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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER H.F. POTHAST 

 
Hendrik Frederik (“Bob”) Pothast werd op 6 augustus 1918 te Padang Pandjang (NOI) geboren 
als zoon van Hendrik Frederik Johannes Pothast en Helena Agnes Gilbert. Op 10 september 
1938 start Bob met zijn opleiding tot officier bij de Infanterie KNIL aan de KMA te Breda. In 
1939 wordt hij bevorderd tot cadet-korporaal, cadet-sergeant en op 19 oktober tot cadet-
vaandrig. Op 15 juli 1940 volgt eervol ontslag uit de dienst wegens het opheffen van het 
Nederlandse leger. Op 15 mei 1942 meldt Bob zich te Breda na een oproep in de krant en 
wordt dan krijgsgevangen gemaakt. Van 16 mei 1942 tot  5 juni 1945 verblijft hij in 
krijgsgevangenschap in de volgende kampen: 
 

- Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser  (mei 1942 – aug 1942) 
- Stalag 371 Stanislau    (aug 1942 – jan 1944) 
- Oflag 67 Neubrandenburg   (jan 1944 – mei 1945) 

 
Na een korte opleiding in Engeland, volgt een diensttijd in Indië, waarbij Bob bevorderd wordt 
naar 2e luitenant, 1e luitenant en kapitein. In verband met de onafhankelijkheid van Indonesië 
en het opheffen van het KNIL, volgt vertrek uit Indië in september 1950.  
 
Terug in Nederland wordt Bob op zijn verzoek ingedeeld bij het Regiment Oranje Gelderland, 
gevolgd in 1953 door een indeling bij het Regiment Stoottroepen. Na een cursus aan de 
Hogere Krijgsschool in 1955, volgt de indeling bij het Garderegiment Prinses Irene en 
bevordering tot majoor op 1 november 1957. Op 1 november 1963 vindt de bevordering tot 
luitenant-kolonel plaats. Op 1 november 1973 wordt Bob Pothast eervol ontslagen uit de 
militaire dienst. 
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2. INLEIDING BIJ HET DAGBOEK 

 
De kern van het voor u liggende dagboek is een zakagenda uit 1942, waarin Bob op minuscule 

wijze aantekeningen maakte van zijn krijgsgevangenschap. Daarnaast schreef hij op diverse 

losse blaadjes brieven aan Doyke (Dolly), die hij echter niet verzond. Voor de officiele 

briefwisseling met het thuisfront mochten slechts 3 brieven en 4 briefkaarten per maand 

gebruikt worden. Deze zijn niet bewaard gebleven. Daarnaast heeft Bob in een schoolschrift 

aantekeningen gemaakt, die  de jaren 1944 en 1945 betreffen. Uit 1943 zijn geen 

aantekeningen gemaakt of bewaard gebleven. 

 

Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kende men elkaar onvoldoende 

om de exacte schrijfwijze van de naam te kennen), zijn deze direct gecorrigeerd. Zo veel 

mogelijk is aan de namen de rang, de voorletters of voornaam en achter elke naam het 

krijgsgevangenennummer (Kgf) toegevoegd. Die gegevens zijn ontleend aan: Nationaal 

Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 

2.13.98, diverse inventarisnummers Ab- und Zugangslisten. Waar sprake is van 

tijdsaanduidingen als 4 uur is zoveel mogelijk getracht dit weer te geven als 04.00 of 16.00 

uur. 

 

Dit verhaal is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te maken. 

Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug vindbaar en kunnen deze worden vergeleken 

met andere gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een 

studie naar de krijgsgevangen Nederlandse militairen in Duitsland 1940-1945 en is in de eerste 

plaats bedoeld als een intern stuk, voor eigen gebruik dat niet voor verdere publicatie is 

bedoeld. Wanneer toch tot publicatie van deze bewerking wordt overgegaan dan dient 

rekening te worden gehouden met de rechten die berusten op het originele handschrift, de 

bewerking en het gebruikte fotomateriaal. 

 

Voor meer informatie omtrent de Nederlandse krijgsgevangenen verwijs ik naar het Nationaal 

Archief (NA), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en naar mijn website: 

www.krijgsgevangen.nl.  

 

Met de bewerker van het dagboek kunt u contact opnemen via: krijgsgevangen@gmail.com  

 

J.G.M. van Hoppe, Dongen, december 2018 

 

  

http://www.krijgsgevangen.nl/
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3. PERSONEN DIE VOORKOMEN IN HET DAGBOEK 

Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Voor zover bekend is van de 
genoemde personen het Kriegsgefangenennummer (Kgf) toegevoegd. 
 
 
Naam   Kgf-nr  Rang 
 
Abdoel Rachman, S.   30431  Cadet vaandrig 
Apeldoorn, J.C.P. van “Bertus” 30613  2e Luitenant 
Back, J.A. de   31237  Luitenant ter Zee 1e kl 
Bakker, W.G.   31506  Kapitein 
Balluseck, A.F.W. van   31832  2e Luitenant 
Beaumont, J.J.A.   30821  Kapitein 
Berkelaar, A.B.W.   30837  Cadet sergeant 
Blommestijn, H. van   30432  Cadet sergeant  
Bodmer, M.H.   30893  Cadet sergeant 
Boer, C.P. de   30439  Cadet vaandrig 
Brands, E.   30839  Cadet vaandrig 
Brinkman, B.   30922  Majoor 
Bruin, J.G. de   31930  1e Luitenant 
Bruyn, P.   31911  Kapitein 
Budèl, R.A.   30428  Cadet sergeant 
Calmeijer, M.R.H.   30966  Kapitein 
Claasen, A.W.   30682  Majoor 
Duyverman, S.D.   31153  Off van Administratie 2e kl 
Galen, A.J. van   31477  Cadet vaandrig 
Gastel, L.M. van    30306  1e Luitenant † 
Giessen, J.H. van   30339  Kapitein 
Ginkel, B. van   30832  Cadet sergeant 
Gramberg, H.   n.v.t.  Generaal-majoor 
Groenendijk, J.F.   30833  Cadet vaandrig 
Hackstroh, W.F.A.   30453  Generaal-majoor 
Heeris, F.J.   30450  Schout bij Nacht 
Houtzagers, P.J.   31676  Vaandrig 
Jong, F.S. de    31006  Cadet sergeant 
Jongh, J.B. de   30969  Luitenant-kolonel 
Keppel Hesselink, H.   31675  Luitenant-kolonel † 
Kist, F.J.A.   31135  Luitenant ter Zee 1e kl  
Koning. B.   31781  Kapitein 
Kroeze, H.J.   32022  2e Luitenant 
Kruif, A.M.J. de   30985  Cadet sergeant 
Kruyff van Dorssen, H.G.B. de 31917  Kapitein 
Lohmeijer, A.J.J.M.   30626  Majoor † 
Lugt, F.   31126  Luitenant-kolonel Mariniers 
Maas, J.J.   31103  Korporaal Adelborst 
Mekkes, J.P.A.   30942  Kapitein 
Motshagen, H.   30835  Cadet vaandrig 
Nauta Pieter, S.G.   30442  Luitenant-generaal 
Nieuwe Giessen, C. van der  32191  Vaandrig   
Nijhoff, J.W.   30876  Cadet vaandrig 
Nooten, S.J. van   30911  2e Luitenant 
Patist, C.R. “Kees”   30878  Cadet vaandrig 
Pel, J.   31734  Kapitein 
Pothast, H.F.   30877  Cadet vaandrig 
Quanjer, J.L. “Jan”   31417  2e Luitenant 
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Reerink, L.   31684  Cadet vaandrig 
Reimers, H.   32015  Majoor 
Rombeek, L.A.H.   31209  Luitenant ter Zee 2e kl vlieger 
Sande Lacoste, A.C. van de  30473  Kapitein ter Zee 
Scheepstra, H.J.   30912  2e Luitenant 
Scheltema de Heere, J.H.   31229  Luitenant ter Zee 2e kl 
Schreuders, B.   30441  Vice-admiraal (kampoudste Langwasser) 
Smits, S.   31881  Luitenant-kolonel † 
Spoor, N.B.   31332  Off van Administratie 1e kl 
Suyderhout, E.   30890  Cadet vaandrig 
Tazelaar, L.P.   31117  Cadet vaandrig 
Vaandrager, J.H.   32043  Kapitein-luitenant ter Zee Predikant 
Varkevisser, J.   30481  Kapitein-luitenant ter Zee 
Vuuren, H.H.W. van   31082  1e Luitenant 
Waals, G.H.M. van der   32021  2e Luitenant † 
Wallinga, J.W.   30880  2e Luitenant 
Walther Boer, C.L.   30485  Kapitein 
Westland, C.   30425  2e Luitenant 
Wilson, J.J.C.P.   31090  Luitenant-kolonel 
 
 
 
Overige personen die genoemd worden 
 
Doyke, Dolly    koosnaam van verloofde Bob Pothast 
Helander, S.    Zweedse consul, bezocht vele kampen van NL 
Rietje    verloofde van Willem 
 
Duitsers 
Dietrich  Hauptmann “Marlene” genoemd (naar actrice) 
Himmelstoss                           Bijnaam voor Duitser, uit het boek “Im Westen 
                           nichts Neues” van Erich Maria Remarque. 
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4. OFLAG XIII-B NEURENBERG-LANGWASSER Z.B.V. 

 

Vrijdag 15 mei 1942 
 
Opgepakt! Het haasje, maar goeden moed! 

Naar Breda. 12.28 vertrek Dordt, 13.03 aankomst Breda. 

Santjer en Ude gesproken. Dan naar Chassée kazerne. Majoor Feenstra en consorten netjes 

naar huis. 4 uur gestaan, dan: “Türen schliessen!” Ingepikt. Warm eten gehad. Dan afmars 

onder schitterende erewacht en ovatie van het publiek!! Gezongen en verboden! Koos G. 

gesnaaid voor brief. In de trein alle ramen en deuren dicht. In coupé met kapitein de Back, 

Patist, van Ginkel, Motshagen, Nijhoff en ik. Bewaking mariniers. Gloeiend warm in de trein en 

erge dorst. Geen water. Alles uitgetrokken en het ons gemakkelijk gemaakt. Overal burgers 

langs de trein. Een ovatie! In Boxtel stationsbeambte militair saluut. Stemming uitstekend. In 

Breda 2 brieven geschreven. 

 

Kapitein de Back toont zich een groot vriend. Voorbij Gennep stopt trein. Marinier in coupé en 

waarschuwt bij minste verdachte beweging te schieten. Iemand ontvlucht?1 Na 2 uur verder. 

Dorst!  

 
Zaterdag 16 mei 1942 
 
Zaterdagochtend 06.00 uur Kuch! Met worst en boter! Hoera!!! Zoveel worst niet meer gezien 

na de oorlog. Eindelijk ook drinken! Door de steden in het donker. In Duitsland alleen vrouwen. 

Slapen komt niets van. Hele dag in de trein. ’s Avonds 22.00 uur aankomst in Nürnberg-

Langwasser. Enorme bewaking van brutale knulletjes, die nog niet met geweren om kunnen 

gaan. Na veel gescheld en onbeschofte behandeling in kamp aangekomen en op elkaar 

gedrongen als vee. Vergaan van dorst. Enkele uren staan wachten en afgebekt. Eindelijk in 

groepjes verdeeld en weggeleid. Onze groep een paar honderd man binnen een omheining 

gedreven, waarin 2 tenten, zonder stro of iets. Geen eten en maar slapen op houten planken. 

Generaals en Admiraals net zo behandeld als wij, dus als honden. 

 

Stemming niettegenstaande alles goed. Kapitein de Back blijft bij ons en met ons vieren op 

een plank gekropen. Tegen elkaar aan gekropen en waarachtig nog wat geslapen. Tegen 

04.00 uur weer wakker, bibberend van de kou en gaan wandelen met ons vieren. Nu zien we 

pas waar we zitten. Een afgetrapt grasveldje met 2 grote tenten erop en een paar wasbakken. 

Moffen erom heen met oude Franse geweren en honden. “Onze beschermers”. Eten krijgen 

we niet. Gelukkig zuinig geweest, zodat er nog wat is. De hele dag wachten. 

 

 

 

 

                                                 

1 Het is kapitein Chris Tonnet (1902-1965) die ontsnapt. Ging daarna in het verzet. Op 6 jan 1944 werd 

hij gearresteerd en 146 uur onafgebroken verhoord zonder dat hij iets losliet. Hoewel ter dood 

veroordeeld, werd hij op transport gezet naar een tuchthuis in Duitsland. Hij wist weer te ontsnappen uit 

de trein en pakte het verzetswerk weer op. Op 14 nov 1965 kwam hij bij een vliegramp op Schiphol om 

het leven.  
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Bekendmaking, uitgereikt in Breda op 15 mei 1942 (coll. Pothast) 
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Achterkant bekendmaking met aanwijzing voor de familie (coll. Pothast) 

 
 

 



 
10 

 
 

Krijgsgevangenkaart “Personalkarte I” van Bob Pothast (coll. Pothast) 

 
  



 
11 

 
 

Achterkant kaart met aantekening “deutschfeindlich” en een straf van 3 weken voor het niet opvolgen 
van een bevel van een Duitse Unteroffizier (coll. Pothast) 
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Zondag 17 mei 1942 

 

’s Morgens aantreden en weer naar de tenten! Bang voor gevoel en ja hoor, weer de hele dag 

en dat rot kamp. De hele dag wachten en rondscharrelen. De stemming is geladen maar we 

kunnen toch niets doen. De eerste Russische krijgsgevangenen gezien. Komen langs ons 

kamp. Zien er haveloos uit wat kleren betreft, maar nette gezichten. Vechten zowat om 

sigaretten en worst, wat door ons toegeworpen wordt. Ze worden echter geschopt en geslagen 

en moeten voort. Arme kerels! Verder Serven gezien en Fransen en Russische vrouwen? 

 

Veel gepraat met kapitein de Back en weinig gegeten. Thee gekregen waarvan we 

geschrokken zijn. Eindelijk toch maar wat gedronken. ’s Avonds stukje brood gekregen. Wel 

nog sigaretten gehad van kapitein de Back en John. Ik voelde me erg gelukkig. ’s Avonds 

overgebracht naar houten barakkenkamp. Hoe is het mogelijk! Verder grote bekken gehad van 

de moffen. 

 

De hele dag rondgehangen in het kamp oftewel veestal. Geen teen gehad behalve wat soep. 

Later nooit meer soep. Ja hoor, wéér slapen in de tenten en zowaar dit keer op wat houtwol. 

Het kan me niet veel meer schelen en ik ben niet van plan me boos te maken. 

 
Maandag 18 mei 1942 
 
’s Morgens 8 uur aantreden. Afmars naar Untersuchungslager. Alles afgenomen wat ik aan 

geld had, verder gelukkig niets. Daarna naar barakkenkamp en indeling in barakken. Onder 

kapitein Beaumont in barak 35 ondergebracht. In een krib van 3 personen met Wallinga, Nijhoff 

en ikzelf. Naast mij Patist. We liggen prettig en hebben een goed stel vrienden. Jammer 

kapitein de Back in barak 33. Serven verduiveld fijne kerels. Gooien pakjes sigaretten en spek 

over. Alles onderling verdeeld en weer een heerlijke sigaret! Moffen woedend en verboden. 

Nu in het geheim seinen morse en begrijpen elkaar. Serven spreken frans en zijn verbazend 

jovel.   

 

 
Servische officieren in Langwasser (coll. krijgsgevangen.nl) 
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Dinsdag 19 mei 1942 

 

Aardappels schillen, appèl houden en weinig eten. Zo komen we de dag door. Weinig 

medewerking en proberen alles in de schoenen cadetten te schuiven. Komt echter niets van 

in. 

 

Woensdag 20 mei 1942 

 

Gezongen voor de Serven en zij ook voor ons. Grote herrie. Moffen boos en we mogen een 

eind verderop zingen. Dan bieren de opperofficieren en er komt deining. Eten komt pas om 

16.00 uur. Verbazende honger. 

 

Donderdag 21 mei 1942 

 

Vanmorgen 06.00 uur opstaan. 06.45 uur ziekenrapport. 08.00 uur appèl. Eerst ontbeten met 

droge korst brood. Dan appèl. 1 uur gestaan, gelukkig kaarten meegenomen. Verder weer 

uitgescholden en hard gelachen. 114 plus niets = 115. Telling volgens de moffen. 

 

Vrijdag 22 mei 1942 

 

Goed gepit. Wakker met grauwe regenlucht, koud en winderig. 1 week de sigaar. Weer 1 uur 

op de appèlplaats gestaan, omdat meneer de commandant er niet was. Daarna afmarcheren. 

Spinazie schoonmaken. Overste Smit †, maagperforatiegeval. Geopereerd door Servische 

chirurg. Serven bieden vlag aan voor begrafenis. 24 off mogen mee met begrafenis. ’s Avonds 

sigarettenjacht. Voor barak 35 4 pakjes gevangen. Eindelijk weer eens roken!! De dag had 

een goed besluit. 

 

Zaterdag 23 mei 1942 

 

Registratie! Eerste bericht naar huis. Zelf mogen ondertekenen. Slecht weer, stortbui. Verder 

honger. Deining! Geen contact meer met de Serven! Resultaat: ’s avonds 350 sigaretten voor 

de Pinksterdagen. Afleidingsmanoeuvre sportdemonstratie, oftewel haasje over en bok sta 

vast. ’s Avonds in bed goede moppen verteld. Stemming in barak 35 uitstekend! Ga zo voort. 

Sigarettenjacht wordt hoe langer hoe moeilijker, dus spannender. Zeer geslaagde manoeuvres 

uitgevoerd. 

 

Zondag 24 mei 1942 

 

07.00 uur reveille. 09.00 uur appèl. Vervolg vroeger aantreden. Preek verboden! Motshagen 

verloofd. Verbazend slecht weer. Binnen zitten en kaarten. 19.00 uur eten. Pinksterdiner: 

sardineolie met zuurkoolsoep (water) en paprika. 

 

Maandag 25 mei 1942 

 

Goed weer. Zonnebaden! Grote wasdag. Het gerucht gaat dat de koffers aangekomen zijn. 

Rustig afwachten. Corvee gehad, eten halen en kamers van de oversten schoon gemaakt. 

Maisgries pap gehad met veel suiker. Gelukkig portie afgeschreven, want morgenochtend 

geen brood. Sigarettenjacht. 
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Dinsdag 26 mei 1942 

 

Het weer is weer mis. Geen brood voor ontbijt maar zuurkoolsoep m.a.w.: zuur water. Gelukkig 

van gister wat brood gespaard. Vandaag begrafenis van overste Smit. Dag kruipt om. Beroerd 

van de honger. Wacht verscherpt, draadsnijtang afgeschreven. Moffen woedend. 

“Betreurenswaardig dat Smit †. Maar niet zo erg, omdat hij begraven is in vriendschappelijke 

aarde en niet in vijandelijk land”. Extra appèl 15.00 uur. Gestaan 2 uur en 15 minuten. Zijn 

gaan zitten en zingen. Moffen de pest er in. Uitkankeren en schelden. 

 

Woensdag 27 mei 1942 

 

Kapitein Beaumont afgezet als barakcommandant door de Moffen. Mooi weer. Alles uit de 

barak gegooid en grote schoonmaak gehouden. Tot dank grote herrie om een krib! Het beste 

bewijs van senieliteit. Gerucht dat cadetten en adelborsten in één barak komen. Dat kan mooi 

worden. De Jong, F.S. in arrest. ’s Avonds zwaar onweer. 

 

Donderdag 28 mei 1942 

 

Schitterend weer en gloeiend heet. De honger knaagt maar er komt niet meer! Briefjes 

geschreven. Verder geslapen en nog eens geslapen. Er is niets te doen, dat maakt ons seniel. 

Vanmiddag wakker geschrokken van 200 sigaretten van de Serven! Heerlijke douche 

genomen met brandslang. De Jong, F.S. nog geen eten gehad. Net een stel beesten. We 

houden ons taai. Contact met Serven ten enenmale verboden. Oude officieren tonen zich 

kierhengsten. Toch sigaretten. 

 

Vrijdag 29 mei 1942 

 

Slecht weer, harde regen. Tijdens appèl net droog. De koffers beginnen los te komen. 

Wanneer krijg ik de mijne? Zullen er brieven in zitten? Aardappels gejast. Daarna sigaret 

gerookt om de honger te stillen. Klaverjassen geleerd en 12.00 uur eindelijk eten. Stokvis. Een 

kleine bodem in mijn maag. Sigaretten gehad en 1 pak lucifers. Hoe bestaat het! ’s Avonds 

heel gezellig gebridged en songs weggegeven. 

 

Zaterdag 30 mei 1942 

 

Bewolkt en koud. Kantine geopend. Pepermuntthee in papieren bekers te koop. Parafine gaat 

mee naar binnen. Zweedse consul in kamp geweest en verschillende klachten. De grootse 

sport van ons: contact met de Serven (is verboden). Admiraal Schreuders heeft het ons 

verboden en hierdoor is verbittering ontstaan, vooral bij de jongeren. Een kapitein-luitenant te 

zee geeft een overste aan, omdat hij seint naar de Serven en zulke kinderachtigheden meer. 

Een groot deel van de oude officieren is mij erg tegen gevallen en ik hoop van ganser harte, 

dat er in de toekomst een grote verandering zal komen in de organisatie van een nieuw leger. 

Vele mensen denken alleen maar aan hun eigen “ikje”. 

 

Het leven hier is verbazend eentonig en geestdodend. We krijgen niets te lezen en blijven van 

elke geestelijk werk verstoken. Je leeft hier van de ene maaltijd in de andere en als er een 

maaltijd achter de kiezen zit, rammelt je maag na een uur al weer. Verder trachten we de tijd 

door te komen met bridgen, pielen en sigaretten roken. Dit alles gaat echter ook gauw  
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De kantine in blok II (coll. de Rooij) 

 

vervelen. Nu is er echter nog iets waar we naar verlangen, namelijk de koffers. Allerlei 

fantastische verwachtingen gaan er in ons om, omtrent pakjes en levensmiddelen. 

Voornamelijk echter brieven. De Duitsers geven je echter je uniform en terwijl je dat aantrekt 

wordt de hele koffer onderzocht. Zelfs pakjes sigaretten worden opengemaakt en de sigaretten 

doormidden gebroken. Je kunt het echter ook treffen. Een cavalerist kreeg zijn Atilla 

toegestuurd en moet nu de hele dag de “Sors” uithangen. Arme hij! Wat mij betreft kunnen ze 

mijn hele koffer houden en mij alleen de brieven maar geven.  

 

Het schrijven naar huis is ook pesterij. 23 mei werden we geregistreerd en mochten tevens 

een briefkaart ondertekenen, waar op stond gedrukt dat je in krijgsgevangenschap was en 

gezond of ziek was. 29 mei kregen we te horen dat de kaarten nog niet verzonden zijn, omdat 

ze afgekeurd zijn door het O.K.W.2 We kregen weer andere kaarten. Deze mochten niet 

ondertekend worden. Ik heb er niet veel vertrouwen meer in. Ik hoop alleen nog maar dat mijn 

burgerpak thuis komt en dat het onderzocht wordt. Niettegenstaande al dit pesten is de 

stemming in barak 35 nog steeds goed. Vandaag schijnt er iemand van het Rode Kruis te 

komen. Daarbij wordt geklaagd over de behandeling en het eten. We krijgen per dag 1/6 Kuch, 

terwijl we 1/3 per dag moeten hebben. De hele dag rammel je hier van de honger en dan willen 

ze nog verplichte sport invoeren. Daar kunnen de heren echter welgevoegelijk van af zien. Er 

is weer bericht binnen gekomen, dat eventuele medicamenten in je koffer door de Duitsers 

                                                 

2 O.K.W. = Oberkommando der Wehrmacht, het hoogste bevelsorgaan van het Duitse leger. 
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ingepikt worden om deze aan te wenden voor het gehele kamp. Er zijn namelijk in het geheel 

geen medicijnen aanwezig in dit lustoord. 

 

 
Gesmokkeld briefje naar huis van 2e luitenant Kuys (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Vandaag is de kantine geopend. Waarlijk een mooie naam voor een barak, waar slechts 

pepermuntthee te geparaffineerde papieren bekers. De parafine smeert tevens de inwendige 

mens. De Zweedse consul is geweest om de toestand op te nemen. Er is behoorlijk gekankerd. 

Nauwelijks was hij het kamp binnen, of er werd door de kampradio omgeroepen, dat er vlees 

ontvangen kon worden voor de krijgsgevangenen. Ik hoop maar dat de consul er niet ingetrapt 

is. Resultaten moeten we nog afwachten. 

 

Zondag 31 mei 1942 

 

Mooi weer. Na ontbijt zondagse pak aangetrokken en geschoren. Daarna naar 

godsdienstoefening. Mooie godsdienstoefening gehad, die mij weer gesterkt heeft. Thuis en 

Doyke zijn natuurlijk ook geweest, zodat we weer een ogenblik samen zijn geweest. Preek 

mocht niet gehouden worden en 4 schildwachten liepen om ons heen. Zelfs dit wordt niet 

geëerbiedigd. Kapitein Walther Boer koor geleid. Zweedse consul: onmiddellijk iemand naar 

Holland voor Rode Kruis pakketten en naar V.V.O. (voedselvoorzieningen in oorlogstijd) voor 

koffie, melkpoeder. Op Duitse veiling groenten opkopen. 4.000 RM geschonken aan kantine, 

waarvan 2.000 terug. Met handschoen trouwen mogelijk. Verder zorgen voor boeken, hier niet 

op rekenen. Naam Zweedse consul: Prof. Helander.3  

                                                 

3 Het kamp is 3 maal bezocht: op 30 mei en 30 juni 1942 door Helander en op 29 juli 1942 door Von 

Rosen (bron: D.J.Smit “Onder de vlaggen van Zweden en van het Rode Kruis”, Den Haag 1997) 
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Maandag 1 juni 1942 
 
Verbazend koud gehad vannacht en slecht geslapen. De hele dag regen. Vandaag zijn de 

heren druk bezig geweest de cadetten weer flink in een hoek te schoppen. We moeten 

verhuizen naar barak 36 en nergens wordt rekening mee gehouden. De houding van menig 

officier is buitengewoon fraai. We zijn echter niet van plan ons als corveeër te laten gebruiken 

en alles zal wel in orde komen. Het heeft mij wel verbitterd.  

 
Dinsdag 2 juni 1942 
 
Kapitein Mekkes ontvlucht!!! Verhuisd naar barak 36. Een hopeloos heen en weer gesjouw, 

met als resultaat dat de dag wat vlugger omging. Slaap met John en Kees in dezelfde krib. 

Nog geen teken ontvangen van koffer ontvangst. Rantsoen sterk verminderd. Per dag 450 kg 

aardappelen voor 1200 man4, voordien 850 kg. 285 broden gegapt door Duitsers. Dit inlopen. 

Dus riem nog strakker aanhalen! Vooruit maar. 2 uur gestaan tijdens appèl. Het bleek dat een 

van ons ontvlucht was. Grote deining onder de Moffen, maar geen enkele aanwijzing. Een 

buitengewoon knap staaltje. 

 

Woensdag 3 juni 1942 

 

Schitterend weer. Eindelijk weer eens zon! Naar kantine geweest en het nodige gekocht. 

Daarna een warme douche. Naast een generaal onder de douche gestaan. We voelden ons 

eindelijk weer eens schoon. Bovendien sigaretten gehad van de Serven. Fijne kerels. Kees 

koffer gekregen. Alle honing er doorheen gelopen. Zielig gewoon. Scheepstra en Wallinga 

koffers halen. Weer 2 gelukkigen. Scheepstra een foto van zijn vrouw en beide kinderen. 

Buitengewoon gelukkig. Bovendien een brief van zijn vrouw. Echt fijn voor hem, want hij had 

weer eens een opwekking nodig. Berkelaar heeft de hele ochtend gewacht maar geen koffer 

gekregen. Ik hoop maar, dat er vanmiddag wat voor hem is.  

