Kees Krans (Kornelis) ( Hoogezand 30-03-1887 - † Helmond 02-03-1944)
Gehuwd met Jeikina Delina Dorenbos.
Hij had in 1938 met zijn vrouw en zoon Gerrit de boerderij Bovensbos
gekocht. In 1943 werd hij gevraagd om onderduikers te herbergen. Dat
gebeurde in kippenhokken die in het bos aan de overkant werden
opgebouwd. Ook een joods gezin, vader, moeder en dochter De Jong,
zaten bij de boerderij ondergedoken. Het onderduikerskamp werd
verraden en boer Kees werd met Albert Schers opgepakt en voor verhoor
naar Maastricht gebracht. Kees mocht drie dagen naar huis omdat zijn
vrouw dat geëist had, anders zou ze de Duitsers niets vertellen. Ze hielden echter vol dat ze
geen namen van de onderduikers kenden. Kees moest mee terug naar Maastricht waar hij
behoorlijk mishandeld werd. Hij kwam daarna in Kamp Amersfoort, waar na het binnenhalen
van de oogst, ook zoon Gerrit terechtkwam. Samen werden ze tewerkgesteld bij een boer in
Geldern (D). Kees had echter een zwakke gezondheid en een wond aan zijn been. Hij werd
ziek en kwam in het
ziekenhuis in Geldern te
liggen. Zijn maag en zijn been,
dat aan het wegrotten was,
zorgden er voor dat hij met
een ambulance vanuit Geldern
door zijn aanstaande
schoondochter opgehaald kon
worden om in het ziekenhuis
in Helmond opgenomen te
worden. Hij was toen al
stervende en zijn vrouw heeft
hem niet bij kennis zien
komen.
Boerderij fam. Krans 1930-1940.

Jeikina Delina Dorenbos ( Sappemeer 13-02-1885 -† Eindhoven 4-10-1958)
Gehuwd met Kornelis Krans.
Jeikina, gevangenennummer 082, werd na het binnen halen
van de oogst op 10 sept. 1943, overgebracht naar SS Kamp
Vught. Daar verbleef zij tot 24 december 1943, werd vrij
gelaten en keerde weer terug op de boerderij in Helden.

Kampkaarten uit kamp Vught.

Gerrit Krans(Hoogezand 15-06-1909- † Sint Oedenrode 27-10-1960)
Gehuwd met Cornelia Noordegraaf.
Zoon Gerrit, gevangenennummer 1362, kreeg, na overlijden van vader
Kornelis, in Duitsland toestemming om de begrafenis bij te wonen. Hij
dook onder en keerde niet terug naar Duitsland. Na de bevrijding is hij
terug op de boerderij gekomen. Later bleek, dat hij tijdens verblijf in
kamp Amersfoort, een longziekte had opgelopen en is daar jaren later
aan bezweken.

De kampkaarten van kamp Amersfoort.

Gerrit aan het werk op het erf van boerderij Bovensbos.

Albert Schers (Albertus Jacobus) ( Helden 25-06-1924 - † Sandbostel (D) 01-05-1945)
Albert verleende dagelijks hulp aan de onderduikers van kamp Bovensbos en werd, tijdens
doorzoeking van boerderij Bovensbos op 17 juli 1943, door de Duitsers daar aangetroffen,
gearresteerd en overgebracht naar Maastricht. Op 6 september volgde transport naar
Amersfoort als gevangenen nummer 1365. Door een ‘begünstigung’ op
15 oktober 1943 verkreeg hij daar de vrijheid. Toen hij kaalgeschoren
terugkeerde in het dorp schaamde hij zich enorm. Op advies van Wiel
Houwen (verzetsman) dook hij onder en verbleef in Sevenum. Volgens
Duitse gegevens kwam hij, na zijn tweede arrestatie op zeven april 1944,
weer in kamp Amersfoort terecht. Als gevangene 1365 stond hij al op
negentien september 1944 klaar om op transport te gaan naar Witten in
Westfalen (D), maar dat ging niet door. Op negen oktober was dat wel
het geval naar Neuengamme.

Kampkaart Amersfoort.

Het bewijs dat hij op 15 oktober 1943, na zijn eerste arrestatie, uit de gevangenis ontslagen
werd. Maar ook ‘wieder eingeliefert’, op 7-7-1944.

De SD Maastricht, v.l.n.r.: Nitsch, Elsholz, Unger, Strobel, Micheels, Schwartzenbacher,
Voskamp, Meyer en Witt.
Nitsch, Elsholz en Strobel zijn verantwoordelijk voor het gebeuren op boerderij Bovensbos.

Joodse slachtoffers Bovensbos
Arnold de Jong ( Apeldoorn 04-07-1899 - † Auschwitz 29-02-1944)
Gehuwd met Estella de Jong.
Arnold zat met zijn vrouw en dochter ondergedoken bij de boerderij van
Kees (Kornelis) Krans op Bovensbos in Helden. Als joods gezin waren ze
daar in het najaar van 1942 terechtgekomen. Tijdens de ontmanteling
van het nabijgelegen onderduikerskamp op Bovensbos in juli 1943,
kamden de Duitsers ook de boerderij van Krans uit en troffen o.a het
gezin De Jong aan.
Zij werden overgebracht naar kamp Westerbork en op 31 augustus
volgt deportatie naar Auschwitz (Polen), waar zijn vrouw en dochter
direct na aankomst, 3 september 1943 werden gedood. Arnold mocht nog enige tijd als
dwangarbeider verder leven en overleed op 29 februari 1944.

Kampkaart Westerbork, gezin de Jong verbleef in barak 67.
Transportdatum 31-08-1943

Estella de Jong ( Eindhoven 17-05-1907 - † Auschwitz 03-09-1943)
Gehuwd met Arnold de Jong.
Moeder Estella(36) en dochter Frederika Eva(14) werden direct na
aankomst in Auschwitz( Polen) via de gaskamer gedood.

Fredi de Jong (Frederika Eva) ( Breda 02-04-1929 - † Auschwitz 03-09-1943)
Dochter van Arnold en Estella de Jong.
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