
     

 

       

       

          

         

 

           

             

     

 

               

          

            

            

           

           

 

             

             

               

6. Overleden bij Duitse tewerkstelling

Johannes Franciscus Marinus (Jan) Buysrogge (25) 

geboren in Simpelveld 9 november 1919. 

Jan was een zoon van huisarts dokter Gijsbrecht Johannes Franciscus 

Buysrogge (1885-1933) en Wilhelmina Martina M. Rijk (1886-1967). 

De doktersfamilie Buysrogge te Simpelveld omstreeks 1930. Zoon Jan wordt in 

Simpelveld geboren, maar na het overlijden van de dokter verhuist de familie. 

Uit: Fotoboek Oad Zumpelveld (1980). 

Hij had van 1932 tot 1933 te Rolduc gestudeerd en zou niet zijn teruggekeerd na 

verplichte tewerkstelling in Duitsland. Hij stond te boek als ongehuwde 

banketbakker, woonachtig aan de Münzstraße te Duisburg, toen hij op 5 februari 

1944 beticht werd van diefstal, die hij kennelijk samen met drie anderen 

gepleegd zou hebben (met Meyer, Regoort en Mülders). Jan Buysrogge werd 

gearresteerd en kwam in de gevangenis van Duisburg in voorarrest. 

Ruim acht maanden later, op 15 oktober 1944, wist hij te ontsnappen. Twee 

maanden later arriveerde bij de gevangenis een brief voor hem van zijn moeder. 

Ze zat in Den Haag en hoorde van niemand meer iets. Het zuiden was bevrijd, 



             

               

              

               

                 

                 

               

               

                

                

    

 

 

dus was daarmee vanuit het nog bezette noorden van het land geen contact 

meer mogelijk. Ook van haar zoon Jan had ze al een paar maanden niets meer 

vernomen. Ze vroeg zich af of hij gezond was en gewapend tegen de koude. 

Vanzelfsprekend gaf ze hem ook goede raad: ‘Zorg vooral dat er niets op je te 

zeggen valt, dan is alles goed te maken en er begint ’n nieuw leven voor je, daar 

zet je dan ’n groote punt achter. Moeder zal je wel helpen als je zelf maar goed 

mee werkt. Hoe je daarin gekomen bent is voor mij iedere dag opnieuw ’n groote 

vraag. Als je moeilijkheden heb spreekt daar dan met je Pastoor over; die zal je 

wel ’n goede richtlijn geven en daar kun je alles aan vertellen en vragen. Dat is 

de beste raad die ik je geven kan’. Jan zou nog in 1944 in Duitsland overleden 

zijn, op 25-jarige leeftijd. 