 

De Jong F.S. terug uit streng arrest. Heeft naast een Servische luitenant-vlieger gezeten. Deze 

stuurt briefkaart voor hem naar huis. Eten zeer slecht. Om 12.00 uur 1 kom soep en 1/6 kuch 

voor de hele dag. De Russen met 5 man in een 1-persoons cel. Hun eten bestaat uit 1 kom 

soep voor de hele dag. Arme stakkers. Zij worden nog erger behandeld dan honden. 

 

Van de 1200 Nederlandse officieren gaan 60-90 doktoren terug naar Holland. Verder hebben 

zich 400 man gemeld als chronisch ziek. Het zijn wel mooie heren. De achting voor de 

hoofdofficieren is bij mij een zeer groot stuk gezakt. De Indische officieren die hier zijn houden 

zich heel anders en steken hun mening omtrent de Hollandse collega’s niet onder stoelen of 

banken. Een kapitein van 63 jaar heeft Wallinga een rapport gezwaaid, omdat de laatste hem 

een aanmerking maakte op zijn verregaande egoïsme en zijn vraatzucht.  

 

De NSB-ers zijn bij elkaar gedouwd in een barak en worden niet aangekeken. In Blok I van 

ons kamp is natuurlijk weer herrie. Admiraal Schreuders wil proberen alle adelborsten en 

cadetten vrij te krijgen door het op hun studie te gooien. Nu gaan de officieren vreselijk tekeer. 

Dit alles natuurlijk uit jaloezie. Een ding weet ik echter wel en dat is, dat ik eerst de kat maar  

                                                 

4 In totaal waren er ruim 2.000 officieren, verdeeld in 800 man in Blok I en 1.200 man in Blok II.  
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Barak 36 (NIMH coll. 444 Krijgsgevangenschap en kampen) 

 
eens uit de boom moet kijken. Verder proberen onze barakofficieren van barak 36 weer een 
kleine Academie te maken, hetgeen jammerlijk mislukt, omdat wij er niet in trappen. De heren 
denken nog steeds, dat ze met kleine kinderen te maken hebben, die net van de schoolbanken 
komen. 
 
Donderdag 4 juni 1942 
 
Vanmorgen 05.30 uur werden we al gewekt met de mededeling, dat het 06.30 uur was, dus 

reveille. Geweldig gevloek en doorgeknoerd. Het wordt hier een echt schooltje maar ik ben 

niet van plan me nog druk te maken. John is zijn koffer gaan halen, fijn voor hem. John terug, 

teleurgesteld, geen brief. Vanmiddag was ik de gelukkige wat de koffers betreft. Heb het goed 

geboerd.  

 

13.15 uur aantreden voor koffers. Mijn nummer was 1461. De hele middag gewacht en koffers 

gesjouwd. Eindelijk zag ik mijn koffer. Koos G. heeft me geholpen door eerst het touw eraf te 

halen en daarna op een onbewaakt ogenblik in de koffer te duiken en de brieven er uit te 

graaien. Vervolgens ben ik naar de controle gegaan en heb net zo lang gezwamd, totdat er 

slechts 1 pakje snelverband uitgehaald is. Verder is dus alles gesmeerd gegaan. De brief heeft 

mij buitengewoon goed gedaan en ik ben diep getroffen door de reuze houding van thuis en 

van Dolly. Wanneer zien we elkaar terug? Heerlijk is het te weten, dat er iemand op me wacht, 

hoe lang het ook mag duren. 

 

Intussen zijn de geruchten niet van de lucht en het geklets viert hoogtij. Toch vermoed ik, dat 

we hier niet zo lang zullen zitten. ’s Avonds bereikte ons het goede nieuws, dat Heinrich van 
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de bekomen verwondingen overleden is. Weer een schurk minder op de wereld. Vanavond 

mooi mannenkoor van de Serven gehoord en pakjes gekregen. 

 

Vrijdag 5 juni 1942 

 

Vanmorgen grote ontstemming in 36. Van de 60 man 20 man dienst. Plus 4 ordonnansen en 

we hebben toch al zoveel te eten! Hier moet verandering in komen. Al mijn spullen geordend. 

Vanavond het slechtste eten gehad wat we tot nu toe hier gehad hebben. Het was nog erger 

dan scheerwater. De riem weer aangehaald. Vanavond weer genoten van het zingen van de 

Serven. 

 

Zaterdag 6 juni 1942 

 

Gezonnebaad, sokken gestopt en uniform hersteld. De honger wordt vervelend. Ben erg slap 

en slaap maar veel. We helpen elkaar zoveel mogelijk. 

 

Vandaag 40 sigaretten gekregen, 3 RM betaald. De Jong, F.S. had vorige maal geen 

sigaretten gekregen en vroeg aan de kantine, of hij alsnog een pakje kon krijgen. Dat was er 

niet maar hij kon het geld terugvragen. Op het bureau kreeg hij te horen: “Zo, dus meneer De 

Jong moet 60 Rpf terug hebben van zijn gekregen geld?”. Bijzonder aardige opmerking. 

Berkelaar tot Jellema die zijn hoofd kaal geschoren heeft en nu de hele dag met veldmuts op 

loopt. “Zeg Jellema, slaap jij ook met je veldmuts op?” 

 

Zondag 7 juni 1942 

 

Schitterend weer, erg heet. Naar godsdienstoefening geweest. Heb een echt vredig gevoel 

over me en leer alweer berusten. Het 4e weekend alleen. Het is alles nog wat vreemd nu ik de 

oudelui en Doyke niet meer om me heen zie. Vandaag zijn we echter toch een ogenblik weer 

samen geweest tijdens de godsdienstoefening. Ik heb vandaag een echt zondagsgevoel over 

me, niettegenstaande dat alle dagen hier zowat gelijk zijn. Gisteren ben ik benoemd tot 

bibliotheekofficier, niettegenstaande er geen boeken aanwezig zijn. Zo rijzen hier de baantjes 

als paddenstoelen uit de grond.  

 

Ben goede maatjes geworden met de keuken en heb zodoende een paar maal reeds 

voldoende te eten gehad. Zo helpen John, Kees en ik elkaar voort. Vanavond generale 

repetitie van het mannenkoor o.l.v. kapitein Walther Boer. Dat belooft uitstekend te worden. 

Tevens beginnen we vanavond met onze eerste Maleise les hier in het kamp van Abdoel 

Rachman. Vanavond les gehad van Abdoel door middel van conversatie. Het is wel leuk en 

we leren er aardig wat van. Om beurten maken we een opstel en dit wordt dan besproken. De 

generale repetitie van Walther Boer was buitengewoon geslaagd. Hierna stelde hij zich aan 

het hoofd van een lange colonne en na een rondgang door het kamp is er een concert 

weggegeven voor de Serven. Het klonk buitengewoon aardig en de Serven waren 

buitengewoon enthousiast. 

 

Maandag 8 juni 1942 

 

Vandaag sergeant van de dag. 05.45 uur op om eten te halen en verder de hele dag in touw. 

Wel vermoeiend maar de dag komt vlug om. Het is voor het eerst weer minder mooi weer. 
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Oversten vonden, dat ze te weinig eten hadden. Het was vandaag namelijk de eerste keer dat 

ze net zoveel hadden als wijzelf. Net een stel kleine kinderen.  

 

Vanavond zaten we rustig te bridgen, toen plotseling een majoor binnenkwam met een pakje 

van de Serven. Kapitein Pel moest uitzoeken voor wie van ons het bestemd was. De majoor 

ging verder buiten staan om de pakjes op te vangen en in te pikken, want contact met de 

Serven was verboden. De Serven hadden het echter vlug door en al vlug kwam er weer een 

pakje over, wat gesnaaid werd door de majoor. Hij maakte het open en vond er slechts een 

steen in. Toen de dubbelposten kwam ging hij er naar toe en waarschuwde hem, dat ze tussen 

35 en 36 moesten patrouilleren. Op een gegeven moment pakte de majoor weer een pakje op 

en kreeg een enorme grote waf van de moffen, dat hij met zijn handen van de pakjes af moest 

blijven. Hij droop af en de moffen gooiden ons sigaretten toe en zeiden: “Wir scheissen Dreck 

darauf”. Het is werkelijk treurig dat zoiets mogelijk is bij ons leger.   

 

Dinsdag 9 juni 1942 

 

Vannacht enorm koud geweest maar nu schijnt het zonnetje weer. Grote wasdag gehouden. 

Het ondergoed niet meer wit te krijgen. Vandaag reusachtig geboft met eten. Een gamel 

kluiven uit de keuken extra gehad. Alle Jonkers zaten genoeglijk te sabbelen. Zowaar een 

enigszins verzadigd gevoel. Vanavond gebridged. Het weer is weer volkomen mis.  

. 

 
 

Kampstraat van de Serven. Links een ander Blok met barakken. (coll. ICRC Audiovisual Archive) 

 

 



 

21 

Woensdag 10 juni 1942 

 

Het weer is volkomen mis. Het is erg koud en guur. Vanmorgen aardappels geschild en daarna 

aan het tekenen geslagen. Distributiebescheiden naar huis gestuurd in de hoop dat ze 

aankomen. De doktoren gaan morgen naar huis. Zal het waar zijn, kleren onderzocht en 

zogenaamde briefjes gevonden. Afwachten of mijn pak thuis komt 

 

Donderdag 11 juni 1942 

 

Hele dag binnen zitten. Vanmorgen zijn de doktoren vertrokken, na een verklaring afgelegd te 

hebben5. Het brood is erg slecht, beschimmeld en het eten is weer minder. ’s Middags slaap 

ik ongeveer 3 uur en ’s avonds ook vroeg naar bed. Vanavond Maleise les gehad van Abdoel. 

Tevens een vlugge tijdpassering. Frans gesproken met een Servische cadet-vlieger. Kleren 

gestempeld.  

 

Vrijdag 12 juni 1942 

 

Weer regen. Vandaag bridgedrive. De wildste geruchten doen vandaag de ronde over het naar 

huis gaan. De fantasie is hier gewoon niet te betoveren. Verder word je ziek van het gezwam 

over de kwestie: “Erewoord”. Vanmiddag leuke drive gehad. Nijhoff en ik 2e prijs bestaande uit 

5 sigaretten de man. Vanavond me laten knippen door Bodmer. Goedkope kapper: 3 

sigaretten. 

 

Lief, lief vrouwtje van me, 

 

Ik weet niet wanneer je deze brief van me in handen zult krijgen, misschien pas wanneer ik 

weer bij je ben, maar ik kan niet nalaten mijn hart uit te storten bij je. Ik heb er erge behoefte 

aan me eens volkomen uit te spreken tegenover jou nu ik hier al bijna een maand zit. Ik wil 

proberen je alles eerlijk te vertellen, zoals we dat altijd tegenover elkaar gedaan hebben. Het 

is voor mij een zware beproeving dat ik hier zit en dat we absoluut niet mogen schrijven Doyke 

(volgende zin onleesbaar door vouw van de brief)… dat weet je…heb nooit geweten dat ze tot 

zulke dingen in staat waren. Ik heb zo’n diepe minachting gekregen voor dat volk Doy, dat ik 

die haast niet onder woorden kan brengen. 

 

In de 1e plaats manier waarop we opgepakt zijn. Dit is wel zó sluw en mensonwaardig. 

Daarnaast de behandeling van hen tijdens onze reis hierheen, vooral de eerste dagen hier. 

Elk ogenblik van de dag stond ik opnieuw verbaasd te kijken en vroeg me af: Is dit wel waar? 

We werden als beesten bij elkaar gedreven en moesten de ……soms van soldaten, die nog 

kinderen waren van ouderen. Steeds was de bajonet gereed om de scheldwoorden kracht bij 

te zetten. Verder merkten we op, dat er soldaten bij waren, die de werking van het geweer nog 

niet eens kenden. Er waren ogenblikken, dat ik met mijn handen in mijn zakken moest lopen 

om geen onvoorzichtige dingen te doen.  

 

                                                 

5 In totaal gaan 91 man op 11-6-1942 terug naar Nederland.  
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Eenmaal hier aangekomen, kwam onze grootste ontgoocheling. We werden na uren wachten 

in het donker omringd door de heren, in een met prikkeldraad afgezette ruimte gedreven en 

moesten verder maar zien wat we wilden doen. Na veel gescharrel in het donker…….dat we 

in een tentenkamp zaten zonder stro of dekens. Enfin, we zijn die nacht doorgekomen voor 

mezelf was het zo erg niet. Alleen zal ik nooit vergeten, dat zelfs onze generaals op dezelfde 

wijze behandeld zijn. Verder zijn er feiten te over, die in mijn dagboek vermeld zijn. 

 

Het gene wat mij echter steunt in deze rommel is, dat in Holland iemand op me wacht. Doyke, 

ik weet dat tussen ons niets in de weg ligt, behalve deze oorlog. Verder ben ik ervan overtuigd, 

dat wij beiden ook door die zure appel heen zullen bijten. Jouw brief en die van de … is in 

deze tijd mijn grootste steun en al heel vaak is het voorgekomen, dat ik hem overgelezen heb 

en weer eens overgelezen. Het doet me elke keer weer goed te lezen, dat je het zult dragen, 

vooral ook door het geloof, dat je nu hebt. Ik ben zo blij, dat we dat samen in orde hebben 

kunnen maken. Ikzelf word er ook door gesterkt en voel absoluut, dat ik er behoefte aan heb. 

Doyke, voordat ik ’s avonds ga pitten ben ik altijd bij je. Dan kan ik altijd zo rustig en ingelukkig 

aan je liggen denken en dan besef ik pas wat ik aan jou te danken heb en wat je voor me 

betekent. Al die mooie herinneringen die ik bij me draag van de dagen en uren, dat we werkelijk 

samen geweest zijn. Ik ben zo echt blij om, dat we op Hemelvaartsdag er zo’n mooie dag van 

gemaakt hebben. Sedertdien weet ik pertinent zeker, dat alles weer goed zal komen voor ons, 

alhoewel er nu nog geen uitzicht op is.  

 

 
Doyke (Dolly) in december 1942  

(coll. Pothast) 

 

Ik kan je nu een hele beschrijving geven over de beroerdigheid, die we hier meemaken, maar 

dat vind ik de moeite niet waard. Ik zal je dit alles wel vertellen als we weer bij elkaar zijn 

vrouwtje van me. Trouwens, ik zal je een hoop te vertellen hebben over hetgeen we hier weer 

meemaken. Ik heb er kameraadschap gezien maar ook de schrilste tegenstand en die juist 

van de zijde, waar deze absoluut niet vandaan zou mogen komen. Van de heren die ons leiding 

zouden moeten geven. Illusies en idealen ben ik hier kwijtgeraakt, andere heb ik erbij 

gevonden. Het is me sterk opgevallen, dat er onder de jongeren hier een veel sterker 

saamhorigheidsgevoel heerst, dan bij de meesten ouderen, de goeden niet te na gesproken. 

Verder hebben we hier de Serven leren kennen, zoals ik nog nooit een volk heb leren kennen. 

Die mensen helpen ons zoveel mogelijk en zijn de vriendelijkheid in persoon. In ons kamp 

heerst veelal een stemming van kliekjesgeest, zoals we die in Holland al zo vaak aangetroffen 
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hebben. De achting voor verschillende heren hier is bij mij volkomen verdwenen. Volgende 

keer ga ik wel weer verder kindje. So long. 

 

Zaterdag 13 juni 1942 

 

Gefeliciteerd Jan. Ik hoop je binnenkort je verjaarscadeau persoonlijk te overhandigen. Eerste 

geval van dysenterie geconstateerd. Ca. 800 brieven gekomen. Zal er voor mij wat bij zijn? Wij 

mogen nog steeds niet schrijven.  

 

Lieveling, ik heb er weer behoefte aan om eens met je te praten. Vandaag is Jan jarig en 

vanzelfsprekend zijn daardoor mijn gedachten weer meer dan anders bij jullie allen. 

Vanmorgen hebben John en ik elkaar gefeliciteerd, want John’s zuster is vandaag ook jarig. 

We zijn beiden een beetje stil, maar dat zal ook wel weer overgaan. 

 

Ik heb lang gepiekerd Doyke, over hetgeen me te doen staat, als er getekend moet worden 

om weer naar huis te mogen, maar ik ben tot de slotsom gekomen, dat ik tekenen zal. Ik zal 

weer mijn erewoord geven aan de heren, want ik zie er het nut niet van in, om hier rond te 

blijven hangen en zodoende lichamelijk en geestelijk kapot te gaan voor een zogenaamd 

ideaal. Ik zie hier elke dag meer egoïsme om me heen en zal daarom ook een egoïstisch zijn. 

Je wordt hier volgestopt met goede raad maar ik ben nu zover, dat ik bij mezelf te rade zal 

gaan en mijn eigen beslissing nemen als het eenmaal zo ver is.  

 

Wat zal alles weer goed zijn, als ik weer bij je ben. Ik kan er hier vaak zo diep naar verlangen, 

want hier ben ik er eigenlijk pas van doordrongen hoe het tussen ons beiden was en nog 

steeds is. Ik ben zo echt dankbaar, dat God ons tot elkaar gebracht heeft en het zo goed 

gemaakt heeft tussen ons. Het enige beroerde is, dat je nog steeds niets van me gehoord hebt 

maar daar kan ik ook niets aan doen.  We mogen nu eenmaal niet schrijven en dat kan me 

echt verdrietig maken, omdat ik weet, dat jullie allen zo naar bericht zult verlangen. Enfin, deze 

plaag zullen we ook wel weer te boven komen denk ik en ik kan me niet over het idee heen 

zetten, dat ik weer spoedig bij jullie zal zijn. 

 

Doyke, dan moet je 2 weken vakantie nemen. Dan zullen we 2 weken weer helemaal bij elkaar 

zijn en zal ik je een hoop te vertellen hebben. Spoedig zal dan weer alle beroerdigheid vergeten 

worden en zullen er weer 2 gelukkige mensenkinderen naast elkaar staan. Dag schat van me, 

tot volgende brief. Innig omhelst door jouw man Bob. 

 

Zondag 14 juni 1942 

 

Vanmorgen naar godsdienstoefening geweest en daarna bespreking van de bibliotheek. 

Resultaat 2 boeken voor 60 mensen. Vanavond lezing gehad over Borneo. Zodoende avond 

gauw om. 

 

Maandag 15 juni 1942 

 

Nog steeds slecht weer. Vanmorgen een heerlijk warm bad genomen. Verder lijkt deze dag 

weer net op alle andere met het enige verschil, dat we hier nu al een maand zijn. Het kamp 

van de Serven is ontruimd, meteen een einde aan de herrie over de pakjes. Het eten gaat 
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vandaag wel, alleen het bietengroen smaakt beroerd. Morgenochtend is er helemaal geen 

brood. Vooruit maar weer. 

 

Lieve Doyke,  

 

Het is alweer maandagmorgen en dit weekend is weer om. We zitten hier vandaag een maand. 

Hoe lang nog Doyke? Als het aan mij ligt kom ik morgen weer bij je kindje. Het is werkelijk een 

seniele bende. Dit weekend is voor mij wel het beroerdste geweest. We waren gisteren te slap 

en te beroerd om op ons benen te staan. Van 13.00 – 18.00 uur hebben we op onze krib 

gelegen, wat geslapen, gelezen en gekletst. Toen we eindelijk weer eens uit bed kropen, was 

dat om te eten en we zagen allen sterretjes. Ziezo, ik ben net terug van een fijn bad en ben 

weer helemaal opgekikkerd, behalve dan natuurlijk mijn maag. De laatste dagen praten we 

allemaal over naar huis gaan. Dat komt waarschijnlijk omdat de doktoren pas naar huis 

vertrokken zijn. In elk geval zijn we erg optimistisch. Verder wordt hier natuurlijk veel gezwamd 

over het al dan niet tekenen van een eventuele verklaring. Bij mij staat het echter vast, dat ik 

niet van plan ben om hier voor martelaar te gaan spelen. Die lol zal ik de moffen heus niet 

gunnen en ik kom er rond voor uit, dat mijn verlangen naar jou met de dag groter wordt. Het 

gemene vind ik, dat we nog steeds niet mogen schrijven, terwijl we hier nu toch al een maand 

zitten. Pakjes ontvangen mogen we ook nog steeds niet, maar dat zit mij nog niet zo hoog. 

 

Het enige waar ik naar verlang, is naar brieven en nieuws van jullie allen en vooral van jou 

lieveling! Enfin, ik ben tot nu toe overal doorheen gekomen, dus laat ik hopen dat het met Gods 

hulp weer in orde zal komen. Je hebt hier veel tijd om te piekeren Doyke en daardoor kom ik 

steeds meer tot inkeer. Dat wil niet zeggen, dat ik nu een heilige boon ben geworden, daar 

ken je me te goed voor, is het niet? 

 

Doyke bereid je maar vast voor op een heerlijke tijd die voor ons beiden nog komen gaat. Ik 

kan je niet half zeggen hoe sterk ik je hier mis. Het is zo gek dat ik je nu helemaal niet meer 

om me heen zie, hoewel ik toch duidelijk voel, dat je bij me bent. Veel foto’s van je heb ik niet 

maar dat is niet erg ook. Ik kan je zo op elk moment van de dag voor me halen Doyke en dan 

ben je weer zo echt lief en goed voor me. Tot volgende brief kindje.  

 

Ik ga maar weer verder Doyke, want ik ben echt in een bui om eens fijn met je te praten. Jij 

met je gezicht heel dicht bij me, liefst met mijn handen door je haar woelend en kijkend in die 

lieve gouden ogen van je. Ik kan tegenwoordig zo fijn fantaseren over de toekomst Doyke. 

Hoe ons huis er uit zal zien en hoe jij steeds bij me zult zijn. Niet meer steeds met de gedachte, 

dat ik elk ogenblik weggeroepen kan worden, want ik weet heel goed, dat dát hetgene was, 

wat jou altijd dwars zat en onrustig maakte. Ik ben daar altijd luchtig overheen gestapt en 

achteraf ben ik daar blij om, want we hebben nu van ons samenzijn het beste weten te maken. 

Zonder steeds aan een zwarte toekomst te denken, hoewel die toch steeds dreigde. Het enige 

waar ik spijt van heb, is dat ik me niet officieel met je verloofd heb, omdat ik bijna zeker weet, 

dat dat jou meer steun gegeven zou hebben in deze moeilijke dagen. Ik weet niet hoe lang we 

hier nog moeten zitten maar ik heb nog steeds de hoop, dat ik met je verjaardag weer bij je zal 

zijn en dan zullen we eens ernstig praten met de oudelui, want ik geloof wel, dat dit de juiste 

oplossing zal zijn na deze beroerde tijd. We zullen echter af moeten wachten wat de oudelui 

er van zullen zeggen maar ik ben wel vast van plan dit door te zetten. In onze verhouding zal 

dit niets geen verandering brengen, want verloofd zijn we al lang hè kindje van me? Intussen 

doen er hier nog steeds geruchten de ronde, dat we weer spoedig terug gaan naar huis, omdat 
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daar de diverse huiszoekingen verricht zouden zijn. Maar ja, de wens is meestal de vader van 

de gedachte, dus ik zal maar rustig afwachten en me niet blij maken met een dode mus. 

 

 
Doyke in augustus 1942 (coll. Pothast) 

 

Nu Doyke, het wordt zo langzamerhand weer tijd, dat we een hapje naar binnen gaan werken. 

Ik weet wel,dat ik later nooit meer die verduiveld beroerde soep moet hebben. Nu Doyke van 

me, houd je taai en tot ziens. Heel, heel stevig omhelst door je Boyke. 

 

Ik ga maar weer verder. Ik lig nu op mijn krib en heb net mijn overvloedig middagmaal naar 

binnen gewerkt. Ditmaal was het werkelijk eens voldoende. Het was bietenloof met veel zout 

en een enkele aardappel er in. Over de smakelijkheid wil ik het nu niet hebben, want mijn 

tanden knarsen van het zand en ik heb er zelfs een lieveheersbeestje uit gehaald. Enfin soit. 

Ik heb nog wat bewaard voor vanmiddag als mijn maag weer kuren begint te vertonen. Je leert 

hier werkelijk overal aan wennen. Nu weer genoeg hierover Vrouwtje van me, want het 

interesseert me niet bijzonder. 

 

Vandaag ben ik erg onrustig en kan mijn draai maar niet vinden. Ik denk dat ik weer te veel 

ben gaan piekeren en hopen. Dat zal echter ook wel weer overgaan. Net komt er bericht 

binnen, dat de Serven die in het kamp naast ons liggen, een blok moeten verhuizen om het 

contact dat er tussen hen en ons bestaat, te verbreken. Er worden namelijk ondanks alle 

posten die er langs de draadversperring staan, nog steeds pakjes overgegooid, waarin 

berichten en levensmiddelen voor ons. De laatste tijd doe ik daar echter niet meer aan mee, 

omdat er aan onze zijde zelfs vechtpartijen ontstaan zijn om zo’n pakje. Daar acht ik mezelf 

nog te hoog voor om daaraan mee te gaan doen. Het egoïsme viert hier hoogtij en verder is 

er een enorme kliekjesgeest ontstaan. Dat zijn echter dingen die mij niet raken. Ik ga mijn 

eigen gang en heb genoeg omgang aan John en Kees en nog vele anderen. Vanmiddag moet 

ik weer aardappels gaan jassen en zo komen we dan de middag weer door. Gisteravond 

hebben we een lezing gehad over Borneo, jouw geboorteland Doyke. Het was erg interessant. 
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Verder heb ik me opgegeven voor een cursus in morse seinen. Dan leren we hier tenminste 

nog wat. Nu Doyke, ik ga nu wat slapen en als ik weer zin heb ga ik weer verder. Wat ben ik 

blij, dat ik tenminste nog wat papier heb, dan kan ik tenminste nog met je praten vrouwtje en 

dat doet me goed. Het zal mij benieuwen of je deze brieven ooit nog zult ontvangen. Misschien 

wel als ik weer bij je ben. Er zijn hier 4000 brieven aangekomen uit Holland, wanneer zullen 

we ze mogen lezen? En zal er wat voor mij bij zijn? 

 

Dinsdag 16 juni 1942 

 

Vandaag erg koud. Bij Himmelstoss brandt kachel, bij ons niet. Voor ontbijt soep gehad. Deze 

was voor het eerst goed. Tot 12.00 uur Kilacadmon gespeeld. Leuke ochtend. Scheepstra 

opgepakt en streng arrest vanwege contact met Serven. Westland gesnaaid tijdens poging tot 

ontvluchten met foerage auto. 14 dagen streng. Verder gerucht dat we brieven krijgen en 

mogen schrijven. 

 

Lieve Doyke van me, 

 

Ik ben vandaag weer helemaal opgekikkerd en ben gelukkig niet down meer. Gisteravond is 

dat begonnen. We hebben namelijk gezellig zitten bridgen en het regende enorm hard, zodat 

de barak vol cadetten zat. Na enige tijd begonnen we te zingen en in minimum van tijd zat de 

hele barak te galmen. ’s Avonds in bed heeft Suyderhout een serie prachtige moppen ten 

beste gegeven, zodat we in onze krib lagen te rollen van het lachen. Vannacht hebben we het 

enorm koud gehad, zodat ik vanmorgen rillend uit mijn bed kroop. In minimum van tijd had ik 

natuurlijk 10 dode vingers en tot overmaat van ramp moesten we met een nuchtere maag in 

de regen aantreden. Enfin, daar zijn we ook weer doorgerold en een half uur daarna kregen 

we warme soep in plaats van brood. Dat heeft me een hoop goed gedaan en na een poosje 

zat er weer bloed in mijn vingers. Daarna kwamen Bas en Micky met het Kilcadmonspel 

aandragen en hebben we met ons zessen dat spel gespeeld. We hebben ons goed 

geamuseerd en in minimum van tijd was het weer 12.00 uur, zodat we weer konden gaan eten.  

