
Herdenkingskruis
van Assen

Dit kruis is ter nagedachtenis van  
Derk van Assen die op deze plek, in 
de vroege ochtend van 14 september 
1943, door de Duitsers is gefusilleerd. 

Derk van Assen 
1891-1943

Berendje Grolleman 
1894-1945

Derk van Assen was deurwaarder der  
Directe Belastingen in Maastricht. 
Samen met zijn vrouw Berendje Grolleman 
was hij daar actief in het verzet.
Ze regelden de vlucht van Joden naar het 
buitenland en boden hen onderdak. Ook 
hielden ze samen met verschillende ver-
zetsgroepen, geallieerde piloten uit handen 
van de bezetter. Naast de verspreiding van 
illegale bladen als Vrij Nederland en Trouw 
speelden zij ook een rol bij het samengaan 
van onderduikorganisaties in de stad Maas-
tricht. 

Deze activiteiten bleven niet onopgemerkt 
bij de Duitse Sicherheitsdienst. En toen er 
door infiltraties en verraad genoeg bewijs 
was, werden zij op 24 juli 1943 gearresteerd.
Derk werd wekenlang verhoord in het Huis 
van Bewaring te Maastricht. Maar hij liet niets 
los en noemde geen namen. De belasting-
dienst Maastricht bood de Duitsers tever-
geefs 40.000 gulden om Derk vrij te kopen.  
En na een mislukte bevrijdingspoging van 
het verzet, werd hij op 14 september 1943 
naar deze plek gebracht en ter plekke  
gefusilleerd en begraven.

In 1946 werd zijn lichaam opgegraven en 
werd hij herbegraven in zijn geboorteplaats 
Hasselt. De gemeente Horst heeft in 1946 dit 
herdenkingskruis geplaatst. In 1963 hebben  
de stoffelijke resten van Derk een laatste 
rustplaats gevonden op het Ereveld van de 
Stichting Oorlogsgraven te Loenen op de 
Veluwe. Berendje werd vanuit kamp Vught, 
zonder enige vorm van proces, overgebracht 
naar het concentratiekamp Ravensbrück in 
Duitsland. In februari 1945 is zij daar van uit-
putting, in erbarmelijke omstandigheden ge-
storven. Haar laatste rustplaats is onbekend.
Derk en Berendje hadden geen kinderen.

Derk van Assen en Berendje van Assen-
Grolleman zijn op 6 september 1989,  
door Yad Vashem in Jeruzalem, erkend als 
Rechtvaardigen onder de Volkeren.
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