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     Oorlogsslachtoffer       

     Geboren    : 27  november  1921 ,  Gouda 

     Overleden  :11 april  1945 , Hannover ( Duitsland) 

  

     Beroep :  Werknemer bij de NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland 

 

******************************************************************************** 

  

     Gerardus Jacobus de Keiser. ( Gerard ) werd geboren op 27 november 1921 

     te Gouda ,  als zoon van J.C. de Keiser ( 1898 ) en A.M. de Keiser- 

     Hartog ( 1899 ).  Zijn vader werkte bij de plateel fabriek als pijpen- 

     maker ( " Goudse pijpen" ) 

     Gerard was de oudste uit een gezin van 4 kinderen.  Zijn jongere broers waren 

     Koos ( 1923 ) en  Jan ( 1925 ).  De jongste was zijn zus An 

     ( 1935 ).  Het gezin woonde in de Wilhelminastraat 26 in Gouda. 

     Gerard bezocht de openbare lagere school in Gouda, de " Klaas de 

     Vriesschool"  aan de Groeneweg 30a. 



               Klaas de Vriesschool Gouda 

  

     Daarna volgde hij de beroepsopleiding voor " ovenist"  bij de Goudse 

     Aardewerkfabriek aan de Raam te Gouda. 

     In 1930 kreeg dit bedrijf het predicaat " Koninklijke"  en werd de officiële 

     naam: "NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland" ,  in de volksmond 

     ook wel genoemd " Plazuid " PZH.  

  

                                   NV Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland 

  

     In Gouda en omgeving werden vanaf 1944 veelvuldig door de SD - de 

     Duitse Siegerheitsdienst , razzia's gehouden.Er werden huiszoekingen 

     gedaan en alle mannelijke burgers onder de 40 jaar werden weggevoerd 

     voor de zg. Arbeitseinsatz ( arbeidsinzet).  Ze werden als dwangarbeiders 

     ingezet voor de aanleg van verdedigingswerken en/of arbeid in de Duitse 

     ( oorlogs) industrie. 

     Het was in de winter van 1945,  vroeg in de ochtend, dat de beide broers 

     Gerard en Koos,  vanuit hun huis door de Duitse SD werden weggevoerd. 

      Ten tijde van zijn arrestatie was Gerard verloofd. 



 

     In eerste instantie werden ze ondergebracht in het St.Jozef Paviljoen aan 

     de Graaf Florisweg in Gouda. ( later vanaf 1961 het St.Jozef Ziekenhuis). 

     Dit gebouw was door de Duitsers gevorderd en deed dienst voor de 

     Duitsers als  " Kriegslazarett"  - militair hospitaal 

  

                                              St. Jozef Paviljoen Gouda 

  

     Vervolgens werden Gerard en Koos afgevoerd richting Duitsland.  Later werd 

     bekend, dat de beide broers tijdens het transport, wisten te vluchten. 

     Deze vluchtpoging liep echter verkeerd af. Ze werden in een trein later 

     gearresteerd  en afgevoerd naar een concentratiekamp. 

     Het leven daar was erg zwaar en de arbeid afmattend. 



     Intussen waren de geallieerde legers in Duitsland in opmars en naderden 

     ze het concentratiekamp waar Gerard en Koos gevangen werden gehouden. 

     De Duitsers besloten daarom te vluchten en de gevangenen mede af te  

     voeren bij het naderen van de geallieerde legers. 

     De gevangenen, zwak en ondervoed, moesten lange dagmarsen maken, 

     op de vlucht voor de oprukkende legers. Velen waren de uitputting nabij. 

     Tijdens deze " dodenmars"  is Gerard bezweken, door uitputting overmand. 

     Hij werd op een plein door de Duitsers, onder het oog van zijn broer Koos, 

     "standrechtelijk" geëxecuteerd. 

     ( door Koos later verteld en door het Rode Kruis eveneens bevestigd) 

     Gerard werd later begraven op het Nederlands Ereveld in Hannover- 

     Duitsland , gelegen aan de Garkenburgstrasse 43  -  30519 Hannover 

     Graf : vak/rij/nummer: A 7 

     Overlijdensakte : Gouda 1948 - 40514 

  

Uit de brieven van het Hoofd sociale zaken van de gemeente Gouda aan burgemeester James.              
(zie SAHM dossier ac 520 inv. nr. 5800, 3/9/46 6/9/46 en 3/10/46) kwamen 28 namen naar voren.    
Daarnaast zijn lijsten van de Oorlogs Graven Stichting en van de Stichting Oude Begraafplaats 
geraadpleegd. Ook is het boek Gouda in de Tweede Wereldoorlog doorgenomen. Tenslotte 
kwamen er nog aanvullingen via het Rode Kruis binnen. 

 
Uit : De lijst Oorlogsslachtoffers gemeente Gouda 
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           Nederlands Ereveld Hannover Duitsland 

     

    Geplaatst door de zus van Gerard : 

    Johanna Hendrika ( An ) de Keiser  ( 2020 ) 



 

 

 

 