Je zult wel zeggen: wat materialistisch maar dat moet wel, want ik wil hier in elk geval gezond 

vandaan.  

 

Nu heb ik nog een mooi verhaal waar weer alle hoop op gevestigd is. Gister heeft een Duitse 

officier verteld, dat we 15 juli weer naar huis gaan. Ze hebben hem naar Rusland gestuurd en 

uit wraak heeft hij ons dit verteld. Nu zullen we maar afwachten of het waar is. Wat zou het 

anders fijn zijn als ik met jouw verjaardag weer thuis was!! Enfin Doy, er is weer hoop. Ik ga 

nu wat slapen en om 15.00 uur gaan we les nemen in het seinen en vanavond gaan we maar 

weer bridgen. Je moet hier beslist bezig zijn, want anders ga je piekeren en dat is hier 

volkomen fout. Doyke, vrouwtje van me, houdt je flink en tot een spoedig weerziens kindje!! 

Zodra ik weer wat heb, kom ik weer met je praten kindje. So long, stevig, héél stevig omhelsd 

door jouw man. Je bent weer bij me Doyke, ik merk het. Bob. 

 

Woensdag 17 juni 1942 

 

Vandaag ordonnans. Bericht afgekomen, dat ongeacht rang alle officieren 50 RM uitbetaald 

krijgen per maand. De cadetten krijgen niets. We zijn dus weer afhankelijk van de goedheid 

van de officieren. Het is beroerd maar soit. Vanavond voor het eerst meegezongen met het 
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grote zangkoor onder leiding van Walther Boer. Het is prettig en ik blijf doorgaan, Voor onze 

barak 2 brieven losgekomen.  

 

Donderdag 18 juni 1942 

 

Erg koud vanmorgen. Een Rode Kruispakket voor de Kruif en 1 brief voor Koos. Wanneer wij? 

Enfin, we zullen wachten. De Moffen hebben beloofd dat we 3 brieven en 4 briefkaarten per 

maand mogen schrijven. Zal het ooit waarheid worden? Kapitein de Back gesproken. Hij is 

zwaar verkouden. Hem wat Dampo gegeven. Ben zelf gelukkig nog helemaal in orde. 

Vanavond hele tijd heen en weer gelopen met Bas en fijn gepraat. Morgen een brief voor me? 

Wat zal dat brengen? 

 

Lieve Doyke, het loopt weer tegen 13.00 uur en ik ben weer in bed gekropen voor de 

middagrust. Er zijn weer een paar dagen om Doyke, dus weer een paar dagen nader tot ons 

weerziens. Er zijn hier brieven aangekomen Doyke uit Holland en ik heb zo’n stille hoop, dat 

er wat voor mij bij is. Doyke, ik ben zó benieuwd want dat is het enige waar ik naar verlang. 

De brieven mogen we weer niet houden maar alleen lezen. Waar is het toch goed voor, dat 

mensen elkaar zo plagen en juist met dingen die je het meest dierbaar zijn. Enfin, ze zullen 

het aan mij niet merken kindje. Ik zal wel weer een pokerface trekken en goed uitkijken of ik 

de zaak niet kan bezwendelen, want dat voel ik aan als mijn goed recht. Dit volk Doyke heeft 

geen gevoel. Ik kan er nog wel meer van zeggen maar daar verander ik de toestand toch niet 

mee. Intussen zijn we nog steeds optimistisch Doyke en hoop ik persoonlijk nog steeds met 

jouw verjaardag weer bij je te zijn.  

 

Intussen gaan de dagen hier voorbij. Ik leer seinen en Maleis en ga veel naar lezingen en 

passeer verder de tijd met bridgen, zingen en schrijven. Met dit laatste moet ik echter 

oppassen, want mijn papiervoorraad is maar beperkt en we krijgen er niets bij. Vanmorgen is 

er bekend gemaakt, dat we 3 brieven en 4 briefkaarten per maand mogen schrijven. Nu ik zal 

maar afwachten, want ik geloof niet veel meer van wat die heren te vertellen hebben. Verder 

is er gister een order afgekomen, dat alle officieren ongeacht hun rang 50 RM per maand 

krijgen. Net een communistische heilstaat. Verder is het natuurlijk vanzelfsprekend, dat de 

cadetten geen cent krijgen. Nij zijn we weer afhankelijk van de officieren. Het doet mij niet 

prettig aan Doy, want ik weet, dat er verscheidene officieren zijn die hier niet graag aan 

meedoen. Verder is de naam Cadet hier een makkelijk woord, want wij hebben het altijd 

gedaan, alhoewel je meestal van toeten noch blazen weet. Enfin, dat raakt mijn koude kleren 

niet. Ik hoop alleen één ding en dat is, dat ik nog eens de prettige zijde van de 

officierenloopbaan mee mag maken, want tot nu toe heb ik niet veel anders gezien dan 

rommel. Ik zal echter vasthouden. 

 

Het is hier nog steeds koud en slecht weer Doyke. Het lijkt wel alsof we nooit meer zomer 

krijgen. Nu Doyke, never mind, ik sla me er doorheen, want ik ben nog steeds opgewekt. Dag 

lieveling van me, tot een spoedig weerziens. Stevig omhelsd door jouw Bob.  

 

Lieveling, ik heb weer echt behoefte om wat met je te praten. Vanmiddag tijdens het appèl 

werd er bekendgemaakt, dat we teveel licht hadden. Er mochten per barak slechts 3 lampen 

aanwezig zijn en dat werd maar meteen hersteld, terwijl wij aangetreden stonden, omdat ze 

héél goed wisten, dat er anders toch geen lampen ingeleverd werden. Verder is me 

meegedeeld, dat ik morgenochtend een brief mag lezen, let wel Doy lézen! We moeten op het 
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blokbureau komen en daar de brief lezen, mogen hem niet houden en mogen er geen afschrift 

van maken, niettegenstaande hij gecensureerd is. Nadat we hem gelezen hebben, wordt de 

brief verbrand. Doyke ik mag nog niet eens een schriftelijk levensteken van jullie allen houden! 

Enfin, laat ik me maar weer flink houden en zullen niets aan me merken, alleen komt dit ook 

weer op de waslijst te staan.  

 

Vanavond ben ik een heel eind gaan heen en weer lopen met Bas van Nooten, dat is een 

nieuwe vriend van me Doyke en ik hoop hem spoedig aan jou voor te mogen stellen. Hij is 2e 

luitenant bij de Grenadiers en is een aardige kerel. Pim Scheepstra heeft 8 dagen streng arrest 

gekregen voor het overgooien van pakjes naar de Serven. Inmiddels is het vanavond voor het 

eerst weer mooi weer en ik hoop van ganser harte dat we nu weer wat mooie zonnige dagen 

krijgen, zodat ik tenminste weer lekker bruin kan worden. Met dat koude weer voel je je hier 

echt miserabel en vervelend en moet je met 60 man de hele dag in een bedompte ruimte zitten, 

zodat je er op den duur koppijn van krijgt. John en Kees voelen zich al even gelukkig als ik, 

want er is voor hen ook een brief. Dat is voor mij de beste steun hier in dit inferno. Ik zal hem 

morgen in elk geval zó lezen, dat ik hem uit het hoofd ken. Daar kun je wel op rekenen en dan 

krijg je morgen wel een uitgebreid relaas van me. Oh Doy, ik ben zo nieuwsgierig wat er 

allemaal in zal staan en daarom kan ik me zo goed indenken, hoe het jou te moede moet zijn 

nu je al 5 weken lang niets van me gehoord hebt. 

 

Doyke houd je echter vast aan je geloof. Want heus, de goede God zal voor ons allen nog wel 

eens een gelukkiger tijd meebrengen. Doyke van me, slaap zacht en blijf mijn flinke 

officiersvrouwtje. Een stevige omhelzing van je Bob. 

 

Vrijdag 19 juni 1942 

 

Vanmorgen 09.30 uur brief gelezen! Het was een teleurstelling voor me slechts een halve brief 

te ontvangen. Gelukkig is thuis alles goed. De brief was gedateerd 6 juni ’42 en ik maak er uit 

op, dat ze thuis bang zijn te schrijven. Enfin, we gaan maar weer verder. Het ten is vandaag 

buitengewoon weinig geweest. Vandaag ben ik voor het eerst bijna tegen de grond gegaan 

tijdens het appèl. Vanavond na de soep gaan liggen. Daarna ging het wel weer. 

 

Lieveling, ik heb vanmorgen de brief gelezen en moet eerlijk bekennen, dat het een 

teleurstelling voor me was. Ik had me er waarschijnlijk te blij mee gemaakt en er niet aan 

gedacht, dat jullie natuurlijk niet durven schrijven. Het was even een grote teleurstelling maar 

ik heb me er maar weer gauw overheen gezet. Jullie kunnen het ook niet weten. De meesten 

van ons zijn op het ogenblik zo slap als vaatdoeken maar er is nog steeds een grondig 

optimisme, dat we hier de langste tijd gezeten hebben. 

 

Het weer vertoont na 2 weken weer neiging om wat beter te worden. Als er eerst maar weer 

zon is, dan zal alles wel weer beter gaan. Er gaan hier nog steeds geruchten dat de 

verklaringen op het ogenblik op naam getypt worden. Gelukkig dat de operatie van Rudi goed 

verlopen is. Ik hoop hem weer gezond en wel aan te treffen als ik weer terug kom. Vanmiddag 

hebben we weer een cursus seinen gehad en bovendien een lezing, die ons erg geboeid heeft. 

Dat zijn allemaal dingen die maken, dat de tijd hier wat sneller gaat. Uit brieven van collega’s 
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heb ik op kunnen maken, dat ik met ingang van 15 mei ’42 ontslagen ben bij de C.C.C.D.6 Dat 

is ook wel logisch ook, want we krijgen nu weer ons actief salaris uitbetaald. Dat hebben we 

hier tenminste gehoord.  

 

De brieven welke wij uit Holland krijgen worden eerst geprüft en daarna mogen wij ze lezen. 

We mogen ze niet houden en mogen er geen afschrift van maken en na het lezen worden ze 

vernietigd. Hierover zal ik mijn mening maar niet eens zeggen. Verder is er op het ogenblik 

herrie over het schrijven naar huis. We zouden in het Duits moeten schrijven maar dat 

vertikken wij. Dat geduvel moet nu maar uit zijn. Alles is hier even slecht en beroerd en ze 

willen ons hoe langer hoe dieper in de put trappen. Nu kunnen ze het me verder doen hoor! 

 

Verder wachten we maar weer op brieven van huis, hoewel ik niet denk dat er nog wat voor 

mij bij zal zijn. Ik weet in ieder geval tenminste, dat het met jou goed gaat vrouwtje en dat 

maakt de zaak heel wat draaglijker. Nu schat van me, tot de volgende keer. Stevig gekust door 

je Bob. 

 

Zaterdag 20 juni 1942 

 

Vanmorgen slap, maar gelukkig mooi weer. Eerst grote schoonmaak moeten houden en nu lig 

ik in de zon te bekomen. Gelukkig wat meer eten gehad. Vanavond brief I geschreven. 

Wanneer is die in Holland? 

 

Lieveling, hoe staan de zaken vandaag met je vrouwtje? Ik ben weer helemaal opgekikkerd 

d.w.z. geestelijk, want lichamelijk ben ik nog zwak. Het is vandaag na 2 weken weer voor het 

eerst een stralende mooie dag en ik heb goed geprofiteerd van de zon. Ik was vandaag 

corveeër en moest de barak schoonmaken, de tafels afboenen enz. Enfin, ik heb net gedaan 

alsof, want om me nu nog in te spannen, daar voel ik me niet toe in staat. Vanmiddag heb ik 

weer een heerlijk koud bad genomen en door die zon ben ik weer helemaal opgevrolijkt. 

 

Verder zijn er vandaag briefformulieren aan ons uitgedeeld maar we mogen alleen in het Duits 

schrijven. Ik heb een zware strijd gevoerd maar ben uiteindelijk gecapituleerd, want ik begrijp 

wel dat jullie thuis allen na die 5 weken erg benieuwd zijn naar een brief. Dus het moest er dan 

maar van komen, hoewel ik er gloeiend de pest aan heb. Jullie moeten echter niet op mooi 

school Duits rekenen, want daar ben ik te stom voor. Dat begrijp je wel hè? Verder zal er wel 

niet veel in staan, want ik voel er niets voor om jullie nog eens op de kast te jagen ook. Ik krijg 

hoe langer meer het idee, dat we hier niet lang meer zullen zitten. Een van de officieren was 

op het ziekenrapport en had een bepaalde ziekte, waarvoor ze hier geen medicijnen hebben. 

Hij vroeg of die medicijnen niet uit Holland konden komen, waarop de Duitse dokter 

antwoordde, dat dat niet nodig was, omdat we hier toch niet lang meer zullen zitten.  

 

Oh Doyke, wat hoop ik dat. Je weet niet half hoe ik naar jullie allen verlang en vooral naar jou 

kindje. Als alles goed gaat zullen we toch nog een mooie zomervakantie hebben, want je zult 

                                                 

6 C.C.C.D.: Centrale Crisis Controle Dienst. Ze hield vooral toezicht op de handel in schaarse 

goederen. Gedurende de bezetting had de dienst onder meer de taak om de wijdverbreide zwarte 

handel te bestrijden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_handel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_handel
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er dan aan moeten geloven en een paar weken vrij moeten nemen van kantoor. Laat ik echter 

de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Verder heb ik gehoord dat er pakketten 

aangekomen zijn voor ons. Laat ik hopen, dat er voor nu nog een brief van jou komt Doyke, 

want dat is hetgeen waar ik het meeste naar verlang maar Pa en Ma zullen je wel angstig 

gemaakt hebben om te schrijven. Nu Doyke tot morgen maar weer, een stevige kus van je 

Bob. 

 

Zondag 21 juni 1942 

 

Pracht weer. Kaartjes getekend en gezonnebaad. Zijn we volgende zondag nog hier?? 

Vandaag lezing gehad o.a. Wilson, Koning en duikbootlezing. Was er moe van maar de dag 

was gauw om. 

 

Lieveling van me, vandaag is het de 6e zondag dat we elkaar niet zien en tevens de langste 

dag. Ik ben werkelijk benieuwd, hoe lang dit nog zo door zal gaan, want er heerst hier in het 

kamp momenteel een daverend optimisme. Er zijn zelfs al mensen, die zeggen dat we a.s. 

weekend al weer thuis zijn. Nu zó optimistisch ben ik nog niet maar ik geloof wel, dat we elkaar 

spoedig weer terug zien. Gisteravond heb ik dan eindelijk de 1e brief geschreven en in het 

Nederlands. We zullen nu maar afwachten wanner jullie hem hebben. Verder wachten we hier 

alsmaar op Rode Kruis pakketten, want die kunnen we nu zeer goed gebruiken. Het is vandaag 

weer schitterend weer en ik zit je te schrijven in de zon met een kort gymnastiekbroekje aan. 

Ik word al fijn bruin, net als jij waarschijnlijk. Vanmorgen ben ik niet naar de godsdienstoefening 

geweest. Ik voelde er vandaag niets voor en toch ben ik vandaag innerlijk sterk. Je moet dit 

niet verkeerd opvatten Doyke, maar ik ben nu eenmaal niet iemand voor een sleurleventje, dat 

weet je wel. 

 

Nu een schetsje over een gebeurtenis waarover ik me vanmorgen boos maakte maar waar ik 

after all om moet lachen. Er was een bibliotheekbespreking en aangezien ik aangewezen ben 

als fungerend barak boekenofficier, moest ik er bij zijn. Je lacht je hier stapel om de mooie 

titels die je hier hebt, zoals: Blok tuinofficier, pakketofficier, kokofficier, dienstdoend 

hoofdofficier van de dag enz. enz. Allemaal schitterende namen voor de meest onbenullige 

baantjes. Maar ja, dat is het kampleven hier en de verveling. Enfin, ik kom terug op die 

bibliotheekbespreking. De hoofdbibliothecaris is een overste en verder is generaal Hackstroh 

de president. Verder zijn er verschillende oversten, majoors en weet ik wat al meer voor hoge 

omes. Bovendien zweeft er heel achteraan nog een cadet vaandrig bij en dat is mijn persoon. 

De bibliotheek telt voor 2000 man zegge en schrijve 26 boeken, d.w.z. per barak 1 boek. Daar 

wordt dan erg zwaarmoedig over gepraat om het zo eerlijk mogelijk te verdelen en het slot van 

het liedje is, dat de vriendjes toch met de mooiste boeken gaan strijken, natuurlijk in het belang 

van het geheel. Dit laatste is niet geheel van sarcasme ontbloot. 

 

Nu een beschrijving van onze barak nr 26. Het is een houten barak van de R.A.D.7, waarin 3 

lampen om te voorkomen dat je ’s avonds kunt lezen. Er staan aan de ene zijde 21 kribstellen 

in en per stel knoeren er 3 Jonkers in boven elkaar. Dit heeft tot gevolg, dat als de bovenste 

                                                 

7 R.A.D. : Reichs Arbeitsdienst. Een tussenstap tussen Hitlerjugend en de Wehrmacht. Op militaire 

leest geschoeid en in uniform werden allerlei kampen, wegen en militaire installaties aangelegd.  
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man enigszins veel schudt, je jezelf midden in de Atlantische oceaan waant. Verder ligt er een 

enorme laag stof op de grond, die we met de beste wil van de wereld niet weg kunnen krijgen, 

omdat we er de middelen en de fut niet toe hebben. De andere helft van de barak staat vol 

tafels en banken, waar we onze overvloedige maaltijden plegen te nuttigen. Het brood eten 

we van de tafel, omdat we geen borden hebben en de banken hebben we zodanig op en over 

elkaar gelegd, dat het geheel een wankel stellage geworden is waar we nog op kunnen zitten. 

 

 
 

Detailtekening barak 6 Neurenberg-Langwasser (coll. Kervink) 

 

Dit komt omdat de goede banken reeds lang een andere bestemming gevonden hebben in de 

andere barakken. Het geheel om elkaar zoveel mogelijk te helpen. Verder hebben we bij de 

kribben onze koffers staan, zodat we ons er niet draaien of wenden kunnen. Wij drieën slapen 

tegen het beschot van het afgesloten deel waar de oversten knoeren. Dit heeft tot gevolg, dat 

we de mooiste schandverhalen te horen krijgen over diverse collega’s hoge omes. Hierdoor 

worden van onze kant wel eens de nodige rot opmerkingen gedebiteerd aan het adres van 

zekere heren. 

 

Constant elke avond als we moe in ons bed liggen van het vele eten en niets doen, wordt het 

gesprek naast ons levendiger en komt er van onze kant: “Elf uur geweest, koppen dicht, 

slaapzaal en dies meer!” De verstandhouding is natuurlijk opperbest. Verder zijn er elke dag 

15 man van ons de sigaar om aardappels te schillen, de barak schoon te maken en de kamers 

van de oversten en ordonnans te spelen voor het blokbureau. Het aangenaamste baantje is 

schoonmaak bij de oversten, want die staan er zelf bij om te kijken of het wel goed gebeurt en 

als je dan klaar bent hoor je: “Nu het lijkt wel niets!” Dit alles bevordert wel het respect dat we 

hebben voor die heren en dat sommigen verbazend brutaal worden, voor zover ze het nog niet 

zijn. Tot volgende keer Doy. Een stevige zoen van je Bob. 
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Lieveling van me, weer eens een krabbeltje. John, Kees en ik hebben een zeer nuttige en 

prettige tijdspassering gevonden. Bijna elke avond hebben we nu van 20.15 tot 21.30 uur een 

militaire lezing. Het arbeidsveld voor ons is hier zeer groot. Kees gaat elke dag erop uit om 

een of andere officier te strikken voor een lezing over een onderwerp dat hij goed beheerst. 

Hiertoe praait hij na lang vragen de beste vakmensen en deze komen dan bij ons in de barak. 

We boffen hierbij verbazend en leren op zo’n manier juist de nieuwe dingen, waartoe we in de 

2 afgelopen jaren niet in staat geweest zijn. Ik hoop natuurlijk dat we hier niet lang hoeven te 

zitten maar op deze manier is deze tijd voor ons niet weggegooid. Met dit grapje moeten we 

echter goed uitkijken, omdat er nog steeds mensen in het kamp zijn, die niet te vertrouwen 

zijn. Uitkijken is dus de boodschap en tevens mondje houden maar dat gaat tot nu toe best.  

 

Gisteravond hadden we K. die ons zó heeft weten te boeien, dat het voordat we het wisten al 

weer tijd was. In het kamp zijn wel enkele cursussen maar daar doen we niet aan mee, omdat 

het een grote schertsbeweging is en je er niets mee opschiet. Verder hebben John en ik 

afgesproken, dat we maandag, woensdag en zaterdagmiddag bridgen met Jaap en Bas.De 

verliezers moeten de winnaars een rijsttafel aanbieden als we weer terug zijn in Holland. De 

diverse vrouwen zullen hierbij ook aanwezig zijn. Dus Doyke, je ziet dat je al weet wat te 

wachten staat. Voor ons is dit tevens een goede tijdspassering, want als je elke middag gaat 

slapen kan je ’s avonds niet knoeren. Verder is er ’s morgens een reveille ingesteld bij ons. 

Om 06.45 blaast de vaandrig van de dag op een fluit en hoor je van alle kanten de 

verwensingen naar zijn kop gooien. Hij moet dan melden hoeveel zieken er zijn. Dit is voor het 

appèl, daar ze anders niet weten of er lui tussenuit zijn.  

 

Vannacht werd ik wakker door een behoorlijke bons. Een van ons – een buitengewoon sloom 

en eigenaardig type – was uit zijn krib gevallen en wel van de 3e verdieping op de grond. 

Vanmorgen was er natuurlijk grote hilariteit en werd hij er behoorlijk tussengenomen. Gister 

heb ik weer een briefkaart naar huis kunnen schrijven. Jullie krijgen nu waarschijnlijk meer 

bericht, dan ik uit Holland. Enfin, ik hoop maar dat je je erdoor heen slaat vrouwtje en dat we 

hierna een betere tijd tegemoet gaan. Dag lieveling van me, innig gekust op je lieve, lieve 

mond van je Bob. 

 

Maandag 22 juni 1942 

 

Tijdens appèl bekend gemaakt, dat kampstraat niet meer betreden mag worden, want Serven 

komen terug in hun kamp. Hopelijk nu geen pakjes meer overgooien!! Vandaag manie voor 

tekenen gekregen en heb accuut 2 schetsen in elkaar gedraaid. Verveel me nu in het geheel 

niet meer. Vanavond een zeer goede lezing gehad over Rotterdam van kapitein Bakker. 

 

Lief Doyke van me, het is 13.00 uur en we hebben net gegeten. Vandaag ging het wel weer, 

zodat ik me weer lekker voel, mede door het lekkere weer. Vanmorgen zou ik boekhoudles 

krijgen maar die cursus kan niet doorgaan, omdat er geen papier is. Nu moet ik er wat anders 

op vinden. Onze tijd wordt op het ogenblik anders aardig gevuld. Gistermiddag hadden we een 

lezing en gisteravond wel liefst 2. Als we hier niet te lang zitten is de tijd zeer nuttig besteed, 

want er zijn mij op het ogenblik een heleboel dingen duidelijk geworden, waar ik voordien geen 

flauw vermoeden van had. Vanmorgen werden we tijdens het appèl door de Hauptmann 

Dietrich – oftewel Marlene zoals wij hem noemen – medegedeeld, dat de Serven weer 

terugkomen in hun oude blok en wij dus niet meer op de kampstraat mogen lopen. Er mag n.l. 
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nog steeds geen contact zijn met hen. Ik hoop dat de Hollanders zich daaraan zullen houden, 

want anders zijn de Serven er weer de dupe van.  

 

Eerst wil ik je nog een mooi staaltje vertellen wat me net te binnen schiet. Op het publicatiebord 

is door een van de moffen aangeplakt, dat hij een vulpotlood kwijt geraakt is. Degene die het 

bij hem terugbrengt kan 5 RM van hem krijgen. Aardig hè? Net alsof een Hollander een fooi 

aanneemt van een mof. Nu was dat papier van de publicator verdwenen en hij op hoge poten 

naar overste De Jong8 met de mededeling, dat dat papier onmiddellijk terug moest komen, 

want dat was een belediging voor de Duitse Wehrmacht. De overste keek hem eens aan en 

vroeg of hij wel zeker wist dat het door een van ons weggehaald was. Wat bleek nu? Het was 

door de wind van het bord gerukt en is ook terug gevonden. Stakkers toch! 

 

Vanmiddag om 16.00 uur mogen er weer brieven gelezen worden voor onze barak. Ik heb nog 

een kleine hoop, dat er een brief van jou bij zal zijn vrouwtje. Daar verlang ik het allermeeste 

naar. Gek hè? Enfin, dat zal met jou ook wel het geval zijn. Mijn brief heb ik gisteren gebust 

en nu moeten we maar afwachten wanneer je hem ontvangt. Vanavond hebben we weer een 

lezing over Rotterdam. Nu Doyke, zodra er weer wat is klim ik wel weer in mijn potlood. So 

long schat van me. Lieve, lieve vrouw van me, houd je taai. Omhelsd door je Bob. 

 

Dinsdag 23 juni 1942 

 

Vandaag aardappelschillen van 09.00-12.00 uur en van 13.00-14.00 uur. Ik ben gewoon 

gammel. Verder zijn er vandaag ± 800 Rode Kruis pakketten aangekomen. Het rantsoen wordt 

verminderd. Morgen zijn er geen groenten en de helft van het vetrantsoen wordt ingehouden. 

Vanmiddag Brands flauwgevallen tijdens appèl. Overste Keppel Hesselink toespraak 

gehouden tot cadetten. Erg deprimerend. 

 

Lieve Doyke, het is vandaag alweer dinsdag en mooi weer. Ik moet vandaag aardappels jassen 

en daar ben ik een behoorlijke tijd mee zoet geweest. We moeten ze nu schrappen, dan 

houden we meer over. Het gevolg is natuurlijk dat je met 6 man voor een hele barak van 75 

man moet schrappen, zodat we van 09.00-12.00 en van 13.00-14.00 uur bezig zijn geweest. 

Toen had ik mijn buik er weer vol van. Vanmiddag ben ik eerst weer wat gaan tekenen, waar 

ik momenteel weer een manie voor heb en daarna heb ik een heerlijk bad genomen. Met die 

warme dagen is dat hier een genot om dat ijskoude water over je bast te laten plenzen. Daarna 

heb ik een tijdje zitten praten met Scheepstra, die 2 dagen uit streng losgelaten is om wat bij 

te komen. Dan moet hij weer voor 10 dagen terug. Veel nieuws heb ik vandaag nog niet, 

misschien vanavond. 

 

Woensdag 24 juni 1942 

 

Briefkaart gehad van Pa gedateerd 10 juni. Alles gelukkig goed. Eten was vandaag gelukkig 

meer. Verscheidene Rode Kruis pakketten aangekomen. Heerlijk warm weer en lekker in de 

zon gelegen. Ik word behoorlijk bruin. Nu nog wat meer eten. Dan zullen we het hier wel weer 

kunnen harden. 

                                                 

8 Luitenant-kolonel J.B. de Jongh (30969) was blokoudste van Blok II. 
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Lieveling het is 11.30 uur en ik ga je maar weer wat vertellen. Er zijn vandaag verscheidene 

gelukkigen wat pakjes betreft uit Holland. Ze zijn allen overgelukkig. Verder zijn er 

verschillende Rode Kruis pakketten gekomen, zodat er misschien voor mij ook wat bij zal zijn. 

