel
van 11 maart 1947.
Het lijkt erop dat deze Leendert, laboratoriumbediende van beroep, tot zijn
gedwongen tewerkstelling in Duitsland in 1942 ook bij de ’Koolteer’ in
dienst was. Onbekend is waar Leendert van der Graaf zijn laatste rustplaats
heeft gekregen.

Paul Weyling