Op een brief van je reken ik voorlopig nog niet. Ik ben net weggeroepen om een briefkaart te 

lezen van huis, gedateerd 10 juni ’42. Nu snap ik Doyke, dat ik nog geduld moet hebben, want 

jullie durven kennelijk nog niet te schrijven. In elk geval ben ik blij, dat jullie mijn kaart van 29 

mei nu ontvangen hebben en dat thuis en met jou alles goed is. 

 

 
 

Briefkaart die op 29 mei verzonden mocht worden naar huis (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Doyke ik kan nu weer rustig afwachten. Verder zijn er op het ogenblik weer een heel aantal 

pakketten opgestuurd van het Rode Kruis. Lieveling van me, ik zal rustig blijven afwachten 

kindje en voel me innerlijk sterk op het ogenblik. Het is zo heerlijk voor me om te weten, dat 

jullie thuis allemaal met ons mee leven en vooral jij, al heb ik na mijn koffer nog niets van je 

gehoord. Ik begrijp best vrouwtje, dat je voorlopig nog niet schrijft en dat je naderhand je 

schade wel weer in zult halen. Heerlijke schat van me.  

 

Wat zal alles goed worden voor ons na deze oorlog kindje! Oh, ik kan daar soms naar 

verlangen maar dan denk ik maar, dat het weerziens des te beter zal zijn. Nu kindje van me, 

zodra ik weer wat nieuws heb, dan hoor je het van me. Dag lieveling, houd je flink! En blijf mijn 

flinke vrouwtje. Stevig omhelsd door je Bob.  

 

Donderdag 25 juni 1942 

 

Het is weer mis met het weer. We zijn lekker gemaakt met Rode Kruis pakketten en het 

resultaat is, dat we natuurlijk niets kregen. Morgen wordt er gezegd. Dit is echter van de Moffen 
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afkomstig, dus maar afwachten of het waar is. Verder boeken besteld. Kijken of we wat krijgen. 

Lezingen zijn verboden door de Moffen. 

 

Vrijdag 26 juni 1942 

 

Sergeant van de dag. Grote schoonmaak gehouden. Verwonderlijk wat een rommel er uit die 

stal kan komen. Vanmiddag het grote ogenblik van de Rode Kruis pakketten. Ik ben er 

buitengewoon gelukkig mee, want er zit een schat van etenswaren in, die we hier hard nodig 

hebben. Nu merk je pas wat we hier eigenlijk tekort gekomen zijn. We hebben eerst een 

heerlijke sigaar opgestoken. 

 

Lief vrouwtje van me, laat ik je weer eens wat schrijven. Het is vandaag al 6 weken dat ik weg 

ben. Waar blijft de tijd toch Doyke! Maar elke week is er één nader tot ons weerzien. Zo 

langzamerhand begin ik me te schikken onvermijdelijke kindje en leer ik berusten. Een groot 

geluk is, dat ik hier goede vrienden heb en met bijna alle lui goed kan opschieten op enkele 

na, waar ik een besliste antipathie tegen heb. Daar bemoei ik me echter niet mee, want ik 

maak uit principe geen herrie meer. John, Suyderhout, Kees en ik kunnen het heel goed met 

elkaar vinden. We zijn hier goede vrienden geworden en helpen elkaar zoveel mogelijk. Kees 

heeft een baantje weten te krijgen in de keuken en zodoende laat hij John en mij vaak mee 

profiteren van een extra hapje wat er in de keuken nog wel eens over schiet en wat wij heel 

goed kunnen gebruiken, zoals je zo langzamerhand al wel hebt op kunnen merken.  

 

 
Doyke in augustus 1943 (coll. Pothast) 

 

De maag is hier nog wel steeds de grootste kwelgeest maar zo langzamerhand gaan we ons 

helemaal instellen op weinig eten. Vanmiddag krijgen we allemaal een Rode Kruis pakket, 

zodat dat ons weer wat bij kan spijkeren. Verder zijn er al hopen mensen, die pakketten van 

huis gehad hebben. Sommigen al 9 stuks. Dat vind ik echter niet erg, ik red me zo ook wel, al 
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moet de riem vaak aangetrokken worden. Het geloof in God Doyke, helpt je overal doorheen. 

Ik kan zó vaak ingelukkig aan je liggen denken en dan doorleef ik weer ál die mooie dagen die 

we nog samen hebben mogen genieten. Dan ben ik gelukkig en trots, dat er thuis een lieve 

vrouw op me wacht, die met haar gedachten bij me is en met me meeleeft. Zoiets geeft sterkte 

Doyke. 

 

Jouw brief uit de koffer lees ik ook vaak over, alhoewel ik hem zowat uit mijn hoofd ken. Dat is 

met de foto’s een van de weinige tastbare dingen, die ik van jou bij me heb. Doyke, we zullen 

elkaar gelukkig en wel weer terugzien en dan misschien voor goed. Een stevige zoen van je 

liefhebbende Bob.  

 

Zaterdag 27 juni 1942 

 

De hele barak schoongemaakt. Alles eruit gehaald. Levendige ruilhandel van allerlei eetwaren. 

Je word er beroerd van, want ze trachten elkaar gewoon te beduvelen. 

 

Lieveling, gistermiddag hebben we hier het grote feest gehad van de Rode Kruis pakketten. 

Het was enorm en ik ben er zo blij mee als een klein kind. Nu kan ik tenminste weer wat 

bijkomen. Ik ben er nu pas achter gekomen, wat een schitterende instelling het Rode Kruis is. 

Gisteravond ben ik voor het eerst zonder honger naar bed gegaan. Wat is dat een eigenaardig 

gevoel. Verscheidene stommelingen zijn zo tekeer gegaan, dat ze er nu beroerd van zijn. 

Verder was er natuurlijk een levendige ruilhandel gaande, waarbij ze elkaar zoveel mogelijk 

trachtten af te zetten. Daar word ik gewoon misselijk van en ik heb er ook niet aan meegedaan. 

John, Kees en ik doen gewoon rustig aan, want wie weet hoe lang we er nog mee toe moeten.  

 

De stemming is momenteel stukken beter en er zijn natuurlijk weer geruchten over naar huis 

gaan. Ik trek me er echter niets van aan en zal het wel merken. Dat wil natuurlijk niet zeggen, 

dat ik er niet naar verlang. Toch heb ik nog wel een kleine hoop, dat ik met je verjaardag weer 

bij je ben schat. Het weer is vandaag weer volkomen van streek Doyke. Het is weer gemeen 

koud en winderig maar we gaan dan maar wat bridgen en slapen. Vannacht hebben we liggen 

vertinnen van de kou. Gisteravond heeft een majoor verschillende goocheltoeren laten zien en 

we hebben er verstomd van gestaan, hoe hij ons voor de gek gehouden heeft. Lezingen mogen 

niet meer gehouden worden van de moffen. Dat is natuurlijk weer verraden door een stel NSB-

ers in dit kamp. Maar er komt nog wel eens een andere tijd. Verder nog geen nieuws Doyke. 

So long. 

 

Zondag 28 juni 1942 

 

Tot 11.00 uur ons blok moeten ontruimen, voor godsdienstoefening van de Serven. Erg koud 

weer en voel me beroerd van de kou. Aardappelen gejast en extra appel gehad. Verder veel 

geslapen. 

 

Maandag 29 juni 1942 

 

Verjaardag van de Prins. In stilte groot feest. Allen keurig op het appèl met handschoenen. 

Daarna model ingerukt. Grote verbazing van Marlène. Toespraak van Pel. Allen in 

feeststemming. 1 minuut stilte. Vanmiddag uitgebreid diner. Soep, stamppot van 
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sperziebonen, peentjes en vlees. Kluif was enorm gewoon, voor het eerst genoeg. Vanavond 

weer gepest, omdat de Duitsers niet begrepen hoe we aan al dat eten kwamen. 

 

Lieve vrouw van me, vandaag is het hier de grote feestdag, alhoewel dan in stilte, want we 

mogen geen Wilhelmus zingen en er mag geen uiterlijk vertoon zijn. Vanmorgen waren we al 

vroeg op. Eerst fijn geschoren en gewassen, schoenen glimmen gepoetst en gezorgd dat 

uniform er piekfijn uitzag. Met ochtendappèl allen in volledig tenue aangetreden met koppel en 

handschoenen. Majoor Brinkman bracht in stilte saluut aan ons Vorstenhuis en met het 

inrukken van de compagnie ging het als 1 man. Marlene bleef van verbazing staan kijken. 

 

 
 

Majoor B. Brinkman (NA, coll. 3.12.98 inv 161) 

 

Kapitein Pel hield sympathieke toespraak en daarna 1 minuut stilte. Voor deze gelegenheid 

een deken als tafelkleed met daarover een witte handdoek. Het was feestelijk. Vanmiddag 

echter hoogtepunt. De maaltijd was bijzonder. Ossenstaartsoep vooraf, daarna stamppot van 

Spaanse bonen, peentjes en aardappelen en beentjes van de soep toe. Voor het eerst hier 

genoeg gegeten. De stemming is intussen magnifiek en allen zijn we optimistisch.  

 

Vanmorgen een brief gekomen van kantoor C.C.C.D. Buitengewoon aardig en vol medeleven. 

Had het niet verwacht, want ik had gedacht, dat ze ons allang vergeten waren. Zo 

langzamerhand zal er misschien van jou ook eens een brief komen. Misschien is die er al, 

want de censuur ligt hier hopeloos door de war. Enfin, dat mag niet hinderen, ik ken je genoeg 

om te weten hoe je in gedachten toch steeds bij me bent. Vanmorgen heb ik de laatste 6 

sigaretten van generaal Gramberg rondgedeeld aan onze tafel en de gezichten van de Jonkers 

gingen met verlof. Jammer dat de generaal het niet persoonlijk heeft kunnen zien, want ik 

geloof niet dat een sigaret ooit zó goed geapprecieerd is. We zijn vandaag allemaal in een 

echte stille feeststemming en iedereen bijna heeft in stilte gebeden voor ons dierbare 

Vorstenhuis. Dat God hen allen mag behoeden en weer spoedig in het Vaderland mag terug 

doen keren. Doyke, tot een spoedig wederziens vrouwtje. Innig, héél innig omhelsd door je 

Bob. 

 

Dinsdag 30 juni 1942 

 

Gisteren een Servische kolonel doodgeschoten door een post bij een oploopje. We horen er 

niet veel van. De Zweedse consul in ons kamp. Nog niets bekend. Wanneer krijgen we nu 
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eindelijk eens een goede brief of een pakket van huis? Het wachten duurt lang en we zijn 

eigenlijk de hele dag met onze gedachten thuis en bij Doyke. Vandaag weer corvee gehad en 

zo is het elke dag hetzelfde. 

 

Woensdag 1 juli 1942 

 

Gloeiend warm weer. Volkomen loom en slap. Vanmiddag 1e brief van Doyke ontvangen van 

18 juni ’42. Dat heeft me goed gedaan. Ik weet nu dat ze zich flink zal houden. Vanavond 

Reerink weggedragen. Waarschijnlijk blinde darm. Ik hoop maar dat het goed afloopt. Het 

rantsoen van ons wordt weer verminderd. Er zijn geen aardappelen meer in ons kamp. 

 

Lieveling van me, het is vandaag al weer de eerste van de nieuwe maand, zal ik je deze maand 

alweer terugzien? Op het ogenblik is er nog steeds een bespreking gaande met de Zweedse 

consul.9 Er schijnt contact te zijn met de regering in Londen en verder is voor ons het enige 

tastbare resultaat, dat we vanmorgen geen toespijs kregen en het rantsoen van aardappelen 

verminderd wordt. We zullen de riem dus nog iets strakker aan moeten halen. Tot nu toe ben 

ik er echter goed door gerold en dat zal dus nu ook wel weer gaan. De 29e juni is het bij de 

Serven mis geweest. Er waren een paar Russen aan het schoonmaken in een barak en daar 

werd bij gezongen, hetgeen door de barak overgenomen werd. De Duitsers sommeerden er 

mee op te houden, waaraan geen gehoor gegeven werd, waarop een Duitse post 3 schoten 

door de barak loste. Hierdoor werd een kolonel gedood en 2 andere officieren zwaar gewond. 

Dat is het optreden tegen weerloze mensen.  

 

Bij ons worden de verpakkingen van de Rode Kruis pakketten volkomen vernield en de 

persoonlijke pakketten zijn nog steeds niet uitgedeeld. Met de brieven is het ook volkomen 

mis. Er liggen er een paar duizend maar wij krijgen nog maar steeds niets te lezen. Mijn goede 

humeur zal ik er echter niet bij verliezen. De ouden van dagen schijnen nu eindelijk naar huis 

te mogen. Dat zal echter ook nog wel een tijd duren, want alles gaat hier even langzaam en 

beroerd. Nu Doyke, verder nog geen nieuws. Houdt je flink vrouwtje van me, Ik heb je zo lief, 

als je dat eens wist! Ik mis je hier wel erg maar daar valt nu eenmaal niets aan te doen, dus 

schik ik me er in. Dag Doyke!! Stevig gekust door jouw Bob.   

 

Donderdag 2 juli 1942 

 

Vanmorgen alleen kwark gegeten en brood overgespaard. Zien dat ik de dag door kom. Me 

laten knippen door Bodmer, hetgeen goed gelukt is. Er schijnt een pakketje voor me 

aangekomen te zijn. Vanmiddag maisgries gehad en vanavond soep. Toch voel ik me goed. 

John in de put dat hij niets hoort. We helpen elkaar maar zoveel mogelijk. Vanavond ons Rode 

Kruispakket soldaat gemaakt. Een bodem in mijn maag. 

 

                                                 

9 Op 30 juni 1942 werd er door de Zweed Helander een bezoek gebracht aan het kamp. Een maand 

eerder had hij ook een bezoek gebracht. (bron: D.J. Smit “Onder de vlaggen van Zweden en van het 

Rode Kruis”, Den Haag, 1979) 
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Pakket verzonden door Mevr Kuys-Emor aan zoon Albert (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Lieve vrouw van me, wat heb je me gister blij gemaakt met je brief van 10 juni. Het heeft me 

zó echt goed gedaan weer eens wat van je te horen, vooral omdat alle anderen al zo wat post 

en pakketten gehad hebben. Je word er onwillekeurig een beetje stil onder. Nu kan ik er weer 

tegen kindje en kan weer alles rustig over mijn kant laten gaan. Je schrijft me zo echt, zoals 

Doyke is en ik bofte dat we de brieven nu mogen houden. Nu heb ik tenminste weer wat van 

je, iets wat ik wel honderdmaal over kan lezen, waar ik weer sterkte uit kan putten. Lieve, 

trouwe Doyke van me. Ik hoop nu maar, dat we weer gauw mogen schrijven, want dan is die 

brief voor jou. 

 

Gister hebben we hier een gloeiend hete dag gehad. Zó erg, dat we allen beroerd waren. 

Tijdens het appèl moesten we weer 1 uur staan en toen zijn er verscheidene van ons tegen 

de grond gegaan. Gisteravond is Reerink – een collega van me – weggehaald met de 

brancard. Waarschijnlijk blindedarm. Ik hoop het beste voor hem, want ziek zijn is hier erg 

beroerd, omdat we allemaal ondervoed zijn. Er zijn hier al hopen maagpatiënten. Tot nu toe 

gaat met mij alles goed en ik voel me best. Laten we hopen dat het zo blijft.  

 

Ik krijg net bericht, dat Westra burgemeester is geworden in Den Haag. Dat is beroerd.10 Ik 

hoop maar dat ze zich er bij mij thuis goed doorheen zullen slaan en dat jij ze op zal blijven 

zoeken. Je moet hen helpen Doyke. Trouwens dat moeten we elkaar allemaal doen en dat 

schijnt voor vele mensen erg moeilijk te zijn, want er is hier ook nog al eens herrie. Wat een 

                                                 

10 Harmen Westra (Den Haag, 29 mei 1883 - aldaar, 23 december 1959) was een Nederlandse 

hoogleraar en NSB-burgemeester van Den Haag. 
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wonder ook, als je zo’n hele dag rond moet hummelen met een hongerige maag en sommigen 

hier al 4-5 pakketten gehad hebben van huis en dan smakelijk voor je neus gaan zitten eten. 

Enfin, dat moeten zij dan maar weten. Ik had er alleen plezier in, dat een van de officieren bij 

ons in de barak een hele dag beroerd is geweest en over heeft moeten geven, omdat mijnheer 

teveel gegeten had. Stakkers heb je overal. Nu Doyke, zo long dan maar weer lief vrouwtje 

van me. Innig omhelsd door jouw Bob.  

 

Vrijdag 3 juli 1942 

 

Vandaag groot feest. 2 pakketten ontvangen van 16 en 23 juni. Zó blij en zó liefdevol 

opgemaakt. Ik voel de hand van moeder hierin en van pa en alle anderen. Kees en John ook 

goed bedacht. Verder brief van Doyke aan Frans gelezen van 16 juni. Frans erg blij. Dit is een 

prachtdag! Vanavond zware hoofdpijn en koorts. John heeft voor wat eten gezorgd en daarna 

ging het wel weer. 

 

Zaterdag 4 juli 1942 

 

Schitterend weer gelukkig. Het gaat met mij wel weer, alleen nu diarree. Vanavond 10 lepels 

warm eten. Daar moeten we het mee doen. Acuut gort te weken gezet voor morgen. Vooruit 

maar weer.  

 

Zondag 5 juli 1942 

 

Vannacht 2 x eruit geweest en erge kramp gehad. Vanmorgen om 07.00 uur uit mijn bed en 

sport gaan doen. Voel me weer fit. Naar godsdienstoefening geweest van Ds. Vaandrager. 

Zonnige dag. 

 

Lief vrouwtje van me, het is weer zondag, de 8e zonder jou en ik heb vandaag weer stil en 

rustig aan je liggen denken. Het is zo goed met me vrouwtje. De gedachte, dat ik jou heb maakt 

alles veel makkelijker voor me en het geeft me sterkte en moed. Ik heb het gister en vandaag 

erg te kwaad gehad en ben diverse keren naar Port Said gerend. Vanmorgen was ik natuurlijk 

al vroeg wakker en het zonnetje scheen zo mooi, dat ik er uit moest. Gauw een kort broekje 

aan getrokken en met bloot bovenlijf lekker sport gaan doen. Een flink looppasje gepikt en 

daarna een serie vrije oefeningen gedaan. Na een kwartiertje ben ik ermee opgehouden, want 

ik kon wel merken dat je hier achteruit gaat. Daarna kon ik mijn schoenen gaan poetsen en 

heb me lekker geschoren en een heerlijk koud bad genomen. Daarna ben ik lekker in de zon 

gaan zitten warmen, tot het brood en de jam kwam. Ik heb toen een kuch gehaald voor 5 man, 

dat is n.l. ons dagrantsoen en heb met mijn nagelborstel eerst de schimmel eraf geborsteld. 

Daarna hebben we het verdeeld en zijn John en ik ons netjes gaan aankleden voor het appèl.  

 

Om 09.00 uur hadden we appèl en daarna zijn John en ik wat gaan ontbijten. Op deze manier 

kunnen we beter toekomen met ons eten. Daarna zijn we weer in de zon gaan zitten en kwam 

overste De Jongh – onze blokcommandant – bij ons zitten en hebben we een prettig gesprek 

met hem gehad over de Franse kunst. In minimum van tijd was het 15.30 uur en tijd voor de 

godsdienstoefening, die vandaag voor het eerst geleid werd door de vlootpredikant Ds. 

Vaandrager. Hij mocht echter ook geen preek houden en daardoor gaat een groot gedeelte 

verloren. Toch steunt het je rustig als je hem zo mooi en vol gevoel het “Onze Vader” hoort 

bidden en je denkt dan aan thuis en allen die je zo innig lief zijn. 
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Tegen 11.30 uur hebben we roedjak gegeten van verse bloemkool, komkommer en peentjes 

die we van huis gekregen hebben. Het was heerlijk voor het eerst weer eens verse groenten 

te eten. Daarna hebben John, Kees en ik nog wat bouillon gemaakt en een hapje gegeten, wat 

jullie me opgestuurd hebben. Verder een shagje gerold en onze ochtend was weer volmaakt. 

Doyke so long lieveling. Innig gekust door je Bob. 

 

Lief vrouwtje van me, het is weer 18.15 uur en ik heb nog een hoop te vertellen. Vanmiddag 

om 14.30 uur zijn John, Kees en ik naar de keuken verdwenen voor onze was. Gister hebben 

we alles in de week gezet en vanmiddag zijn we gaan wassen, met een borstel, een plank en 

een stuk zeep. Met ons drieën zijn we tot 16.00 uur bezig geweest. Intussen had ik mijn keteltje 

met gortmout in de kookgamel gehangen in het gloeiende water. Gisteravond had ik het al te 

weken gelegd en na 1 ¼ uur was het balgfestijn gereed. John en Kees met de schone was om 

hun nek en ik met ons kostbare keteltje en de rest van onze spullen erachter aan naar onze 

barak. Daar hebben we lekker gegeten met stroop er door en Kees zorgde voor een taaitaai 

pop toe. Heerlijk gewoon. Na een half uur zijn we een heerlijk bad gaan nemen met ijskoud 

water en hebben toen heerlijk in de zon gezeten. Om 18.00 uur kwam ons eten! Lach niet! We 

kregen de man 11 eetlepels soep. Daar moeten we het dus maar weer mee doen. Met ons 

vijven hadden we 1 kom soep, waar we om beurten 1 lepel uit namen. Doyke dat had je eens 

moeten zien! Wij lachen er om en trekken de riem maar weer wat strakker aan. Dit is toch ook 

de waanzin ten top gedreven; 11 lepels soep voor hoofdmaaltijd. Vanavond spreken we dus 

maar weer onze voorraad aan. Ik hoop dat er komende week een pakket voor een van ons is. 

Zo Doyke, dat weet je nu ook alweer en nu gaan we weer proberen de zondagavond door te 

komen.  

 

Vanavond een brief aan jou geschreven Doyke en naar huis. Ik hoop dat je hem vlug zult 

hebben. Verder heb ik roedjak gemaakt van de komkommer van huis. Daar hebben we van 

gesmuld en bovendien heb ik thee gezet. Heerlijk, al is het surrogaat. De avond was om 

voordat ik het wist en het was schitterend weer met een buitengewoon mooie lucht. De Kruif 

en ik hebben tot 24.00 uur voor de barak gezeten en hebben heel prettig zitten praten en een 

sigaretje gerookt. Doyke, de zondag was een prachtdag, alleen ontbrak jij! Dag schat van me. 

Stevig omhelsd door je Boyke.     

 

Maandag 6 juli 1942 

 

Vanmorgen sokken gestopt en mijn schoenen gemaakt. Verder koffie gezet, die buitengewoon 

in de smaakt viel. Het eten was weer mis. Vanmiddag maar weer geslapen en vanmiddag 

amalac gemaakt. Er gaan morgen 225 man weg naar Holland.11 Zullen er meer volgen 

binnenkort? Vanavond met ons drieën buiten gelegen en prettige herinneringen opgehaald. 

 

Dinsdag 7 juli 1942 

 

Vanmorgen om 06.30 uur gewekt. De officieren wilden dat we opstonden. Ontbijt 10 lepels 

meelsoep. Vanmorgen gezien, dat er een pakje voor John en mij is. Verder aardappels gejast. 

                                                 

11 In totaal gaan 183 man op 7 juli 1942 terug naar Nederland.  
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Het eten blijft slecht en heel weinig. 125 gr aardappelen en 1/5 kuch per dag. We leven echter 

op ons moreel. Vanavond lekker buiten gelegen en vroeg naar bed, naarst nog wat gegeten 

te hebben van onze kuch. 

 

Lieve Doyke, de dag is vandaag wel héél goed begonnen. Vanmorgen 06.30 uur werden we 

al gewekt door het aangename stemgeluid van een van de officieren hier in de barak met het 

woordje: “Rijzen!” Het kletterde buiten enorm hard - net Indië - en ik heb me toen nog maar 

eens fijn omgedraaid. Om 07.15 uur ben ik me pas gaan wassen en daarna gaan ontbijten. 

Het ontbijt bestond vanmorgen uit 10 lepeltjes meelsoep, waarmee we tot 12.00 uur toe 

moeten. Kees is gaan scharrelen en kwam terug met een stukje spekzwoerd, hetgeen we in 3 

stukken verdeeld hebben en opgesabbeld hebben. Verder hebben we een busje soepgroenten 

opengemaakt en met 3 bouillonblokjes maken we om 10.30 uur wat soep voor ons. Nu klim ik 

maar weer in bed, want ik ben nogal wee in mijn maag. Vandaag gaan er 225 man terug naar 

Holland. Wanneer zal een volgende ploeg vertrekken Doyke? Intussen lachen we nog steeds 

overal om en houden ons volkomen taai! Dag schat. Ik houd van je en hoe!! Om 10.00 uur 

werd ik geroepen en moesten we aardappelen jassen. Gelukkig maar, want je komt er vlug de 

tijd mee door en dan bovendien er is weer wat te eten. Het was echter een bedroevend 

schijntje. 

 

Onder het jassen kwam de pakkettenauto het kamp binnen. Dat is altijd het hoogtepunt van 

de dag. Er gaan dan een paar Jonkers helpen met uitpakken, om het zo gauw mogelijk bekend 

te kunnen maken èn onze barak voor wie er pakjes zijn. Kees heeft vanmorgen de dokter 

geholpen. Een reuze kerel tussen twee haakjes. Er kwam een Indische overste bij hem binnen 

die hem al zijn verband en medicijnen afstond, omdat hij naar huis gaat vandaag12. Sympathiek 

hè, vooral omdat er hier helemaal geen verbandmiddelen en medicijnen aanwezig zijn. In het 

hospitaal is het hier al net zo treurig gesteld. Vanmiddag was het eten weer treurig maar ons 

humeur zonnig niettegenstaande het lelijke weer. Voor John moet er een pakket aangekomen 

zijn en er wordt gemompeld, dat er voor mij ook een is. Dit laatste geloof ik niet! Verder gaat 

het gerucht, dat er vrijdag a.s. weer 400 man naar huis gaan. Laten we het hopen. Nu Doyke, 

ik ga wat lezen. So long vrouwtje. Een stevige zoen van jouw Bob. 

 

Woensdag 8 juli 1942 

 

Vanmorgen pakje gehaald van 1 juli. Echter alleen kleren. Een tegenvaller dat er geen eten in 

zat, maar toch fijn weer wat van huis te hebben. Kunnen thuis ook niet weten, dat we het zo 

fijn hebben hier. Morgen voor John en Kees nog een pakket. Nog steeds geen brieven 

ontvangen, terwijl er hier al ± 8000 liggen. We gaan maar weer verder. 

 

Lieveling, het is 14.30 uur en we liggen met ons drieën buiten in de schaduw, daar het in de 

barak niet te harden is van de hitte en de vliegen. Die vliegen zijn hier een grote plaag en je 

kunt er niet voorzichtig genoeg mee zijn, want ze komen van Port Said. Alles dekken we af en 

spoelen we om. Vanmorgen zijn John en ik onze pakketten gaan halen. Het was eerlijk gezegd 

voor ons beiden een beetje een teleurstelling, omdat er weinig eten in zat. Bij mij alleen een 

                                                 

12 Dit was Luitenant-kolonel G. Wielinga die echter na behandeling en herkeuring op 25-6-1943 weer 

in krijgsgevangenschap ging en in Stanislau de collega’s weer terugzag. 
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potje sambal en verder kleren. Toch ben ik er blij mee, want er zitten genoeg dingen in die ik 

kan gebruiken. Morgen is er voor Kees en John een pakket, zodat er twee keer hoop is. De 

Rode Kruis pakketten komen niet meer door, omdat er herrie is met de NSB-ers in Holland. 

Never mind. Vanmiddag was het weer soep geblazen en we hadden zoveel, dat we met 2 man 

uit 1 kom aten om toch maar niets verloren te laten gaan. John is nogal verkouden en hoest 

de hele boel bij elkaar. Gelukkig heb ik Dampo, zodat hij daar ook alweer mee geholpen is. 

Gisteravond kwam Jan Quanjer – mijn academische Pa – bij me aanlopen met een snee brood 

met dik boter, om mij te laten proeven. Hij had n.l. een brood uit Holland opgestuurd gekregen. 

Ik wist gewoon niet wat ik proefde. Buitengewoon aardig van hem vind je niet?  

 

Op het ogenblik heb ik een boek kunnen lenen “Chineesche Handwassching” en heb ik dus 

wat te doen. Verder puzzelen we veel met de puzzles van Kees, waarvan hij John en mij ook 

ieder een heeft gegeven en dan wordt er nog veel gebridged en gekaart. De meesten van ons 

zijn echter nogal stil en slap, hetgeen ook niet te verwonderen is. Wij houden elkaar aardig op 

peil en als er een in de put zit, krijgt hij acuut op z’n duvel van de anderen. Dat helpt altijd 

afdoende. Wij drieën leven echt op ons moreel en houden het aardig vol. Als het thuis nu maar 

goed is en we eens een brief doorkrijgen, dan zal dat ook wel weer gaan hè Doyke? Oh jong, 

wat ben je toch een fijne lieve vrouw van me en wat zal het fijn zijn als ik weer bij je ben. Dag 

schat, houdt je maar taai en ik rol er wel tussendoor. Stevig omhelsd door jouw Bob. 

 

Donderdag 9 juli 1942 

 

Nadat we hier bijna 8 weken zijn, krijgen we vandaag voor het eerst schone beddeslopen, 

kussenslopen en overtrekken. John en Kees hebben vanmorgen een goed pakket gekregen 

en ik krijg er morgen ook een. Het is hard nodig, want we krijgen nu nog maar 1 x soep en 

brood, verder niets. Voor vanavond heb ik echter gort gekookt, zodat we er wel weer doorheen 

rollen. Nog geen brieven ontvangen. Verder alles goed. 

 

Lieveling, ik moet je vandaag weer eens vertellen wat we gepresteerd hebben. De Duitsers 

hebben er nu verder maar vanaf gezien ons ’s avonds eten te geven, zodat we nu ’s ochtends 

1/5 kuch krijgen en 12.00 uur dikke soep. That is all. Maar gister heb ik voor ons drieën gort 

gekookt en die was mooi dik en die hebben we voor vanavond bewaard. Kees heeft kans 

gezien om voor ons nog wat soep af te schrijven, die we om 15.00 uur gegeten hebben. In de 

kantine hebben we pompelmoes gekocht en ik ben acuut gaan piekeren wat we daarmee 

konden doen om het smakelijk te maken. Ik heb toen alles in kleine schijfjes gesneden. Bij het 

vocht heb ik bruine suiker gedaan en daarna sambal oelek. Dat door elkaar gedraaid en twee 

uur laten staan. Nu hebben we om 18.00 uur een bordje gort gegeten, daarna roedjak en 

daarna een grote beschuit. Het resultaat is dat we het nu tot 21.00 uur weer uit kunnen zingen 

en dan hebben we nog de helft van onze kuch. Verder heb ik een moeilijke puzzle op de kop 

getikt en zijn we dus vanavond weer zoet.  

 

Vrijdag 10 juli 1942 

 

Vanmorgen pakje gehaald en stijl achterover gevallen van de inhoud. Het was van 2 juli en 

kennelijk antwoord op de 1e brief van me. Jullie zijn thuis veel te goed en lief voor me geweest 

en hadden de boter zelf moeten houden. Intussen zijn we voorlopig wel gered, want John heeft 

ook een goed pakket ontvangen. We kunnen het nu met zuinig beheer een week rekken met 

ons 3. Hartelijke dank allemaal!! Nog geen post. 
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Lieveling, vanmorgen heb ik een pakje ontvangen van 2 juli, waarschijnlijk in antwoord op mijn 

eerste brief. Ik kan je niet half zeggen, hoe blij ik er mee ben, want daardoor zijn we weer een 

eind uit de put geholpen. Hoe doet me zo echt goed, dat jullie allen zo goed voor ons zorgen 

en zo met ons meeleeft, al ontvangen we nog geen brieven van huis, dit is wel het duidelijkste 

bewijs. In deze tijd voel ik steeds sterker de band tussen ons allen, die niet te verbreken is. 

Doyke met de dag houd ik meer van je en voel ik dat de tijd nadert, dat ik weer bij je zal zijn. 

John heeft vandaag ook een goed pakket ontvangen. Moeder heeft voor mij kennelijk dat blik 

boter uit haar voorraad gehaald, dat had ze niet moeten doen, want thuis hebben ze het zelf 

ook zo nodig! Kees heeft vandaag een brief doorgekregen van de censuur van zijn vader en 

heeft hem John en mij laten lezen. Daaruit kun je zo echt lezen, dat ze bij hem thuis ook vol 

innig meelevend zijn en zich ongerust maken. Niet doen, want we slaan ons er goed doorheen, 

daar zijn we jong en vol vertrouwen voor. Gister een briefkaart gekregen om naar huis te 

schrijven. Ik wacht tot zondag, misschien dat ik dan post van jullie heb. Dag lieveling van me, 

blijf mijn flinke vrouwtje. Stevig omhelsd door jouw Bob. 

 

 
 

Vader en Moeder Pothast (coll. Pothast) 

 

Zaterdag 11 juli 1942 

 

John en ik erg verkouden. Het stormt en is koud. Veel op bed gelegen onder de deken. Een 

das om en voel me weer best. Erge honger vandaag. Niettegenstaande maisgries en verse 

sla. Briefkaart naar huis. Ik voel me veel beter en hoest niet meer zo.  

 

Zondag 12 juli 1942 

 

Heb vandaag de dagdienst en ben tot 10.30 uur bezig geweest met schoonmaken bij de 

oversten, kreeg er een peentje en een sigaret voor. Het weer is slecht vandaag. 

 

Lieve Doyke, het is vandaag al de 9e zondag zonder jou en nog steeds heb ik geen brieven 

doorgekregen van de censuur, alhoewel ik zeker weet dat er al een paar liggen wachten. Ik 
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had expres mijn briefkaart bewaard, om eventueel te kunnen antwoorden maar het heeft niet 

mogen baten. Volgende keer beter vrouwtje van me. Oh, wat zou ik graag eens even een kijkje 

bij je nemen, wat je zoal doet en wat er allemaal gebeurt. Dat kan echter nu eenmaal niet en 

ik schik me er in. Toch begin ik hoe langer hoe meer te geloven, dat ik spoedig weer thuis zal 

zijn. Ik heb nooit geweten, dat ik je zó zou missen en dat zó aan je gehecht ben. Doyke, als ik 

weer terug ben, gaan we ons verloven kindje, reken daar maar vast op. Je hebt nu een erg 

moeilijke tijd maar ik ben ervan overtuigd, dat deze tijd ons beiden zal sterken en dat we er 

vernieuwd en fris uit terug zullen keren. Dan wil ik me wijden aan een nieuw en beter vaderland 

en zal trachten voor jou te zijn, wat je van me mag en zal verwachten. Ik geloof, dat ik hier erg 

veranderd ben en ouder ben geworden in deze korte tijd. Ik heb de mensen beter leren 

begrijpen en heb geleerd, het eigenbelang meer op de achtergrond te schuiven en meer oog 

te hebben voor de zorgen van een ander. Toch moet je hier niet over je heen laten lopen, want 

anders drukken ze je eenvoudig in een hoek. Daar ben ik altijd zelf nog bij! 

 

Als ik weer terug ben bij je, dan zullen we vakantie nemen Doyke. De vakantie waar jij altijd 

op gevlast hebt, die komt nog en zal veel mooier worden dan jij ooit gedacht hebt. Ik hoop 

daarna weer terug te keren naar mijn kantoor voor de tijd dat het nog nodig zal zijn. Doyke 

wees en blijf mijn lieve en flinke vrouw, zoals ik je hier altijd voor me zie. Ik denk ook vaak aan 

je Moeder en Vader en ben hen altijd nog dankbaar voor de mooie tijd die ik bij jullie gehad 

heb. Ik ben toen erg van je Moeder gaan houden Doyke en heb eerbied voor haar, dat ze altijd 

op zo’n stille wijze haar gang gaat en zichzelf weg cijfert, hoewel ze vaak pijn heeft. Je Vader 

bracht altijd een zon in huis en ik denk nog vaak aan de echte stoeipartijen bij je thuis. Als ik 

terugkom en ik krijg de kans, dan kom ik jou eerst afhalen kindje en dan gaan we samen naar 

Den Haag. Vrouwtje, so long maar weer, alles goeds en liefs van je Bob en stevig gekust schat.  

 

 
 

Moeder en Schoonmoeder (coll. Pothast) 
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Maandag 13 juli 1942 

 

Het is bar koud en slecht weer vandaag. Je voelt je dubbel zo vervelend hierdoor. Weer wat 

last van mijn maag en weet niet wat ik moet beginnen. Vanmorgen werk gezocht in de keuken 

en daar wat geholpen. John is ook erg stil. Komt ook omdat we maar geen bericht krijgen van 

huis. De brieven worden vast gehouden. Gisteravond gezellige avond gehad en weer ons 

vrolijk gelachen. Dat alles met een gitaar en een paar voordrachten. 

 

Dinsdag 14 juli 1942 

 

Buitengewoon slecht weer. Het is hier bar kil en koud en de regen houdt maar aan. Het is net 

een Indische bui. Een bridgedrive georganiseerd. John en ik zijn wederom partners. Het gaat 

best met ons beiden en het is meteen een aangename tijdpassering. We hebben erwten te 

eten gehad en wisten gewoon niet wat ons overkwam, want we hadden een bodem in onze 

maag. Dat is hier wel wat bijzonders. 

 

Lieve, lieve vrouw van me, het is weer 13.00 uur en we hebben net gegeten. Doyke ik heb 

vanmorgen voor het eerst weer eens buiten gelegen in de zon en heb een fijne morgen gehad. 

Ik heb n.l. de hele ochtend liggen praten met Scheepstra. Het was een heel diepgaand gesprek 

over de geestelijke indrukken hier en de moeilijkheden die wij allen door moeten maken. Wij 

hebben ons eens helemaal uitgesproken tegenover elkaar en dat lucht op, want onwillekeurig 

zijn er toch een hoop dingen waar je over piekert en die je niet los laten. We hebben het o.a. 

over de mogelijkheid gehad, dat de jongeren later niet meer in het leger terug zouden kunnen 

komen, een mogelijkheid waar ik persoonlijk niet aan geloof. Als dat echter eens waar mocht 

worden Doyke, zal het voor mij héél moeilijk worden, want niettegenstaande alle 

ontnuchteringen die ik hier mee maak omtrent het officiersschap, trekt het mij nog steeds en 

is het iets waaraan ik me kán en wíl geven. Mocht het echter anders lopen, dan weet ik nog 

niet hoe ik het er af moet brengen. Ik weet niet of ik jou dan zou kunnen geven, wat ik je anders 

kan geven Doyke. En als we trouwen Doyke, dan wil ik dat doen als ik je gelukkig kan maken 

en wel zodanig, dat ik we niemand dankje voor hoef te zeggen. Doyke ik weet wat je zult 

zeggen als je dit leest maar je moet niet boos worden, want ik ben altijd eerlijk tegenover je 

geweest, dus dit moet je ook weten.  Ik weet bijvoorbeeld zeker, dat hoé moeilijk we het zouden 

krijgen, jij het toch met me zou willen delen. Doyke dat geeft sterkte, zo’n gevoel. 

 

Het gevoel een vrouw te hebben, die zoveel om je geeft. Nu is het enige wat me bezig houdt, 

de vraag hoe lang we hier nog moeten zitten, want al krijgen we het hier nóg zo goed, ik zal 

er nooit aan wennen mijn leven door te moeten brengen achter prikkeldraad. Je weet niet half 

hoe erg het is, je vrijheid te moeten missen. Dat wil echter niet zeggen, dat ik me niet kan 

aanpassen hoor. Ik kom hier ook wel weer doorheen. Maar wanneer zullen we nu ons leven 

eens kunnen beginnen? Je merkt wel, dat ik ongeduldig ven maar dat zul jij ook wel zijn. Enfin 

Doyke, wachten maar weer en vooral rustig blijven. Kop op en duimelen dat ik hier gauw weg 

kom. Lieve Doyke van me, stevig héél stevig omhelsd door jouw Bob, die je innig lief heeft. 

Bob.  

 

Woensdag 15 juli 1942 

 

Het weer is nog steeds slecht. Er is echter weer een pakje voor me gekomen en daar leef ik 

wel weer op. Verder bridgen we nog steeds voor de drive en we staan er niet zo slecht voor. 
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Vanavond Benetac gekookt en dat kwam goed van pas, want we hadden geen eten vanavond. 

Wat zal je er aan doen. Vanavond heeft het koor weer gezongen. 

 

Donderdag 16 juli 1942 

 

Het weer betert en vanmorgen heb ik een brief van thuis gehad van de 17e juni. Er stond niet 

veel bijzonders in maar dat kan ook niet anders. Vanmiddag zijn we gaan baden. Het was 

heerlijk weer eens een warme douche. Toen ik echter terug kwam sloeg ik zowat tegen de 

grond van de honger. Vanavond weer Benetac gemaakt, want we krijgen ’s avonds geen eten 

meer. We krijgen weer brief formulieren. Fijn nu kan ik Doyke feliciteren. 

 

Vrijdag 17 juli 1942 

 

Ben vandaag erg opgewekt, zeker in het vooruitzicht van een pakketje. Vanmorgen aardappels 

gejast. Het regent weer behoorlijk en voor de rest is alles weer seniel. Vanmiddag krijg ik 

misschien mijn pakketje. Gisteravond een fijn gesprek gehad met kapitein Calmeijer. Het was 

een nuttige avond. Vanmorgen zijn de chronisch zieken weer eens gekeurd. Wat zal dat nu 

weer betekenen? Vanavond bruine bonensoep gekookt. Heerlijk was het. 

 

Lieve Doyke, het is weer zaterdag en de 9e week is weer achter de rug. Waar blijft de tijd? Het 

is hier nog steeds niets gedaan en het leven bestaat hier hoofdzakelijk uit verveling en honger 

lijden. John is gister erg beroerd geweest en heeft overgegeven door het beste eten. Ik kreeg 

gistermiddag eindelijk mijn pakje los uit de Prüfung en heb hem gelukkig wat Mariekoekjes 

kunnen geven. Gisteravond heb ik voor ons drieën bruine bonensoep gemaakt. De bonen heb 

ik niet kunnen weken maar ik heb ze eerst fijn gesneden. Een verschrikkelijk werk maar de 

soep was goed en we kregen weer eens wat goeds binnen. Als we de pakjes niet hadden, zou 

ik heus niet weten hoe we het zouden moeten harden. We maken allerlei kookapparaten en 

de hele dag wordt er gekookt en gedaan. Tevens een goede tijdspassering. Gistermiddag 

kregen we erwten te doppen en nu eten we vandaag alleen erwten, want er zijn geen 

aardappelen. Je ziet dat hier alles draait om eten en nog eens eten. Ik word er soms beroerd 

van maar het is wel logisch, want het is je levensbehoud. 

 

Toch rol ik er best doorheen. Ik voel me wat slap en tot weinig in staat maar ik leef in mijn 

gedachten thuis bij jullie allen en weet, dat het daar ook moeilijk is. Dat scheelt en maakt het 

hier makkelijk. De liefde en zorg die uit de pakjes spreekt, zegt ook alles voor me en daardoor 

weet ik, dat jullie allen met je gedachten hier bij ons bent. Brieven komen voor mij nog maar 

niet door, hoewel ik zeker weet, dat er genoeg op me liggen te wachten. Gister kreeg ik een 

brief van 17 juni van Pa maar dat was weer het gewone liedje. Er stond niets in en het was 

zo’n officiële brief. Dat kan ook niet anders want toen was er nog geen bericht van me 

gekomen. Ik ben er dan ook niet boos om. Ik kan vaak zo erg naar je oude bekende brieven 

verlangen Doyke, waar je hele wezen uitspreekt en waarin Doyke zo echt bij me kon zijn.  

 

Kindje, ik ben nu pas goed gaan beseffen hoeveel ik van he houd en wat je voor me betekent. 

Ik voel het moeilijke voor je, dat je nog niet verloofd bent met me, maar Doyke, ik zal alles in 

het werk stellen omdat tot stand te brengen, zodra ik weer bij je ben, want ik voel dit ook als 

een groot gemis. Alles komt echter goed kindje en misschien kom ik weer gauw bij je. Ik weet 

niet waarom we hier nu nog zitten maar er zijn toch wel tekenen die erop wijzen, dat we hier 

niet voor de hele oorlog moeten zitten. Wat zal ik blij zijn als ik weer naar mijn werk kan gaan 
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en niet elke dag weer moet denken, wat zal ik blij zijn als deze dag weer om is. Nu Doyke van 

me, wees maar gerust. Ik sla me er heus wel doorheen en alles zal goed komen. Dag schat, 

stevig gezoend door je Bob.   

 

 
Doyke in september 1943 

 

Zaterdag 18 juli 1942 

 

Brief naar Dolly geschreven voor haar verjaardag. Het is hier koud en kil. John kreeg 

vanmiddag een boek door en ik een brief van Doyke, net nadat de mijne weg was. Vanavond 

gesprek gehad met Scheltema de Heere. Was zeer goed. 

 

Zondag 19 juli 1942 

 

Vanmorgen al vroeg op. De zon scheen mooi, echter maar kort. Bij het appèl model nummertje 

exercitie weggegeven. 

 

Lieve Doyke van me, het is vandaag zondag en jouw brief die ik gister ontvangen heb van 16 

juni ben ik een heel eind opgekikkerd. Vrouwtje van me, ik ben trots op je. Ik kan je niet half 

zeggen hoe. Je schrijft me dat je niet flink bent en me een jammerbrief zendt maar nee Doyke, 

zo moet je dat niet beschouwen. Ik kan uit deze brief je hele stemming begrijpen en voel geheel 

met jullie thuis mee. Doyke de tranen kwamen me in mijn ogen toen ik las, hoe jullie allen weer 

bezocht zijn door ziekte en narigheid. Wat is het fijn dat nu met Ruud alles weer beter gaat en 

hij de crisis te boven is. Ik had tot nu toe niet begrepen wat er gaande geweest is, omdat jij de 

eerste bent die me precies geschreven hebt wat er loos was. In de volgende van me kom ik 

hier natuurlijk op terug. Doyke ik hoop van ganser harte dat het leed nu weer geleden zal zijn 
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voor jullie thuis en dat er nu weer een betere tijd uit zal breken. Doyke ik ben erg gaan houden 

van jullie allen thuis, dit is geen frase van me maar ik meen het. Jij bent hier lichamelijk goed 

doorheen gerold maar geestelijk heb je een tik gehad. Doyke ik ben ervan overtuigd, dat het 

weer beter zal worden en dat je deze zware innerlijke strijd zult doorworstelen en de bamboe 

zich eindelijk rechten zal naar het licht. Ik ben trots op mijn officiersvrouw Doyke. Je kunt nu 

honderdmaal zeggen dat het niet zo is, maar ik heb nu mijn vaste overtuiging, dat je wel 

degelijk flink bent.  

 

Ik ben dankbaar Doyke, dat ik jou heb mogen vinden kindje en ik ben er zeker van, dat hierna 

na alle ellende, er een betere tijd aan zal breken. Ik zal dankbaar zijn als ik weer bij je mag zijn 

en weer voor je kan zorgen en samen lief en leed met je mag delen. Dit komt wel weer vrouwtje. 

Het is heerlijk te weten, dat er in Holland iemand is, die volkomen met je meeleeft en meevoelt. 

Dat allemaal al geeft moed en vertrouwen. 

 

Verder zijn we hier tot een oplossing gekomen, zodat deze tijd niet verloren zal zijn voor ons 

drieën. We houden om de andere avond lezingen voor een klein groepje mensen. Kees strikt 

elke keer een andere officier, die geneigd is ons in te lichten over een onderwerp wat hij 

beheerst. Om de andere avond hebben we nu een lezing van 20.00 – 21.30 uur. Deze avonden 

zijn voor ons zeer nuttig en leerrijk voor onze toekomstige loopbaan. Tevens vliegt zo’n avond 

om en geeft het ons een voldaan gevoel, dat we per slot van rekening hier niet voor niets zitten 

en onze tijd verlummelen moeten, zoals dat met de meesten hier het geval is. Lessen en 

cursussen volgen we niet, want daar komt geen fluit van terecht. Nu Doyke van me, in 

gedachten innig, heel innig omhelsd en gekust op je lieve mond en ogen, waar ik zoveel van 

houd, door je man Bob. 

 

Maandag 20 juli 1942 

 

Het is weer droevig weer. Alles is klam en vochtig. Marlene is weer terug van verlof en nu 

moeten we maar afwachten wat er weer te komen staat. Het appèl gaat echter al weer minder 

snel. Vanmorgen een brief van thuis ontvangen en Kees van Dolly van 16-6. Vanmiddag 

gebridged met Jaap en Bas. We gaan hiermee door tot de thuisreis en de verliezers betalen 

de balg-fuif. Vanavond Calmeijer op bezoek gehad. De avond was om voordat we het wisten. 

 

Dinsdag 21 juli 1942 

 

Vandaag komt Duitse generaal ons inspecteren. Om 14.00 uur moeten we aantreden met 

etensgerei. Van de inspectie heb ik niet veel gemerkt. Persoonlijk heb ik de man niet eens 

gezien. Vanmiddag hebben we een uur in de kletterende regen gestaan met onze 

etenskommen om op te laten nemen wat er ontbrak. Vanavond weer geen eten. We hebben 

maar wat soep gemaakt. Verder weer een fijne avond gehad met ons zessen. Ook een 

briefkaart naar huis geschreven. 

 

Woensdag 22 juli 1942 

 

Eindelijk eens geen regen. We voelen ons veel beter en gelukkiger. Vandaag nog niet aan de 

beurt gekomen met het afhalen van de pakjes. Er liggen er nu al 2 op me te wachten. Ik weet 

gewoon niet wat me overkomt en leef in “blijde verwachting”. Het eten was vandaag ook al 
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goed. Hoe is het mogelijk! Vrouw van kapitein Pel is jarig. We hebben hem vanmorgen 

toegezongen. Het was wel leuk om zijn verbaasde gezicht te zien, dat we het wisten. 

 

Donderdag 23 juli 1942 

 

Vanmorgen mijn pakket gehaald. Ik was verbaasd over de afmeting en nog meer over de 

inhoud. Het was van 15 juli. U heeft me enorm verwend lieve pa en ma. Ik ben werkelijk de 

koning te rijk. Dit belooft maandag en donderdag a.s. een groot feest te worden. Vanmiddag 

17.00 uur alweer een pakket ontvangen. Vandaag enorm verwend en ben de koning te rijk. Pa 

en ma hebben het véél te bont met me gemaakt. Dank u wel. Lezing. 

 

Lief, lief vrouwtje van me, ik heb je weer een hoop te vertellen, te beginnen met gisteravond. 

We zijn gister voor het eerst eens uit de band gesprongen en hebben ons eens tegoed gedaan. 

Gisteravond moest Kees de dienst in de keuken waarnemen, omdat daar een jarige was. Wij 

drieën kunnen het erg goed vinden met de officieren daar en zodoende blijft er natuurlijk ook 

vaak wat aan de strijkstok hangen. Enfin, wij gisteravond met ons drieën er naar toe en hebben 

meteen een pakje Bendac meegenomen. We hebben er héél gezellig zitten praten en intussen 

op een kacheltje de Bendac gekookt, tot we eindelijk een enorm dikke vla hadden en wel een 

pan vol. Dat hebben we eerlijk met ons drieën verdeeld, zoals we dat met alles doen en daarna 

heb ik in elke kom een lepel van die heerlijke aardbeienjam gedaan. Daar zijn we toen eens 

rustig voor gaan zitten en toen het eindelijk soldaat was hebben we elkaar eens verlekkerd 

aangekeken en wisten werkelijk niet dat er nog zulke heerlijke dingen bestonden na al die 

weken van beroerd eten. Bovendien boffen we de laatste 3 dagen, want we hebben deze 

dagen werkelijk voor het eerst behoorlijk eten. Aardappelen die niet stinken en rot zijn en 

bovendien wat verse groenten. Je zou bijna gaan denken dat ik hier absoluut materialistisch 

word. Nee hoor, maak je maar niet ongerust. Toch is het een weelde om na zo’n lange tijd 

eens fijn te eten.  

 

Dan nog het summum van alles, het pakket van thuis wat ik vanmorgen ontvangen heb. Daar 

heb ik verstomd van gestaan. Eerlijk waar. Het is zo praktisch en er zitten juist allemaal goede 

dingen in. Vanmiddag moet ik alweer een pakje gaan halen en ik begrijp niet, van wie dat nu 

nog kan zijn. Jullie zijn al zo lief voor me geweest en nu nog méér. Intussen regent het hier nu 

al 3 weken lang bijna onafgebroken. Gister hebben we even wat zon gehad maar verder aldoor 

regen en wel absoluut tropische buien. Ik snap gewoon niet waar al dat water vandaan komt. 

Verder heerst er vandaag nog een flinke storm en lekt het in de barak op verscheidene 

plaatsen. We hebben hier hard wat zon nodig, al was het alleen maar om de was te doen. 

Enfin, dat zal ook wel weer loslopen Doyke. Vanavond hebben we weer een fijne causerie en 

zo komen we de tijd wel door. Dag lieve schat van me, houd je maar flink en rechtdoor voor 

ons beider geluk. Stevig omhelsd door je man Bob. 

 

Vrijdag 24 juli 1942 

 

Vanmorgen hele tijd met Kees lopen praten en daarna bruine bonen gekookt voor John, omdat 

hij geen stokvis kan verdragen. Collega’s hebben gezien dat er alweer een pakket is gekomen 

en wel voor alle 3. Van wie kan dat nu nog zijn? Want we zijn al zo verwend. Vanmiddag 

gebridged voor balgfuif en daarna heerlijk gesmuld van het roggebrood met ons 3. Vanavond 

is het eindelijk mooi weer geworden. Schitterende avond. Luitenant van Vuuren K. 
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Zaterdag 25 juli 1942 

 

Schitterend weer. 06.30 uur al op. Futpeeën en vanmorgen in de zon om weer bruin te worden. 

We zijn weer erg optimistisch wat naar huis gaan betreft. Vanavond prettig gesprek gehad met 

meneer Scheltema de Heere. 

 

Lief vrouwtje van me, ik ga weer verder. Het is 09.00 uur en ik lig al te zonnebaden. Eindelijk 

weer zon kindje, wat is dat heerlijk! Ik ben acuut mijn schade van 3 weken aan het inhalen om 

weer wat bruin te worden. Mijn humeur is de laatste tijd enorm goed, terwijl het van de meesten 

hier juist bergafwaarts gaat. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen, dat ik het hier fijn vind. Nee 

hoor! Gisteravond hebben we het verhaal gehoord van het vertrek van de Koningin naar 

Engeland van een officier die haar weggebracht heeft. Dit zal ik je nog wel vertellen. Het is zo 

eenvoudig maar toch hartverscheurend. Verder heeft John gister weer een mooi staaltje 

meegemaakt. Er kwam een officier in burger bij ons de barak binnen en vroeg om de 

verbanddoos. Die was bij de dokter, waarop John zijn hulp aanbood en de man hielp met een 

stuk hansaplast voor een puist in zijn nek. John sprak de man aan met mijnheer, omdat hij zijn 

rang niet wist, waarop hij hoog op de kast klom en tegen John zei, dat hij gerust Majoor kon 

zeggen en dat dat onbeschoft gedoe maar uit moest zijn. Zielig hè?  

 

Verder hebben we bij ons in de barak nog 2 eerste-luitenanten. Een stel grote stakkers, waar 

ik absoluut geen respect voor heb. Gisteravond sneed hij zich een beetje in zijn vinger. Niet 

noemenswaardig. De verbanddoos werd erbij gehaald en er werd een grote zwachtel 

uitgehaald. De heren konden elkaar echter niet verbinden en er werd een Jonker bijgehaald. 

Deze zei, dat hij er wat jodium op moest doen, maar ne hoor, daar kwam niets van in. De 

Jonker vroeg of hij dan wat hansaplast had. Nee, niet aanwezig. Waarop de Jonker hem 

adviseerde naar de dokter te gaan. Natuurlijk voor de lol. Prompt trapt de officier er in en gaat 

naar de dokter! Doyke, snap jij dat er onder de cadetten jongens zijn, die hun mening niet 

onder stoelen of banken steken?  

 

Verder wordt er hier veel geklaagd en gekankerd maar we lachen er maar om, want met 

kankeren bederf je je eigen humeur. Het is hier een oord, waar je zelfbeheersing kunt leren en 

elkaar kunt leren helpen, terwijl je jezelf wegcijfert. Intussen ben ik in de barak etenverdeler 

geworden en met dat baantje leer je de mensen het beste kennen hier. Doyke er is zoveel wat 

ik je te vertellen heb maar dat komt misschien spoedig persoonlijk. Dag schat , houdt je taai 

en blijf mijn flinke vrouw. Innig, heel innig gekust door je Bob.   

 

Zondag 26 juli 1942 

 

Fijn weer. Lekker in de zon gelegen. De geruchten dat we weggaan worden steeds sterker. 

Vanmiddag kok geweest. Soep gekookt voor 800 man. Hard gewerkt, wat fijn. 

 

Maandag 27 juli 1942 

 

Feestdag voor John. Vanmorgen met 10 man koffiegedronken. We gaan weg! Waar naar toe 

onbekend. De spanning is zeer groot. Vanmorgen en vanmiddag pakje gehaald. Van Doyke 

was het buitengewoon. Vanmiddag was van het groentepakket zowat alles rot. Alleen nog 

enkele peentjes kunnen redden. Vanavond bruine bonen gekookt en met ons 3 een groot 

feestmaal aangericht. Het was heerlijk. We hadden nog wat vet ook afgeschreven. 
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Dinsdag 28 juli 1942 

 

Het weer is volkomen mis. Wanneer zullen we nu eindelijk horen wat er met ons gaat 

gebeuren? Deze toestand is voor een hoop mensen fnuikend. Steeds neemt de spanning toe. 

En we willen allen naar huis maar niemand durft er rond voor uit te komen, omdat iedereen 

bang is. Weer geholpen in de keuken. Reisorders bekend gemaakt maar nog steeds geen 

bestemming. De zenuwen nemen steeds toe. 

 

Grote lieveling van me, in de eerste plaats hartelijk dank voor het pakket, dat ik gister van je 

ontvangen heb. Wat heb je mij daar enorm mee verrast en vooral verwend. Het was een enorm 

pakket en allemaal dingen die we goed kunnen gebruiken. Het fijnste van alles vond ik echter 

de briefjes. Heerlijke duvel van me, wat deed dat goed weer eens wat van je te horen, want 

brieven komen maar niet door. Ik vond het echt fijn van je. Die soerat in de sigaretten vond ik 

pas later en daardoor was de verrassing des te groter. Intussen Doyke staat het zo goed als 

vast, dat we hier weggaan. Waarheen dat weten we niet. De hoop dat we naar Holland gaan 

is bij mij nog steeds aanwezig maar ik durf er niet aan toe te geven, want anders komt de tik 

nog harder aan. De spanning groeit hier met de dag. Het is ook wel beroerd dat we nu al 10 

weken in onzekerheid leven en helemaal niet weten wat er gaat gebeuren en nu dit weer. 

Enfin, we houden ons er goed onder en trekken ons er zo min mogelijk van aan maar er zijn 

al hopen ziek, allen van de zenuwen.  

 

Wij balgen er de laatste dagen flink van Doyke. Daar stellen jullie ons toe in staat. Wat is het 

fijn weer eens een verzadigd gevoel te hebben na al die dagen van honger. Intussen zijn we 

hier helemaal ingewerkt. We zijn heel goede maatjes  met de keuken en kunnen zodoende 

veel helpen en werken en er valt altijd wel wat af te schrijven. Ja Doyke, we hebben wel geleerd 

voor onszelf te zorgen als je het niet krijgt. Intussen kunnen we onze barak vaak helpen met 

een extra portie. Gister was Anneke jarig en hebben we er een feestje van gemaakt. John 

heeft 10 man op de koffie genodigd. Ik heb voor koffie gezorgd en Kees en John voor de rest. 

Zodoende gaat dat wel. Gisteravond moesten we helpen in de keuken en zodoende hebben 

we een enorm maal bruine bonen klaar kunnen maken. We hebben met ons drieën zitten 

schranzen dat het een lust had. Kees had wat vet afgeschreven en met behulp van 

bouillonblokjes hebben we een fijne jus in elkaar gedraaid. Je lacht je krom Doyke maar we 

worden hier goede koks. Intussen gaat het eten wat we van de moffen krijgen weer hard 

achteruit. Maar we kunnen het nu wel weer lang uitzingen. Als we werkelijk naar een ander 

kamp gaan, zullen we onze voorraad wel nodig hebben, want dan zal het wel even duren 

voordat we weer pakjes krijgen. Dag Doyke van me, Misschien zien we elkaar weer gauw. 

Innig gekust door je Bob. 

 

Woensdag 29 juli 1942 

 

Vanmorgen havermout gegeten om brood uit te sparen. De spanning is groot maar we kunnen 

niets te weten komen. We vullen de laatste dagen zoveel mogelijk met helpen in de keuken. 

We kunnen het al goed vinden met de officieren daar, zodat er nogal eens wat af valt. Dat is 

maar goed ook, want de spoeling is de laatste dagen bijzonder dun. 

 

Lieve Doyke van me, de spanning is hier de laatste dagen onverdraaglijk geworden. We weten 

nog steeds niet waar we naar toe gaan, terwijl we bijna allemaal naar huis willen. Ik zal je eerst 

eens de orders bekend maken: 



 
53 

1. Geen dichte conserven meenemen. 

2. 31/7 om 07.30 uur per 90 man afmars voor Abwehroffizier met grote bagage, te regelen 

door majoor Reimers. Na Prüfung terug. Alleen dat houden nodig voor treinreis en voor 

zaterdag. 

3. Zondag vertrek. Te 05.00 uur inleveren dekens, kommen, bed- en kussenovertrekken, 

lepels, vorken, mes, handdoek (op 5 wagens geladen). Barakcommandanten lijsten 

inleveren hierover. 

4. Zaterdagavond ontvangen van brood + jam. Zondag ochtendmaal om 05.30 uur, 

daarna niets meer (marsverzorging). 

Zondag 06.00 uur appèl, 06.45 uur met reisbagage naar Abwehroffizier, weer met 90 man 

tegelijk. 07.00 uur aanvang onderzoek aldaar. Nieuw kamp nog niet ingericht.  

 

Donderdag 30 juli 1942 

 

Hartelijk gefeliciteerd vrouwtje. We hebben er een feestdag van gemaakt. ’s Morgens kreeg ik 

van Kees een borstplaat part cadeau. Om 11.00 uur heb ik voor 12 man koffie geschonken en 

hebben we heel genoeglijk zitten bomen. ’s Middags hebben we een maal gekookt van bonen 

met pudding toe en ’s avonds hadden we net toevallig een reuze gezellige cabaretavond. Deze 

was enorm geslaagd. 

 

Lief vrouwtje van me, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en in gedachten héél, héél stevig 

omhelsd. Ik hoop dat we het volgend jaar deze dag samen mogen vieren onder héél wat 

gelukkiger omstandigheden. We hebben er hier een stille feestdag van gemaakt. ’s Ochtends 

héél vroeg al porden John en Kees me wakker en feliciteerden me evenals zoveel anderen. 

Het was echt hartelijk. Kees kwam aandragen met een chocolade borstplaathart, dat hij van 

thuis gekregen had en gaf het mij. Ik wist niet hoe ik het had. ’s Middags hebben we dit met 

ons drieën soldaat gemaakt. Om 11.00 uur hebben we met 12 man koffie gedronken. Het was 

een hele bedoening voor me om zoveel koffie te zetten maar het is wonderwel gelukt. Verder 

heb ik ieder een sneetje brood met kalfsgehakt aangeboden. Het was echt gezellig en dat alles 

hielp me netjes door de ochtend heen, omdat ik vandaag niet wilde piekeren. ’s Middags 

hebben we bruine bonen en pudding gekookt en alles is uitstekend gelukt. ’s Avonds hebben 

we in de barak een cabaretavond gehad, die enorm leuk was. Doyke, dit alles heeft me goed 

geholpen om door deze rotdag heen te komen, want dat was het dubbel en dwars zonder jou. 

Post heb ik ook nog steeds niet gehad. Maar soit. De hoop om naar huis te gaan is bij mijn erg 

klein maar hij is er nog steeds en ik heb uitgerekend, dat dat waarschijnlijk dinsdag zal worden. 

Hoop het beste er van lief vrouwtje van me. So long.  

 

Vrijdag 31 juli 1942 

 

Vanmorgen 06.00 uur reveille. De koffers worden geprüft. Deze beweging was grote scherts. 

De bewaking was echter enorm. Langs de weg stond om de 10 m een post. Verder wordt de 

stemming hoe langer hoe zenuwachtiger. Iedereen wil graag naar huis maar niemand weet 

het waar we naar toe gaan. Oom van John en majoor Reimers gaan naar huis en zullen de 

groeten overbrengen. Verder vandaag hard geholpen in de keuken. Zo vliegt de dag. 
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Verjaardag Doyke op 30 juli 1944 
“De gladiolen zijn oranje” (coll. Pothast) 

 
Zaterdag 1 augustus 1942 

 

De hele dag appèls. Dan voor dit, dan voor dat. Verder …. Ingeleverd enz. En.. maal 

klaargemaakt voor vertrek. De dag kruipt om. Er zijn ± 200 man aangewezen voor Holland.  

 

Zondag 2 augustus 1942 

 

Vanmorgen 05.00 uur reveille. Daarna dekens inleveren en afmars naar Prüfung. Dit bleek 

alweer grote scherts. Daarna begon de ellende. 2 uur in de zon gezeten en daarna naar de 

trein. Beestenwagons. Met 38 man in wagon. 14.00 uur vertrek. 

 

Maandag 3 augustus 1942 

 

Nog steeds in de trein. Het is erger dan verwacht. Ben zo ziek als ik weet niet wat en kan niet 

naar WC. De deuren zijn allen dicht en er is weer gebrek aan water, enfin aan alles. Laat ik 

hier nu niet verder over schrijven, want het is toch niet te geloven. Dit is anders wel iets, wat 

ik nooit meer zal vergeten. John is ook al ziek en we lopen letterlijk leeg. Verder op de grond 

liggen en maar wachten. Kees, Bert, John en ik helpen elkaar er echter wel doorheen. 
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Dinsdag 4 augustus 194213 

 

Weer een nacht gehad in deze stal en deze was wel de aller ergste. Verscheidenen van ons 

hadden kramp en ik ook en we mochten de wagen niet uit. Nu staan we van 05.00 uur in een 

weiland met onze trein. Het is nu 10.00 uur en alles is dicht. Zuid van Breslau (Görlitz – 

Reichenbach – Frankenstein) terrein glooiend, veel bouwland. Langs Königszelt en Ratibor. 

1/3 brood en leverpastei. 

 

Woensdag 5 augustus 194214 

 

Nog steeds beroerd. Langs Krakau en Tarnow. Concentratiekamp (“Sind die auch für uns?).15 

arme bevolking, poesta landschap. Sommigen keurig Europees gekleed, rest blote voeten. 

Houding bevolking anders. Dun bevolkt. Uitgestrekte korenvelden en dennenbossen. 

Terpentijn aantap. 1/3 brood en leverpastei. 1 x pap. Niets gegeten en heb minder kramp. 

 

Donderdag 6 augustus 1942 

 

Wakker in Munina. Kreeg van Kees 2 laatste repen en John laatste Turkse sigaret. Ben weer 

gezond. 1/3 brood + kippered, heering, soep en thee. Naast ons Russische krijgsgevangenen 

14.15 Przemysl. Toneel van zware strijd. Huizen aan puin, brug gerepareerd. Hele dag 

stilgestaan en gezongen dat het een aard had! ’s Avonds 22.00 uur kregen we warme koffie. 

 

Vrijdag 7 augustus 1942 

 

Heerlijk gepit. Het regent maar allen weer gezond. Sambor 01.30 uur vertrek. 14.30 uur Stryj. 

1/3 brood + bloedworst. Landschap koren en nog eens koren. Waar we zijn weten we niet 

meer. Bevolking arm, allen blote voeten. Het is een prachtige vruchtbare grond. 15.30 uur 

Morshyn Droy. Mooie huizen. De wegen modderstrepen, verschrikkelijk. Overwegen rode 

vlaggen. 16.00 uur aankomst in Stanislau. Plaats heeft zwaar geleden van de oorlog en ligt 

waarschijnlijk in een uitloper van de Karpaten. Nog een nacht in de wagon. 

  

                                                 

13 In de agenda staat: “Van der Waals en Kroeze weg”. In de beschrijving van dokter Tellegen over de 

reis van Blok II wordt de ontsnapping van een cadet vermeld tijdens de reis. Deze wordt weer opgepakt. 

In de praktijk hadden 3 man geprobeerd te ontvluchten: Kroeze, Van der Waals en Ten Bosch. (bron: 

G. van Amstel “De zak met vlooien”, Blaricum 1974 p. 39)  

14 Op 5 augustus worden er vanuit Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser 92 ouderen en zieken naar 

huis gestuurd. In 3 transporten (11 juni, 7 juli en 5 augustus) in totaal 366 man. 

15 De reis voert langs Auschwitz en waarschijnlijk wordt dit concentratiekamp bedoeld. 1e Luitenant Mies 

van Hoof noemt het in zijn dagboek grote werkkampen. 
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5. STALAG 371 STANISLAU 

 

Zaterdag 8 augustus 1942 

 

Na 136 uur in de trein vanmorgen 04.00 uur eruit en naar het Stalag. Een stortregen en tot op 

de huid toe nat. Een oude kazerne is ons verblijf. Een leuke kamer met 26 man. John, Kees 

en ik weer bij elkaar. Vanavond gezellig geweest. 

 

Zondag 9 augustus 1942 

 

Alles is hier nog wel nieuw maar ik ben nu al bang voor verveling. De ochtend is nog wel 

omgevlogen. Je kunt hier echter niets doen, want overal zijn Serven voor als oppassers. 

Gortmout gekookt. Het is weer honger lijden hier. Vanavond gezellig gebridged. Reerink in de 

kongsi opgenomen. 

 

 
 

Ingang van Stalag 371 Stanislau (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Lieve vrouw van me, het eerste epistel uit ons nieuwe gevangenkamp. Vanaf vorige zondag 

is er zóveel gebeurd Doyke, dat ik moeite heb om alles te verwerken. Ik zal echter proberen je 

er enigszins een indruk van te geven. Zondag 2 augustus zijn we uit Nürnberg vertrokken. 

John en ik waren zó ziek als het maar kon. Nauwelijks buiten ons kamp, gaf ik over en John 

idem. Enfin, onze maag was volkomen van streek en ik had verschrikkelijke diarree. Intussen 

ben ik weer de oude hoor! Om 12.30 uur zaten we eindelijk in de trein, nadat we om 09.00 uur 

uit het kamp vertrokken waren. De afstand was hoogstens 2 km. Wij werden met 38 man in  
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Namenlijst van 29 man in wagon 14 op weg naar Stanislau (coll. krijgsgevangen.nl)  



 
58 

een goederenwagon geladen en daarna gingen de deuren dicht. Wij drieen kwamen het laatste 

binnen en hadden geen plaats meer om te zitten en niemand wou opschuiven. We zijn toen 

domweg op de grond gaan liggen en naderhand bleek dat we de beste plaats hadden. We 

hebben 136 uur in de trein gezeten Doyke en naar schatting 1500 km afgelegd.  

 

We zijn door Polen gereden langs Krakau en weet ik wat al meer. Het was net een sterrit van 

de A.N.W.B. zonder vooraf bekend gemaakte bestemming. Het is echter een ries geweest, die 

ik nooit meer zal vergeten. Het was interessant maar aan de andere kant verschrikkelijk. Ik 

geef hier geen beschrijving van vrouwtje maar vraag me later maar hoe het is geweest. Ik wil 

het jou wel vertellen. Eén ding mag ik niet vergeten en dat is Kees. Die heeft John en mij 

geholpen zoveel hij kon en dat zal ik niet vergeten. Het is verschrikkelijk als je ligt te krimpen 

van de maagpijn en je kan niet naar Port Said, omdat de deuren dicht zijn. Maar soit, daar 

vertel ik je nog wel van. Vrijdagavond kwamen we in Stanislau aan maar moesten in de trein 

blijven. Zaterdagochtend 04.00 uur werden we eruit gedreven en ging het op weg naar ons 

kamp, dwars door een zowat uitgestorven stad, die zwaar geleden heeft van de oorlog. Het 

regende zó hard, dat de wegen beken geworden waren en hier is alles modder. Doyke toen 

ben ik werkelijk bijna wanhopig geweest en heb me afgevraagd of er nog wel een God bestond. 

Het is maar even geweest Doyke, ik ben er alweer overheen. 

 

Nu zitten we in een enorm stenen gebouw, groter dan de K.M.A. en hebben een mooie kamer 

waar we met 28 cadetten en adelborsten liggen. Er liggen geen officieren bij ons en we hebben 

een fijn stel bij elkaar. Kees, John en ik liggen weer naast elkaar. Ik ben God alleen dankbaar 

Doyke, dat jullie niet geweten hebben wat er met ons is gebeurd. So long schat van me en blijf 

flink, ik doe het ook.  

 

 
 

Vleugel van het gebouw met kamer 24 (coll. krijgsgevangen.nl) 
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Maandag 10 augustus 1942 

 

Vanmorgen geknipt en plotseling appèl. Dus met half geknipte kop naar appèl. Duitse generaal 

toespraak gehouden. De tijd die we hier zitten nuttig maken voor de latere burgermaatschappij. 

Het nut van de Cultuur moeten we leren inzien. Gelegenheid tot sport en handenarbeid. Verder 

studie maar we mogen geen papier ontvangen. Hoe moet dat? Bruine bonen gekookt, met 

sambal vlees gegeten van Bert. Eindelijk weer wat stevigs. Het eten is hier alleen pap. Geen 

aardappelen en verder wat brood. Hoe het gaan zal is een raadsel. Never mind. 

 

Dinsdag 11 augustus 1942 

 

Tijdens appèl een van ons flauwgevallen. Gister ook al een. We zijn allen ondervoed. Twee 

van ons met dysenterie en een met dikke darmontsteking. Ik voel me best en doe ’s ochtends 

aan sport. Kom niet veel buiten maar dat zal ook wel veranderen. Verloofde van Tazelaar jarig. 

Allen een sigaret gehad. Kees gaf me vandaag een ontbijtkoek als verjaarscadeau. Verduiveld 

aardig. Had hij net gehad in pakket van thuis. Hij is erg veranderd. Fidele kerel geworden. 

 

Lieve vrouw van me, ik heb vandaag een brief mogen schrijven en heb deze naar huis 

gestuurd. Ik hoop, dat je dat begrijpen zult en het mij niet kwalijk zult nemen. Ik heb expres erg 

optimistisch geschreven, omdat ik wel begrijp dat jullie allen zult schrikken als je merkt, dat we 

zo ver weg zitten. In afstand gemeten is het werkelijk ver maar toch ben ik steeds vlak bij je 

lieveling. Ik kan zo vaak stil op mijn krib met je praten en aan je denken en dan wordt alles 

weer goed. Er zijn dagen, dat ik me afvraag, waarom alles toch zo moet gaan Doyke, maar 

dan denk ik maar dat God onze wegen leidt en dat hij altijd het goede met ons voor heeft. Wij 

drieën zitten nu al een maand op post te wachten. Er zijn er die hier al 14-20 brieven tegelijk 

ontvangen hebben en als er dan weer niets bij is, kan ik het soms niet uithouden. Dan houden 

we ons echter goed en spreken elkaar bemoedigend toe. Je weet niet half hoe de 

kameraadschap is geworden tussen ons 3. Kees is helemaal veranderd. ze mogen hem hier 

allemaal en komen vaak naar me toe om te vragen, hoe hij toch zo veranderd is. Dan denk ik 

altijd aan de Madoerastraat 7, waar hij zo’n goede opvoeding heeft gehad. Jullie hebben een 

mens van hem gemaakt, met gevoel en kameraadschap. Het egoïsme is volkomen verdwenen 

bij hem. Een staaltje is het volgende: mijn verjaardag heb ik in de beestenwagen “gevierd”. 

Kees kwam me heel vroeg wekken met 2 repen chocola, die hij zuinig bewaard had. John gaf 

me zijn laatste Turkse sigaret. Nu kreeg Kees vanmorgen een pakket van huis, waarin o.a. 

een ontbijtkoek. Hij riep me apart en gaf me die koek en ik zou en moest die aannemen als 

bewijs van dank en voor mijn verjaardag. Doyke, zulke dingen doen iemand goed.  

 

Het leven hier is saai en eentonig maar door de enorme band op onze kamer vliegen de uren 

voorbij. Alles gaat in gezamenlijk overleg en er is nog geen onvertogen woord gevallen. Onze 

kameroudste is Tazelaar. Een fijne kerel, die goed voor ons zorgt. Hoe alles precies geregeld 

wordt weet ik nog niet, maar dat komt wel. Nu eerst een beschrijving van het gebouw. Het is 

een enorme kazerne van de Hongaarse cavalerie. Napoleon heeft dit gebouw ook al gebruikt. 

De muren zijn ½ m dik en overal hebben we dubbele ramen. Van buiten ziet het er 

verschrikkelijk uit, want toen de Russen hier wegtrokken, hebben ze het in brand gestoken. 

Nu is een gedeelte hersteld en daar zijn we dan in gelegerd. De rest wordt hersteld met 

Russische en Servische krijgsgevangenen. Eerst schijnen hier Russen gehuisd te hebben die 

overal luizen achter gelaten hebben. Ons gedeelte is echter geheel gedesinfecteerd. Het water 

mag hier niet gedronken worden in verband met tyfusgevaar. We drinken alleen thee en daar 
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poetsen we onze tanden mee, enfin daar doen we alles mee. Het is wel erg lastig en je moet 

goed uitkijken bij wat je doet. Om het complex staat een hoge stenen muur, met daarbovenop 

prikkeldraad. Daarbinnen komen nog 2 prikkeldraadhekken met op elke hoek uitkijktorens met 

mitrailleurs. Zo te zien is ontvluchten uitgesloten. Het gebouw zelf is in de vorm van een H 

gebouwd en er achter ligt een veld wat vroeger voetbalveld was maar nu een woestenij is. Dat 

is onze appèlplaats, waar we 2x per dag appèl hebben. Het gebouw telt 3 verdiepingen + 

zolder en kelder, waar we niet mogen komen. We zijn ingedeeld in 2 bataljons, onderverdeeld 

in tot 7 compagnieën. Wij liggen op de 2e verdieping in een schitterende kamer, die collega’s 

van ons netjes voor ons hebben afgeschreven. Ik kan gerust zeggen, dat het de mooiste kamer 

is. We liggen vlak bij de trap voor het appèl, bij port Said, de keuken voor eigen gebruik en het 

washok. Dus je ziet het, van alle gemakken voorzien. In onze kamer staan 14 kribstellen van 

2 kribben op elkaar. In het midden staan 3 tafels met 28 krukjes. Dat is ons meubilair. Verder 

is er aan elk kribstel een houten hokje opgehangen, waar we ons etensgerei en andere kleine 

spullen kunnen opbergen, de rest moeten we in onze koffer houden die onder de krib staat. 

De muren zijn helder wit gekalkt met kalk die de roteigenschap heeft om af te geven, zodat je 

om de haverklap onder de witte vlekken zit als je niet uitkijkt.  

 

De dagindeling is voorlopig als volgt: 07.00 uur opstaan. We staan om 06.30 uur op en dan 

eerst wat gymnastiek. 07.45 uur aangetreden voor morgenappèl. Dan ontbijt, kamer 

schoonmaken en rondhangen tot 12.00 uur. Middageten, slapen, 17.00 uur middagappèl en 

18.30 uur avondeten en 22.00 uur licht uit en knoeren. Zo gaan de dagen hier om. Tot nu toe 

heb ik het echter vrij druk, want ik heb een hoop te stoppen en te naaien en help Kees, omdat 

hij het niet kan. Verder word ik aangesteld als hoofd van de compagnieskeuken en dan krijg 

ik natuurlijk mijn handen vol werk. Hoe dat allemaal gaan zal, zal de tijd echter uit moeten 

wijzen. Zo Doyke, dat is enigszins ons nieuwe leven. Dag lieveling van me. Innig gekust door 

je man Bob. 

 

Woensdag 12 augustus 1942 

 

Vanmorgen 1 uur op appèl gestaan. Er zijn erg veel zieken onder ons. Allen maagklachten. 

Ons middagmaal bestond uit 1 stukje worst en 1 stuk rammenas. Gelukkig pap bijgekookt. 

John en Bert hebben weer maagkramp. Gisteravond gezellig geweest, liedjes gezongen met 

gitaar begeleiding ter ere van Tazelaar. Weer pakketje aangekomen voor mij. 

 

Donderdag 13 augustus 1942 

 

Vandaag het summum bereikt. Tijdens het appèl 6 man flauwgevallen. Allen ondervoed. Ikzelf 

voel me wel slap maar ben verder gezond. Heb aldoor erge slaap en voel me verbazend moe. 

Never mind. Ze krijgen me er toch niet onder. We koken zoveel mogelijk spullen er bij maar 

moeten nu afwachten wat we van huis krijgen. Gelukkig hebben we nog bonen, erwten en wat 

pap. Dus vooruit maar. 

 

Vrijdag 14 augustus 1942 

 

Ben vanmorgen druk aan de gang gegaan in de compagnieskeuken. We hebben een hoop te 

doen met ons vieren maar hebben eer van ons werk, want alles is goed geslaagd. Het fijnste 

waren echter de brieven van Doyke. Schat van me, hartelijk dank. Je hebt me weer een paar  
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Tekening kribstellen kamer 24 door Bob (coll. Pothast)   
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fijne momenten bezorgd. Bovendien wachten er nog een hoop brieven op me, dat heb ik hier 

wel uit begrepen. 

 

Lieve, lieve Doyke van me, in de eerste plaats hartelijk dank voor je brieven die ik vanmorgen 

ontvangen heb. Het waren 3 stuks, brief nr 6, 7 en een briefkaart. Je ziet, de rest heb ik nog 

niet ontvangen maar dat zal dan nog wel komen. Wat fijn dat alles weer goed is bij je thuis en 

dat alle anderen het ook goed maken. Ja Doyke, ik denk ook vaak over onze thuiskomst na 

en pieker dan hoe ik dat doen zal. Als het ook maar enigszins gaat, dan kom ik jou eerst 

afhalen vrouwtje, want jij bent toch degene, waar ik het meeste naar verlang. Oh, als jij eens 

wist hoe sterk dat verlangen soms kan zijn. Maar ja, ik moet deze tijd nu eenmaal door 

worstelen evenals jij en zoals de zaken er nu voorstaan, denk ik niet dat ik je vlug terug zal 

zien. Dat maakt me wel eens bang, vooral omdat je zo optimistisch bent in je brief. Ik ben zo 

bang, dat het een erge teleurstelling voor je geweest zal zijn. Toch geloof ik wel, dat je het 

weer te boven zult komen, temeer daar ik uit je brief gelezen heb, dat je geregeld naar Ds. 

Beerekamp gaat. Dat deed me echt goed Doyke en ik vind het fijn, dat je daar mee doorgegaan 

bent. Het doet me zo echt goed, 3 zulke flinke brieven te ontvangen van mijn vrouwtje.  

 

Terugkomen dóe ik Doyke. Wanneer dat zal zijn weet ik niet maar het komt. Dan zal mijn 

eerste gang naar jou zijn. Reken daar maar op. Vandaag heb ik het hier erg druk gehad. Ze 

hebben me hier tot chef kok gekozen van de cadettencompagnie en nu zit ik midden in het 

werk. Wel fijn hoor, want dan schiet de dag tenminste op. Vanmorgen om 11.00 uur hebben 

we onze nieuwe keuken ingewijd en binnen een uur tijd hadden we al 20 verschillende potjes 

op het vuur staan. Het gaat ons best af en de mensen zijn er tevreden mee. Voor onszelf heb 

ik vanmorgen schokkererwten gekookt voor vanavond. Ze zijn verbazend goed geworden. Van 

huis hadden ze me boter opgestuurd die sterk was geworden. Deze heb ik eerst gesmolten en 

daarna doorgedaan. De erwten smaken uitstekend . Zolang we er nog wat bij kunnen maken 

gaat het wel, want het eten hier is verbazend weinig en met de dag knappen er meer mensen 

af. Ik vertik het echter af te knappen, want ik wil weer terug naar jullie allen. Reken daar maar 

op. Dag lieveling van me, innig gekust door jouw liefhebbende man, die erg naar je verlangt. 

Bob. 

 

Zaterdag 15 augustus 1942 

 

Wat was de koek enorm fijn. Volkomen goed aangekomen, terwijl roggebrood volkomen 

beschimmeld was. Toch erg blij met dit pakket. Verder is het vandaag nogal seniel. Voor het 

eerst aardappels gekomen. 

 

Zondag 16 augustus 1942 

 

Het begon weer goed vandaag. Om 09.00 uur appèl. 45 minuten gestaan met nuchtere maag. 

Daarna pas ontbeten, omdat er eerder geen brood was. 
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Foto van de 28 man van kamer 24, 7e compagnie. Zittend 4e van links Bob Pothast  

(coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Maandag 17 augustus 1942 

 

Het is weer mis met mijn maag. Heb me er vanmorgen geprobeerd overheen te zetten en ben 

in de tuin gaan werken. Moest er echter mee ophouden en ben in bed gekropen. Dat ellendige 

eten hier ook. We hebben nu nog steeds geen aardappels gehad, alleen maar pap en soep 

en andere rommel. Never mind, het zal wel weer overgaan. Frans opgenomen in hospitaal, 

dysenterie. 

 

Dinsdag 18 augustus 1942 

 

Vandaag ben ik een stuk beter nadat ik gister 10 x naar Port Said geweest ben en 2 x heb 

overgegeven. Ik hoop er nu verder van gespaard te blijven. Kees ligt ook al op bed. Hij heeft 

het ook te pakken, niettegenstaande zijn sterke maag. Ik ben weer zo slap als een vaatdoek 

en eten kan ik nog niet zien, hoewel ik 24 uur niet gegeten heb. Enfin, ik heb tenminste niet 

meer zo’n beroerd gevoel in mijn maag. 

 

Woensdag 19 augustus 1942 

 

Ben er vannacht weer een paar maal uit geweest. Mijn maag is nog steeds van streek maar 

ikzelf voel me beter. Eet nu alleen maar pap. De pakjes van huis waren enorm, 
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niettegenstaande de schimmel. Ben er erg blij mee en nu kunnen wij 3 weer héél eind vooruit. 

Bovendien nog een moord brief van Doyke. Dat was het fijnste van alles lieveling. 

 

Lief vrouwtje van me, in de eerste plaats hartelijk dank voor je verjaardagsbrieven. Je hebt 

goed voor me gezorgd lieveling. Dat kan ik merken aan het aantal keren dat je me feliciteert. 

Je hebt dus blijkbaar begrepen wat een moeite en tijd het kost voordat je hier je post doorkrijgt. 

Vooral in je laatste brieven is het mij opgevallen, dat je flinker geworden bent lieveling. Ik merk 

dat je innerlijk veel sterker bent dan vroeger en in je brieven ook werkelijk mijn dappere 

officiersvrouwtje bent. Ik kan je niet half zeggen hoeveel goed me dat doet Doyke. Op die grote 

afstand en je zo’n enorme steun voor me. De laatste dagen ben ik wat aan de sukkel geslagen. 

Waarschijnlijk door het eten. Ik heb het eergister heel erg aan mijn ingewanden gehad en 

vandaag is het ook weer niet zo best. Ik kijk nu maar héél goed uit met het eten en neem 

voorlopig alleen maar pap. Het eten is hier werkelijk nog erger dan in Neurenberg Doyke. 

Gister hebben we voor het eerst aardappelen gehad. Het is al een paar maal gebeurd, dat we 

alleen een plak worst kregen als middagmaal. Gelukkig echter, dat wij 3 zo goed verzorgd 

worden door jullie thuis. Zodoende kunnen we er komen en hoeven we tenminste niet aan een 

stuk door met een hongerige maag te lopen. Groenten zien we hier niet. Alleen maar pap en 

nog eens pap. Dan van rogge, dan van beschimmeld brood. Enfin, ik heb er lak aan en zal 

mijn tijd heus wel door vechten hoor. Ze krijgen me niet zomaar kapot, want ik wíl en zál bij je 

terug komen.  

 

Gister kregen we de mededeling, dat we praktisch kunnen werken in Duitsland. Hier sta ik 

voorlopig zéér sceptisch tegenover maar ik moet eerst eens zien wat dit nu weer te betekenen 

heeft. Twee dagen terug kregen we hier een stuk grond aangewezen, waar we tuintjes van 

konden maken. Ik voelde daar best wat voor maar moest het opgeven, domweg omdat ik geen 

kracht genoeg heb. Nu komt dat natuurlijk ook door mijn maag. Over een paar dagen ga ik het 

toch nog eens proberen, want dan heb ik tenminste wat te doen. Voorlopig eerst beter worden 

net als Kees, want eindelijk heeft hij het ook te pakken. John ziet erg bleek maar is op het 

ogenblik springlevend, alleen scheel van de honger. Maas is 31 pond afgevallen. Ik laat me 

niet wegen. Dag schat van me. So long. Stevig gekust door je Bob. 

 

 
 

Korp. Adelborst J.J. Maas (coll. Maas) 

 



 
65 

Donderdag 20 augustus 1942 

 

Voel me vandaag een stuk beter. Ben met John samen de hele ochtend aan het koken 

geweest. Pap gemaakt van het beschimmelde brood en daarvan gaan we koekjes bakken. 

Verder pap gekookt en koffie gezet. Zo vliegt de ochtend om en zijn we tevens weer eens 

buiten geweest, want daar kom je haast niet toe. Verder is er weer niets te beleven. Nog steeds 

geen boeken om wat te lezen. Gelukkig is het weer eens mooi weer. 

 

Vrijdag 21 augustus 1942 

 

Enorm druk vandaag. Ik heb namelijk de keukendienst voor de compagnie en we hebben zo 

enorm veel te doen, dat we handen tekort komen. Van 10.00 tot 21.30 uur hebben we gewerkt 

als paarden en dat aan één stuk door. Het geeft echter veel voldoening. Vooral als alles lukt 

zoals vandaag. De gekste dingen maken we hier en we leren zodoende ook goed koken. 

 

Zaterdag 22 augustus 1942 

 

Alsmaar druk in de keuken. Fijn, want de tijd vliegt. Het is enorm wat we in die kleine ruimte 

per dag presteren. Vandaag ruim 100 verschillende potjes klaar gemaakt, om 21.00 uur klaar.  

 

 
 

Tekening van de keuken van de 6e compagnie (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Zondag 23 augustus 1942 

 

Vanmorgen 10.30 uur begonnen in de keuken en vanmiddag 16.00 uur klaar. 150 potjes klaar 

en goed. Vooruit maar. Tot rijsttafel toe maken we klaar. Vanavond gezellige cabaretavond 

gehad. 

 

Lief vrouwtje van me, het is zondag en eindelijk heb ik weer eens even rust, dus ga ik je weer 

eens wat vertellen. Zoals ik je in mijn soerat al verteld heb, ben ik momenteel opperhoofd van 

de compagnieskeuken. We werken met ons vieren om onze compagnie van het nodige te 

voorzien. Ik zal je eerlijk zeggen, dat het een hele taak is die we op ons schouders genomen 

hebben maar we doen het met plezier. De tijd vliegt en we hebben geen moment om te 

piekeren. Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn, want er zijn altijd 
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kankerpitten, maar daar trekken we ons niets van aan. Vanmorgen zij we van 10.30 – 16.00 

uur bezig geweest en hebben ruim 150 verschillende potjes bereid. Alles is naar wens verlopen 

in dat kleine hol van 5 x 3 m2. Nu zijn we verder vandaag klaar en nemen verder vrij. De 

stemming verder bij ons op de kamer is nog steeds uitstekend, niettegenstaande we er van 

overtuigd zijn, dat we hier tot het eind van de oorlog zullen zitten. Gister zijn er hier uit Holland 

nog 3 matrozen aangekomen, die hun woord teruggenomen hebben.16  

 

 
 

Groepsfoto Matrozen en Mariniers in Stanislau (coll. Grootveld) 

 

We hebben wel begrepen, dat de toestand in Holland hoe langer hoe moeilijker wordt. Het 

komt precies uit waar de Koningin voor gewaarschuwd heeft. Hoe verder de oorlog naar het 

eind loopt, hoe zwaarder de onderdrukking wordt. Wij hebben het hier niet leuk maar ik begrijp 

duvels goed, dat de toestand in Holland steeds moeilijker wordt. Uit de brieven begrijp ik echter 

ook, dat jullie allen het hoofd koel houden. Dat is volgens mij ook de juiste opvatting. Fijn vond 

ik het, dat je met mijn verjaardag met de oudelui erop uit geweest bent. Jammer dat het 

watertochtje niet door kon gaan. Enfin, na deze oorlog komt onze tijd ook nog wel vrouwtje 

van me. Verder is het reuze dat je me die brieven schrijft. Je bent er echt flink in en je maakt 

dat ik hoe langer hoe trotser op je word. Verder hebben we hier gister een filmpje gehad over 

een expeditie naar Groenland. Wel aardig. Vanavond hebben we een cabaretavond. Het zal 

mij benieuwen hoe het worden zal. Verder gaan we nog steeds door met de lezingen en die 

                                                 

16 Dit waren: J. Grootveld (32067), C. Moote (32068) en Th. Kik (32069). Met hen kwam ook de 

Officier van Gezondheid 2e kl J.J. Logman (32071) mee. Zij gingen allen als geneeskundig personeel 

op vrijwillige basis in krijgsgevangenschap voor een periode van 3 maanden. Daarna werden ze 

afgelost. 
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worden steeds beter. Nu vrouwtje van me, we gaan weer eten. Lach niet, want als je de portie 

ziet, dan stop je hem in een holle kies. Dag lieveling, stevig omhelsd door je Bob. 

 

Maandag 24 augustus 1942 

 

We kunnen niet in de keuken werken, want deze wordt hersteld. Een bof, zodoende een vrije 

dag. Deze nuttig besteed met het herstellen van mijn kleren en het weken voor de was. Ik voel 

me helemaal opgekikkerd. Vanavond naar Ds Vaandrager gegaan en me opgegeven voor 

godsdienstcursus. Verder vanavond lezing gehad van Scheltema de Heere. 

 

Dinsdag 25 augustus 1942 

 

Vanmorgen 07.00 uur gymnastiek gedaan. Heerlijk in de frisse lucht. Appèl duurde weer erg 

lang. Vanmorgen les overste Varkevisser. Opgegeven voor cursus tekenen, kunst enz. het 

weer is hier enorm mooi. ’s Nachts kan het echter erg koud zijn. Het eten is weer bar weinig; 

3 aardappels is ons heel middageten en ’s avonds wat vleesnat. Gelukkig dat we bonen 

hebben. We kunnen het nu wat rekken hiermee. 

 

 
 

De kerkeraad in Stanislau. Zittend in het midden ds Vaandrager (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Woensdag 26 augustus 1942 

 

Weer fijn gefutpeed. Om 10.00 uur ontving ik eindelijk de langverwachte post uit Langwasser. 

Mijn hele dag is weer goed nu ik weer een stuk meer weet van allen thuis. Jullie zijn wel erg 

goed en lief voor me. Nacht van 25 op 26 volledige maansverduistering gezien. Interessant 
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gezicht. Vanavond erwten gekookt. Toen het donker was idyllisch gezicht al die houtvuurtjes 

buiten. Ben druk aan het tekenen. Fijn bezig. 

 

Donderdag 27 augustus 1942 

 

Gefutpeed en na ontbijt gaan tekenen. Ben er de hele dag zoet mee. Vanmiddag 14.30 bij 

overste De Jong geroepen voor een stel “fijne kerels”. Ben verder wat seniel vandaag. Ik heb 

namelijk geen werk meer in de keuken, daar de administrateur weer beter is en nu heb ik 

natuurlijk weer teveel tijd om te piekeren. John is vandaag weer beroerd. Enfin, we zullen zien. 

Per slot moeten we toch door de zure appel heen bijten. Kapitein de Kruyff van Dorssen. 

 

Vrijdag 28 augustus 1942 

 

Fijn gefutpeed. Daardoor nog wat beweging. Verder allerlei karweitjes opgeknapt, zoals 

borden en pannen gewassen, kleding hersteld. Vanmiddag weer een schets gemaakt. 

Eindelijk de boekjes uit de censuur gekregen. Jammer dat het ene alleen het 1e deel is. Ik 

hoop dat ze me in de toekomst betere boeken zenden. Vanavond krijgen we hopelijk weer een 

briefkaartje. Dan kan ik weer wat schrijven. 

 

Zaterdag 29 augustus 1942 

 

Vandaag weer zo beroerd als het maar kan. Overgegeven en zware kramp. Domweg niets 

gegeten. Hoop dat morgen beter gaat. 

 

Zondag 30 augustus 1942 

 

Vandaag weer in orde. Naar de kerkdienst geweest. Bergrede. Heeft me weer gesterkt. We 

krijgen vandaag geen eten. Never mind, dan maar niet. 

 

Maandag 31 augustus 1942 

 

Er mag vandaag niets bijzonders gebeuren. Toch in ons binnenste een feestdag. Lieve Moes, 

ook hartelijk gefeliciteerd. Ik hoop dat U weer gauw helemaal hersteld mag zijn!! Goede 

berichten gehoord. Timor heroverd. Zou het waar zijn? Vandaag weer zitten tekenen. 

Vanmiddag pakje ontvangen. Het broodje naar de maan. De potloden zijn fijn. Het eten is nog 

steeds mis. Vanavond mijn pakje Benelac al weer aangesproken. Het moet maar. 

 

Lief, lief vrouwtje van me, het is nu 20.30 uur en na een tijd gezwegen te hebben, pak ik mijn 

potloodje weer eens op en ga je weer eens wat vertellen. In de eerste plaats dan, hartelijk 

gefeliciteerd met de verjaardag van Moes. Doyke, ik hoop dat we haar nog vele jaren mogen 

behouden en dat ze spoedig weer geheel hersteld zal zijn. Je bent ondeugend geweest Doy, 

dat je nu niet verteld hebt dat Moes ziek is. Nu heb ik het toch van thuis gehoord. Enfin, boos 

ben ik er niet om, want ik weet wel waarom je dat verzwegen hebt. Vandaag is onze Koningin 

jarig vrouwtje. We mogen deze dag niet vieren, alhoewel we nu toch krijgsgevangenen zijn. 

Openlijk mag het dan niet, in ons hart gebeurt het toch. Hierbij spreek ik dan ook de ernstig 

gemeende hoop uit, dat het volgend jaar Haar verjaardag op een geheel andere wijze gevierd 

mag worden. Langzaam aan begin ik dat weer te hopen Doyke. Typische hè? 
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Groepsfoto deel kamer 56 

Staand v.l.n.r.: Hernaus, Nijhoff, Jans, v.d. Togt, Spanjer, Schiphuis en Nix 

Zittend/gehurkt v.l.n.r.: Bouman, v. Drent, Pothast, Patist en Tazelaar 
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Zittend 3e van rechts Pothast  
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Deze zondag kon ik hier weer eens naar de dominee gaan luisteren. Doyke, ik werd 

onmiddellijk gegrepen. Hij had het over de bergrede. Je weet wel, de vergelijking van het 

gebouwde huis op de rots of op het zand. Ik moest direct aan je brief denken lieveling, waarin 

je mij dat zo fijn verteld hebt. Ik ben jou zo echt dankbaar voor de fijne manier waarop je mij 

altijd zo regelmatig, trouw en veel schrijft. Daardoor ben je een grote steun voor me op het 

ogenblik Doyke. Niettegenstaande we erg ver van elkaar zitten, voel ik dat jij daar bent en veel 

aan me denkt en als het ware dag in dag uit bij me bent. Doyke het is zo goed met jou en ik 

ben God dankbaar dat we elkaar hebben mogen vinden. Het volgend jaar hoop ik er heel 

anders voor te staan kindje en hoop ik je ook eindelijk een thuis aan te kunnen bieden. Een 

thuis voor ons beiden. Doyke, ik wil er hard voor werken. Zo hard als het maar moet, want ik 

weet dat we gelukkig zullen worden. Het is zo goed tussen ons en als ik het hier eens moeilijk 

heb, denk ik maar weer aan onze mooie dagen. Ik kan je dit alles niet schrijven en mijn brieven, 

omdat de plaats ontbreekt. Daarom doe ik het zo. Je krijgt het wel later maar je krijgt het Doyke. 

Zo moet je maar denken. Ik kan ook niet anders. Nu vrouwtje van me, so long maar weer. Blijf 

flink. Alles komt weer in orde, want we hebben beiden het geloof. Dat is alles Doyke. Stevig 

omhelsd door jouw Bob. 

 

 
Doyke in Artis 3-9-1943 (coll. Pothast) 

 

Dinsdag 1 september 1942 

 

Het weer is vannacht geheel omgeslagen. Het is guur en koud. Ik heb weer zoet zitten tekenen. 

Er wordt blijkbaar nogal serieus gewerkt aan het programma van de cursussen. Het zal mij 

benieuwen wat er van terecht komt. Het is te hopen, dat we er wat kunnen leren, dan is tevens 

al die vrije tijd benut. 

 

Woensdag 2 september 1942 

 

Het eten vandaag weer dun. Een fijn boek te pakken gekregen en de hele dag zoet. Het is hier 

een stuk kouder geworden. De avonden zijn hier wel gezellig en het komt voor dat we soms 

een hele dag niet van de kamer af komen. John begint langzamerhand aan weer wat op te 

knappen. Zijn maag is erg zwak en hij heeft er veel last van. 
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Donderdag 3 september 1942 

 

Russen als corveeërs. Heel wat betere werkkrachten.17 Weer geheel de oude. Fijn gefutpeed 

en de hele dag zoet geweest met tekenen. De appèls duren tegenwoordig weer erg lang. 

Vandaag was het weer erg lang. 2 uur gestaan en dat alleen om de herkenningsplaatjes te 

laten controleren. Maak me echter niet druk meer en laat het maar langs mijn koude kleren 

lopen. Vanavond Hr. Kist gehad. Was interessant. 

 

Vrijdag 4 september 1942 

 

Majoor Lohmeijer †. Op weg naar hospitaal in Lemberg overleden. Had maagperforatie. Om 

11.00 uur pakje gehaald. Was uitstekend, alleen goulash weggegooid. Roggebrood 

geroosterd, zodat schimmel dood. Was best te eten. Krijgen zondag, woensdag en vrijdag 

maar 1 warme maaltijd. Komen er echter wel doorheen. Hr Van Rombeek bezocht vanavond. 

Vliegdienst Marine Indië. 

 

Zaterdag 5 september 1942 

 

06.00 uur reveille futpeeën. Appèl, dekens inleveren, kasten sjouwen, uitgeknepen. 

Ordonnans bataljonsbureau. Kreeg 1 beschimmeld roggebrood, fijn. Russen goede oppassers 

hier. Kapitein Calmeijer algemene toestand. 

 

 
 

Graf van majoor Lohmeijer met Nederlandse en Duitse krans (coll. ICRC Audiovisual Archive) 

                                                 

17 Er waren eerst Serven als corveeërs.  
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Zondag 6 september 1942 

 

Vanmorgen naar de godsdienstoefening geweest. Het was echt zo mooi en zo eenvoudig. De 

Ds. kan echt als mens tot je praten. Ik voel me nu echt rustig. De dagen gaan hier voor mij vrij 

snel voorbij. 

 

Maandag 7 september 1942 

 

Nog steeds geen post. De meesten zijn gloeiend boos. De pakketten komen ook niet door. 

Wel is er een aantal Engelse Rode Kruis pakketten aangekomen. Het zal mij benieuwen hoe 

die verdeeld zullen worden. Vandaag weer fijn zitten tekenen. De lessen beginnen nog maar 

steeds niet. Vanmorgen mee geweest naar de requiem mis voor majoor Lohmeijer. 

Eigenaardig is dat zo’n mis. Ik snap er niet veel van. 

 

Dinsdag 8 september 1942 

 

Vandaag een grote verrassing. Per man 20 Engelse sigaretten uitgereikt uit de Engelse Rode 

Kruis pakketten. De koning te rijk. Voor het eerst weer regenachtig weer na een maand van 

zon. De hele dag op de kamer gezeten en getekend of gebridged.  

 

Woensdag 9 september 1942 

 

Het is slecht weer dus weer de hele dag met 28 man op een kamer. Wat gelezen en getekend 

en gebridged. Was blij eindelijk weer bericht van huis te krijgen. De post loopt nog steeds 

beroerd. Wat hoop ik, dat de studieboeken gauw komen. 

 

Donderdag 10 september 1942 

 

Vannacht luchtalarm geweest. Er is een hele consternatie geweest, waar ik niets van gemerkt 

heb want ik heb rustig geslapen. Verder vandaag instructeur geworden bij 

houtbewerkingscursus. Hoop dat het aangevraagde materiaal door komt. De 

kampcommandant is vertrokken, nu een ander. Vanavond Van der Nieuwe Giessen geweest. 

De keuken is stuk, nu kunnen we niet koken. Strop, daar honger. 

 

Vrijdag 11 september 1942 

 

De gemoederen van diverse heren weer enorm verhit, door de geruchten over het vertrek van 

een groot contingent naar het Vaderland. Gelukkig wordt er bij ons op de kamer helemaal niet 

over gesproken. Vandaag eindelijk de indeling van mijn cursussen gekregen. Hebben 

hulpprogramma opgesteld. Voor kunstgeschiedenis, boekhouden enz. Hoop dat we nu ook 

serieus kunnen beginnen. Vanavond kapitein Calmeijer gehad. Kennis van Sectie 

Commandant. 
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Zaterdag 12 september 1942 

 

Vandaag met 3 man 1 Engels Rode Kruispakje ontvangen. Het was een echt feest. We hebben 

weer eens een proefje gekregen van allerlei heerlijkheden, die we reeds lang vergeten waren. 

Vanavond C en A cabaret gehad18. Gelachen!! 

 

Zondag 13 september 1942 

 

Preek over koning Herodes. De ds. kan zo echt tot je hart spreken. Vanmiddag aan een 

bridgedrive meegedaan. We hebben het af moeten leggen. Vanavond gezellig op de kamer 

gezeten.  

 

Lief vrouwtje van me, ik ben net terug van de kerkdienst en lig nu op bed aan je te schrijven 

met jouw foto voor me. Doyke het is alweer een tijdje terug, dat ik je geschreven heb. Dat wil 

echter niet zeggen, dat ik niet vaak aan je denk. Oh nee, in tegendeel. De laatste tijd is het zo 

rustig binnen in me vrouwtje. Zo goed en stil. Ik weet niet wat het is. Of ja toch wel. Het is het 

geloof in God vrouwtje, dat dag aan dag sterker wordt bij me en dan het rustige en fijne “weten” 

dat er in het vaderland, zo ver weg maar toch steeds dicht bij me, een lieve goede vrouw op 

me wacht en veel aan me denkt. Doyke dat alles geeft mij hier kracht en vertrouwen. Ik wou, 

dat ik je dit alles nu al schrijven kon maar de brieven en kaarten die we hier krijgen, zijn te 

klein, dat ik altijd telegramstijl moet gebruiken en spreek je dan maar eens uit! Never mind hè?  

 

Lieveling als je dit alles leest, zal alles héél anders voor ons beiden zijn en naar ik vertrouw, 

zullen we dan héél gelukkig zijn. Toch wil ik je dit vertellen, want dat verdien je! In jouw brieven, 

die ik slechts zó sporadisch door krijg, ben je de echte flinke Doyke, zoals ik je zo graag zie. 

Ik weet óók wel, dat je niet altijd zo bent, dat is logisch; ikzelf ben net zo maar daarom doet 

het er niets aan af. Zo nu en dan is het hier wel eens erg moeilijk vrouwtje. Je leeft hier op post 

van allen die je dierbaar zijn en die krijg je niet. Sommigen worden er boos en humeurig door 

maar plagen daardoor zichzelf en de anderen er mee. Dat is hier het aller moeilijkste Doyke, 

om niet tegenstaande alle beroerdigheid je goede humeur te bewaren. Als je dat allemaal kan, 

dan heb je hier geen moeilijkheden en lach je om de vele stakkers die hier rond lopen. Het 

goede voorbeeld van de ouderen laat hier erg veel te wensen over Doyke. Gelukkig zijn er ook 

vele prachtfiguren onder. Nu doen wij ons best, die personen te vinden en er dan wat van te 

leren. Tot nu toe lukt dat uitstekend. Er gaat bijna geen avond voorbij of we hebben met een 

groepje van ons een praatje met de diverse knappe koppen, die zich daartoe bereid verklaard 

hebben.  

 

Nu moet ik eerlijk zijn en ook bekennen, dat er onder de cadetten en adelborsten ook 

verschillende figuren zijn, waarvoor ik me schaam, dat ze in uniform lopen. Enfin, ik hoop dat 

die heren zo verstandig zullen zijn om in de toekomst onze gelederen te verlaten. Ja Doyke, 

er zal érg veel moeten veranderen in het corps maar ik wil al mijn krachten er aan wijden om 

hieraan mee te helpen. Doyke, lieveling van me, ik houd van je, vergeet dat nooit en blijf 

                                                 

18 C+A cabaret = Cadetten en Adelborsten cabaret. Zij voerden veel stukken op gedurende de gehele 

krijgsgevangenschap. 
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vertrouwen. Alles zal beter worden, ook voor ons. Dag lieveling, heel innig omhelsd door jouw 

man Bob.                       

 

Maandag 14 september 1942 

 

Vannacht 2e luchtalarm gehad. Weer niets van gehoord. Ben weer aan het tekenen geslagen. 

Vanmiddag naar les geweest en was er nauwelijks of een luchtalarmoefening. Kwam weer 

niets van de les. Vervelende schertsbeweging. Briefformulieren krijgen we niet maar daarvoor 

in de plaats briefkaart. Voel me opgelicht. Enfin, niets aan te doen. Post komt ook niet door. 

Vanmiddag weer zending pakketjes aangekomen. Majoor Claasen. 

 

 
 

C + A cabaret met de Lente Revue (coll. krijgsgevangen.nl) 

 

 

Dinsdag 15 september 1942 

 

Het wordt hier al erg koud. ’s Nachts worden we vaak wakker van de kou. 2 weken terug 

hebben ze onze 2 deken ingenomen, zodat we nu maar 1 dunne hebben. Ik slaap onder mijn 

badjas en overjas. Nog is het koud. Enfin, dan maar in trainingspak slapen. Vanavond hebben 

we een schitterende lezing gehad van Schout-bij-nacht Heeris over de zeeslag bij Skagerak. 

Nauwelijks lagen we in bed of er was weer luchtalarm. We hoefden er gelukkig niet uit. 
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Woensdag 16 september 1942 

 

Weer geen post. Toch bewaar ik mijn goede humeur maar, hoewel het wel moeilijk is. Uit onze 

pakjes worden de aardappelen, papier, vloeitjes en balkanfilm weggehaald. Ik hoop maar dat 

ze het nog niet sturen. Een bridgedrive op de kamer gehouden. De lessen hier zijn nog steeds 

een schertsvertoning. Technische boeken worden ook al vastgehouden. Toch moeten we 

studeren! 

 

 
 

Foto van een legeringskamer van cadetten/adelborsten in Stanislau (coll. KMA) 

 

Donderdag 17 september 1942 

 

Kees kreeg een briefkaart van Doyke. Ik was werkelijk één moment jaloers. Het duurt ook zo 

lang. Vanmiddag 2 uur in de keu gezeten om een liniaal te kopen. Het is een mooie. Daarna 

een rotpakje opgehaald. Alles was bedorven, behalve de sambal. Ik snap dat inpakken niet. 

Per man weer 20 Engelse sigaretten gehad en weer fijn gebaad. Vanavond vervolg lezing 

Schout-bij-nacht Heeris. 

 

Vrijdag 18 september 1942 

 

Post nog steeds niet voor ons. Toch zegt de censor dat ze bij zijn, hoe bestaat dat? 2 uur in 

de keu gestaan en 2 sigarettenpijpjes gekocht. Leuk voor thuis. Hoop maar, dat ik ze eens wat 

kan sturen. Er mogen geen foto’s meer in pakketten verstuurd worden. Van John is vanmorgen 
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een pakket met ± 4 kg aardappelen in beslag genomen. We moeten weer zuinig aan doen, 

want de voorraad van de kongsi slinkt. Kapitein Bruyn. 

 

Zaterdag 19 september 1942  

 

Geen post. Boekhoud les gehad van Groenendijk. Hij legt goed uit en we schieten op. Geen 

papier meer aanwezig, dus waarschijnlijk geen brief. Balkanfilm uit pakjes in kantine verkocht.  

 

Zondag 20 september 1942 

 

Schitterend weer. Naar godsdienstoefening geweest. Waarschijnlijk laatste keer buiten. 

Hollands Glorie gelezen. Vanavond naar cabaret geweest. Ik vond er dit maal niets aan. 

 

Maandag 21 september 1942 

 

Wat een feest. Eindelijk wat post ontvangen en nog wel van Doyke. Je hebt me weer een flinke 

opfrisser gegeven vrouwtje. Ik dank je daarvoor. Vanmiddag bijeenkomst voor houtbewerkings 

tentoonstelling. Eerst lekker geknipt door de Boer, een reuzekapper!! Vanavond hebben we 

een concertavond gehad voor onze compagnie. Wat is dat fijn weer eens goede muziek te 

horen. Je merkt dan, dat er nog wel betere dingen zijn dan krijgsgevangene spelen. 

 

Dinsdag 22 september 1942 

 

Vandaag de sigaar, oftewel ordonnans van het bataljonsbureau met Van Blommestein. Enfin, 

met veel uitknijpen zal deze dag ook wel weer omkomen. John kreeg een pakje van Anneke, 

waaruit de worst verdwenen was. Wat zal je eraan doen? Morgen krijgen we waarschijnlijk 

weer 1/3 Rode Kruispakket. Gelukkig maar, want mijn voorraad is uitgeput en het wordt weer 

hongerlijden.  

 

Woensdag 23 september 1942 

 

Vandaag groot feest. Per 3 man een Engels pakket. We hadden brood overgespaard en 

hebben er eens heerlijk van gegeten. Dat was best wat hongerlijden waard.  De hele dag een 

reuze stemming op de kamer. Tot half 1 ’s nachts hadden we eigenlijk nog de napret. De 

gekste dingen hebben we gepresteerd. Een buitenstaander zou werkelijk gedacht hebben, dat 

we gek waren, zo uitgelaten waren we. 

 

Donderdag 24 september 1942 

 

Vanmorgen luisterrijke brief van Doyke ontvangen. Kindje van me, het was weer een moord 

brief van je. Echt zoals ik je ken en je bent. Een Rus geweest om de kamer schoon te maken. 

Geheel gedweild. Vanmiddag hard geklost met Basje. Hij heeft er slag van het me goed 

duidelijk te maken en we schieten hard op. Ik hoop maar dat we vol kunnen houden, dan is 

mijn tijd tenminste niet weggegooid. Vanavond heb ik een lezing over de N.V. 
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Vrijdag 25 september 1942 

 

Vandaag wel heel erg goed bedacht, na de teleurstelling van vanmorgen. Vanmiddag weer 

geklost met Basje. Ik kom er zo wel vlug weer in en hij heeft er echt slag van het me duidelijk 

te maken. Vanavond majoor Claasen. 

 

Zaterdag 26 september 1942 

 

Het is schitterend weer. Vanmiddag buiten les gehad van Bas. Heerlijk in zwempak in de felle 

zon. Vanavond prachtige zonsondergang, daarna kapitein Bakker. 

 

 
Cadetten in de buitenlucht (NIMH coll. 444 Krijgsgevangenschap en kampen) 

 

Zondag 27 september 1942 

 

Schitterende, stralende dag. Nogmaals godsdienstoefening buiten. Zal het de laatste keer 

zijn? Vanmiddag allen bij overste De Jongh geweest. Erewoord. Verder een feestelijke zondag 

gehouden en enorm lekker gebalgd. Het was vandaag een reuze stemming op ’t hok. 

 

Maandag 28 september 1942 

 

Vandaag houden we een tentoonstelling van houtsnijwerk. Enorm mooie stukken er bij. 

Kruisbeeld vooral erg mooi, evenals likeurstel! Vanmiddag tijdens appèl droevige tijding. 1e 
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luitenant der infanterie Van Gastel †.19 Het is wel diep treurig. Dit is nu al de 3e. Als je hier 

werkelijk ziek wordt is het wel uitkijken, want weerstandsvermogen heb je niet meer. Vanavond 

heer Kist bij ons op de kamer geweest. 

 

Dinsdag 29 september 1942 

 

Alweer treurige mededeling. Overste Keppel Hesselink †. Blindedarm overgeslagen op 

buikvliesontsteking. Ik kan me nog niet goed begrijpen, een boom van een man. Onze 

plaatsvervangende gouverneur. Het is vandaag een zeldzaam mooie dag en de Karpaten zijn 

wonderlijk mooi. Geheel blauw. Het heeft wel wat weg van Indië. Vanavond kapitein Van der 

Giessen. 

 

 
Luitenant-kolonel H. Keppel Hesselink  

(coll. krijgsgevangen.nl) 

 

Woensdag 30 september 1942 

 

Hoog bezoek vandaag. Zweedse consul en Duitse officieren. Alles in rep en roer. 

Tentoonstelling weer op moeten stellen. Fijne dag want weer 2 brieven van Doyke. We zijn 

allen in een jubelstemming want er zijn weer enorm veel pakjes losgekomen. Ik mag deze 

week zeker niet mopperen, want het was enorm. Vanmiddag weer les gehad. 

 

Donderdag 1 oktober 1942 

 

Het gerucht is bevestigd, dat de Prinses een baby verwacht. We hopen allen dat het dit maal 

een Prins zal zijn. Geheel buiten verwachting moest ik vanmorgen een pakje halen. Het was 

enorm. Ze hebben me dit maal wel erg verwend. Typisch gister is de Zweedse consul geweest 

en vandaag is het eten al weer minimaal. Berichten uit Holland zijn erg opgewekt. In Rusland 

schijnt het ook niet zo best te gaan. Enfin, maar rustig afwachten. 

 

                                                 

19 Op 10 oktober 1942 schrijft dokter N. van Eek in zijn maandelijks rapport aan het Rode Kruis en de 

Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland: “Oberleutnant L. van Gastel (kgf. 30306). Am 25-9-1942 ist in 

Lemberg leider der Oberleutnant van Gastel gestorben, obwohl die letzte Wochen der Zustand 

bedeutend besser war. Der Todesursache war eine Eiterung und Thrombose der Gehirnsinussen und 

Bronchopneunomie.(NA, coll. 2.13.98 inv 176) 
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Vrijdag 2 oktober 1942 

 

Vandaag al weer een pakje! Uitstekend in orde. We hebben een goedang20 gemaakt voor de 

winter. De voorraad is erg meegevallen. Vanmiddag aardappelen uitgezocht. We krijgen 

gelukkig weer aardappelen. Beter dan al die pap. Generaal Nauta Pieter heeft verschillende 

dingen naar voren gebracht bij de Duitsers, waar wij gebrek aan hebben. Vanavond met 

Kapitein ter Zee Van de Sande Lacoste zitten praten. 

 

 
 

Graf van Luitenant-kolonel H. Keppel Hesselink (coll. KMA) 

 

Zaterdag 3 oktober 1942 

 

Het weer is omgeslagen. Het is binnen zitten vandaag. Daarom ben ik vandaag maar extra 

aan de studie geslagen. Vanavond is overste De Jongh bij ons op de kamer op bezoek 

geweest. 

 

 

 

                                                 

20 Goedang = opslagplaats, Indonesisch pakhuis. 
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Zondag 4 oktober 1942 

 

Naar kerk geweest en daarna een brief van huis ontvangen. Vanmiddag avondmaal. Gez. 174 

vers 1,2,3,4 Ps 103: 2,6 Voorgelezen Ps 51. Het is vandaag een fijne dag voor me. Om niet 

gauw te vergeten. 

 

Maandag 5 oktober 1942 

 

Schitterend weer. Vanmorgen les gehad en kamer schoongemaakt. Vanmiddag begonnen met 

oefenen voor pentjak voor het cabaret. We zijn een beetje seniel vandaag. Er is weer helemaal 

geen post en we harken maar weer wat rond. Toch vliegen de dagen om. Vanavond majoor 

Claasen gehad. Was erg interessant. De keuken was beduveld vandaag. Ze besteden niet 

veel zorg aan het eten. 

 

Dinsdag 6 oktober 1942 

 

Voor de hele compagnie per 2 man een soepblokje gekregen van heer Kist uit groot pakket. 

Helemaal geen post. Vanmiddag weer getandakt. Het is verbazend vermoeiend maar toch wel 

leuk en tevens goede gymnastiek. Van naar buiten gaan komt hier nooit veel. We zijn er te lui 

voor misschien. Verder weer aan boekhouden gedaan en vanavond met John allerlei 

herinneringen opgehaald. 

 

Woensdag 7 oktober 1942 

 

Vanmiddag een pakje gehaald, dat volkomen goed was gebleven. De aardappelen werden 

natuurlijk ingepikt. Weer boekhouden gedaan met Basje. Vanavond was het licht stuk behalve 

op de gang. Houtzagers kwam met zijn trompet op de proppen en met gitaar hebben we een 

enorm leuke avond gehad. We hebben ons allen krom gelachen. 

 

Donderdag 8 oktober 1942 

 

Vanmorgen was het erg koud. We zaten allen te rillen totdat de zon doorbrak. We hebben 

vandaag eindelijk de lang beloofde sigaretten gekregen. Bovendien het kledingpaket. De 

slipover moet eerst gestempeld worden, voordat ik hem krijg, dus dat duurt wel enkele 

weken.21  

 

                                                 

21 Militaire kleding die ook voor burger kleding kon doorgaan, werd gestempeld of beschilderd met de 

letters “KGF” (Kriegsgefangene). Wie wilde ontsnappen, schreef de letters KGF met witte tandpasta. 

Dat kon voor een vlucht gemakkelijk verwijderd worden. 
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Groepsfoto cadetten. Enkelen met “KGF” op de kleding (coll. krijgsgevangen.nl) 

Vanavond heel geanimeerd debat gehad met kapitein Van der Giessen over Tweede Front. 

We zijn dit maal erg laat gaan knoeren, want we hebben nog lang gepraat. 

Vrijdag 9 oktober 1942 

Vandaag de hele dag buiten gezeten en getekend. Heerlijk rustig geweest en een heleboel 

dingen met mezelf uitgeknokt. Fijn is dat, ook eens alleen te zijn. Vanmiddag na het appèl stak 

er plotseling een enorme storm op. Ik heb nog nooit zo’n zandstorm gezien. Het was enorm. 

We waren buiten en binnen 2 minuten tijd zaten we midden in de zandstorm. Ik heb gerend 

wat ik rennen kon. 

Zaterdag 10 oktober 1942 

Het is een stuk kouder geworden maar toch nog schitterend weer. Ik snap niet veel van de 

brief die ik gekregen heb en was er eerst wat door in de put, maar daar komen we ook wel 

weer overheen.  

Zondag 11 oktober 1942 

Vanmorgen ijskoud. Voor het eerst nachtvorst. Naar de kerk geweest. “Mozes mocht het 

beloofde land niet binnengaan”. Voor het eerst binnen. We zaten zowat op elkaars schoot. 
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Maandag 12 oktober 1942 

Bar koud en erg triest weer. We verhippen van de kou. Gelukkig moest ik oefenen en daardoor 

werd ik lekker warm. Verder weer boekhouden gedaan. Nog is mijn boek niet uit de censuur. 

Gelukkig kunnen we toch wel verder. Vanavond ging plotseling het licht uit. Resultaat dat Jan 

van Galen tegen een deur aan fietste. Overste Lugt vanavond gesproken. Fijne figuur. 

Dinsdag 13 oktober 1942 

Erg koud tijdens appèl maar de zon schijnt. Tegen 12.00 uur lekker in de zon gezeten. Ben 

met Basje weer een aardig stuk opgeschoven. Mijn boek is er nog steeds niet maar we kunnen 

nu gelukkig een boek lenen. Dus vooruit maar weer. Er komen hier enorme voorraden 

aardappelen aan voor de wintervoorraad. 

Woensdag 14 oktober 1942 

Het weer wordt steeds kouder. Langzaam maar zeker gaan we naar de winter toe. ’s Ochtends 

is het lang donker en dan heb je het idee, dat je in Holland zit wat het klimaat betreft. Voor de 

rest lijkt het er niet op. We hebben er een deken bij maar deze is slechts erg dun. Gelukkig dat 

ik mijn eigen deken er bij heb. 

Donderdag 15 oktober 1942 

Grote verhuisdag. We hebben alle kribben 3 hoog op elkaar gezet, omdat we ons niet konden 

keren of wenden met die 28 man. Het resultaat was overweldigend. Na een 2 uur geschreeuw 

en gesjouw dat je je eigen woorden niet kon verstaan, zijn we tot een enorm resultaat 

gekomen. De ruimte is werkelijk behoorlijk geworden. Er zijn 940 Amerikaanse pakketten 

aangekomen. 

Vrijdag 16 oktober 1942 

De Nederlandse Rode Kruis pakketten schijnen aangetast te zijn door een brand tijdens een 

luchtaanval te Düsseldorf. We hebben ze nog steeds niet ontvangen. Intussen alweer Engelse 

en Amerikaanse Rode Kruis pakketten aangekomen. We zijn vandaag begonnen met het 

versieren van de kamer. In het begin een rare gewaarwording om zo op de muur te tekenen. 

Ben nu met waterverf begonnen. Vanavond kapitein Calmeijer. Polonaise gehouden door de 

gang. Met trompet. 

Zaterdag 17 oktober 1942 

Het is steeds duidelijker te merken dat de winter nadert. Het wordt al erg fris buiten en er staat 

een stevige wind. Vanavond cabaret gehad. Reuze leuk. 

Zondag 18 oktober 1942 

Vanmorgen naar de ds. geweest. Zijn preek was weer verbazend fijn. Over het bidden 

gesproken. Vanmiddag een bridgedrive begonnen bij ons op de kamer. 
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Ontwerpen voor muurschildering eetzaal A. (coll. Boost) 

Maandag 19 oktober 1942 

Vanmorgen toen ik opstond en naar de Karpaten keek, zag ik dat de toppen en hellingen wit 

waren. De eerste sneeuw. Het is gemeen waterkoud en we zijn allen erg rillerig aangelegd. 

Het zal me benieuwen hoe dat deze winter worden zal. Vanmiddag weer flink geklost. Het gaat 

erg prettig met Basje samen. Vanavond majoor Claasen. 

Dinsdag 20 oktober 1942 

Groot feest vandaag. Het was weer een gezellige drukte met al dat verdelen en we hebben 

het er maar weer eens fijn van genomen. Vandaag kreeg ik ook bericht, dat een zeeofficier 1e 

kl krankzinnig is geworden22. Tevens is vandaag de mededeling doorgekomen, dat er 24 

zieken naar huis gaan, waaronder kapitein Calmeijer. Jammer!! 

Woensdag 21 oktober 1942 

Vandaag briefformulier en briefkaart ontvangen. Gelukkig maar. We zijn midden in een 

bridgedrive gewikkeld en staan voorlopig nr 1. Vanavond geoefend voor cabaret op een 

                                                 

22 Het betreft hier Luitenant-ter-Zee 1e kl J.F.P. Opwijrda (bron: NA coll. 2.13.98 inv 176 Medische 

verslagen) 



 

84 

podium van tafels. Het ging uitstekend en we hebben de nodige smakken gemaakt, alsof het 

niets was. Vanavond verse bieten gehad bij het eten. 

Donderdag 22 oktober 1942 

Ga tegenwoordig elke ochtend na het appèl naar de Bijbellezing van de ds. Dat is prettig, want 

je begint je dag altijd fijn. Ben de hele ochtend bezig geweest met de brief en kaarten. Daarna 

heb ik boekhouden gedaan. We schieten verbazend goed op en ik sta soms verstomd te kijken. 

Vanavond is overste De Jongh bij ons op de kamer geweest, hij kon het bij hem niet harden 

van de kou. 

Vrijdag 23 oktober 1942 

Appels van het Nederlandse Rode Kruis, 27 stuks. Het is mistig, nat weer en we moeten weer 

binnen zitten. Vanmorgen de appels verdeeld. Het was een enorm feest. We krijgen het hoe 

lager hoe beter hier! De mensen uit Colditz hebben een rekest ingediend om te verhuizen naar 

dit kamp.23 Bekend gemaakt, dat ons rantsoen vergroot wordt. Hoe is het mogelijk? Vanavond 

de duiker (?) bij ons op de kamer gehad. Hij vertelt reuze leuk. 

Zaterdag 24 oktober 1942 

Vandaag ordonnans met Basje. Zodoende meteen mooi de gelegenheid om te klossen. 

Bovendien nog een briefformulier gehad, zodat ik weer eens kan praten met Doy. Dat kan je 

soms zo fijn opluchten. 

Zondag 25 oktober 1942 

Fijne preek gehad van de ds. Het is schitterend weer. Heb met Kees de hele middag 

gezonnebaad. Net een lentedag vandaag. 

Maandag 26 oktober 1942 

Het is weer een stuk kouder vandaag. Kees is beroerd en ligt te bed en wordt door ons 

verwend. Vanmiddag een tyfus-paratyfus injectie gehad. Vanavond hebben we de generale 

repetitie gehad voor het cabaret. Het beloofd een geslaagde avond te worden. Verder geen 

nieuws. 

Dinsdag 27 oktober 1942 

Het is koud vandaag. Vanmiddag hebben we koffers geregistreerd. Ik vond mijn koffer en deze 

was op slot. Vanavond de première gehad van het cabaret voor de 6e compagnie. De avond 

was geslaagd. Alleen werd er roet in het eten gegooid door Rindan (?). Hij was gepikeerd over 

het lied “Het regiment marcheert niet meer” en heeft de woorden ingepikt. Enfin, we zullen 

maar weer zien. 

                                                 

23 Vreemd waar deze opmerking vandaan komt. Pas in juni 1943 komen de Nederlanders uit Oflag IV 

C Colditz aan in Stanislau. Reden hiervoor is, dat Colditz een Brits kamp wordt en alle andere 

nationaliteiten moeten vertrekken.  
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Woensdag 28 oktober 1942 

Een teleurstelling is dat, zo’n korte brief maar dat kunnen ze thuis ook niet weten. Het weer is 

nu ook zodanig, dat we veel binnen moeten zitten en dat het leven dan ook nóg wat senieler 

wordt in deze negorij. Gelukkig zijn er nu wat boeken en met 28 man op de kamer is het hier 

gelukkig nogal warm. ’s Avonds voor het naar bed gaan moet ik echter wel eens strijd leveren 

om een stel ramen open te krijgen. 

Donderdag 29 oktober 1942 

Zware mist en somber weer. Geen post, waar we juist naar verlangen. Er verdwijnen hopen 

brieven. Ik snap er niet veel van. Vanmiddag met Basje weer boekhouden gedaan. We 

schieten op. Voor het eerst binnen appèl gehad, als proef. Dat zal deze winter wel regel 

worden. Vanavond hebben we weer cabaret gehad voor de 3e compagnie. De stemming was 

uitstekend.  

Vrijdag 30 oktober 1942 

Vanmorgen mijn pakje gehaald. Was een teleurstelling voor me, dat ze er uit gegapt hadden. 

Enfin, dat komt hier vaak voor en ik ben blij dat mijn kleren veilig zijn. 

Zaterdag 31 oktober 1942 

Schitterend weer. Het is net lente en ik heb er acuut gebruik van gemaakt, om de hele dag 

buiten te zitten. Vanavond cabaret voor de 5e compagnie. De stemming was enorm.  

Zondag 1 november 1942 

Mooi weer, handbalwedstrijd gespeeld. Fijn is dat, weer eens achter een bal aan te hollen. We 

zijn op het ogenblik weer volkomen doorvoed, dus gaan we ook weer aan sport doen. 

Vanmiddag naar de kerkdienst geweest. 

Maandag 2 november 1942 

Vanmorgen 08.30 uur een gastwedstrijd gespeeld. Was leuk en daarna met de hele kamer 

bieten gaan snijden. We hebben een lol gehad voor tien. De Boer had net zijn gitaar en in 

optocht gingen we naar de keuken. De hele dag al zijn we aan het zingen en vrolijk. Vanavond 

moeten we al om 21.00 uur naar bed. In verband met wintertijd. Getuige geweest voor Bas 

van Nooten’s huwelijk. 

 

Detail uit register van gesloten huwelijken in Stanislau (NA coll. 2.13.98 inv 90) 
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Dinsdag 3 november 1942 

Schitterend weer. Vanmorgen vroeg was het zelfs al warm. Gekeken naar een 

handbalwedstrijd. Was echt leuk. Verschillende Duitse officieren op inspectie geweest. De 

kamer ook geïnspecteerd. Vanavond cabaret gehad voor de hoofdofficieren. De stemming in 

de zaal was veel te rustig, kan ook niet anders. Ben een beetje gammel van de prik. 

Zaterdag 7 november 1942 

Grote herrie. Ons aangeboden in Duitsland te gaan werken. Van onze compagnie 31 man 

opgegeven. Hoe is het mogelijk? Laat ik er verder het zwijgen maar toe doen. Vanavond 

cabaret gehad voor de 7e compagnie. 

Zondag 8 november 1942 

Vanmorgen naar de ds. geweest. De preek was fijn en heeft me weer een steun gegeven om 

verder te worstelen. 

Maandag 9 november 1942 

Het vriest! Erg koud. Hele dag binnen. Laatste prik gehad. 2 voetbalspelen op de kamer, de 

hele dag zoet. Het is al bar koud zo ineens. Vanavond overste Lugt gehoord. 

 

Winter “landschap” door 2e Lt Kervink (coll. Kervink) 
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Donderdag 12 november 1942 

De wereld is hier schitterend wit en je hebt helemaal niet het idee, dat het oorlog is als je hier 

dat prikkeldraad niet zag. 

Vrijdag 13 november 1942 

Hele dag binnen. We amuseren ons met allerlei spelen uit Holland o.a. voetbalspel, pingpong 

en andere gokspelen. Het lawaai is soms oorverdovend. Je kunt je onmogelijk ergens op 

concentreren. Enfin, dat zal ook wel weer luwen. De studie boet er de laatste tijd bij in. 

Zaterdag 14 november 1942 

Er ligt al behoorlijk sneeuw en het is aardig koud. Lang appèl gehad, omdat 1e klasse 

gesmeerd is.24 Vanmiddag weer appèl op de kamers. Alles onderzocht, spoorloos. 

Zondag 15 november 1942 

6 maanden gevangen. Mooie dienst gehad. J. van Galen en Budèl jarig vandaag. Van de 

keuken fijne erwtensoep gehad. 

 

Groepsfoto cadetten. Met hondje: Richard Budèl (coll. krijgsgevangen.nl) 

                                                 

24 Op 13 november 1942 ontsnapt luitenant-ter-zee 1e klas S.A. l’Honoré Naber. Hij wordt de volgende 

dag gearresteerd en naar de gevangenis van Nadworna gebracht. Ondanks vele verhoren en het 

oplopen van vlektyfus, verraad hij pas in februari 1943 zijn identiteit en wordt hij teruggebracht naar 

Stanislau.(bron: L. de Hartog “Officieren achter prikkeldraad” p. 194) 
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Maandag 16 november 1942 

Het is behoorlijk koud. John en ik zijn vandaag samen ordonnans bij het 1e Bataljon. Een 

rustige dag dus vandaag, want het is de laatste tijd moeilijk uit te houden op de kamer vanwege 

het lawaai. De berichten zijn de laatste tijd buitengewoon. Het heeft er veel van weg alsof de 

Amerikanen een mars aan het maken zijn. 

Dinsdag 17 november 1942 

Weer geen post vandaag. Enfin, soit. Er zijn hier de laatste dagen verscheidene officieren van 

ons ingepikt. Wat dat te betekenen heeft weet ik niet.25 

Donderdag 19 november 1942 

Beroerd die evacuatie in Holland. Hoe zullen de oudelui er nu voor staan? Waar zullen ze naar 

toe moeten? En dan maar hier zitten en niets kunnen doen of helpen. Enfin, het is nu eenmaal 

zo en we zullen maar weer rustig afwachten tot de tijd daar zal zijn. 

Zaterdag 21 november 1942 

Hoe zal het zijn in Holland? Zullen Pa en Ma nog thuis zijn? Kon ik toch maar wat doen. De 

verloving zullen we maar uitstellen Doy, hoe zeer het me ook aan mijn hart gaat. 

Zondag 22 november 1942 

Het sneeuwt weer hard, doch helemaal niet koud. Vanmorgen naar de kerk geweest. Preek 

over “Weest een zegen”. Hele dag binnen. Middagappèl ½ uur vroeger. 

Dinsdag 24 november 1942 

114 jaar K.M.A. Leuke dag gehad. Vanmorgen begonnen met wedstrijden in de sneeuw. 

Wagenrennen en touwtrekken. Touw stuk. Vanmiddag feestmaal gehad. Gedenkplaat 

gekregen van de adelborsten. Generaal Nauta Pieter en overste De Jongh ook aanwezig. Na 

appèl prijzen uitgereikt. Vanavond cabaret gehad. Was verbazend leuk. De stemming was 

enorm. In bed nog een verhaal verteld. Een echt leuke dag. 

Vrijdag 27 november 1942 

Weer begonnen met boekhouden. Zit er nog vrij goed in. 

Zaterdag 28 november 1942 

Vandaag begonnen met het uitreiken van Amerikaanse Rode Kruis pakketten. De hele 

ochtend in de keuken gezeten en een schetsje gemaakt van de keuken. 

                                                 

25 H.L. van der Tuuk, J.J.D. ten Bosch en B.M.C. Braat zijn volgens de Ab- und Zugangslisten van 

Stalag 371 Stanislau op 15-11-1942 „am Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden in Den Haag 

zur Verfügung gestellt“. Ten Bosch en Braat zijn op 20 juli 1943 door de Duitsers geëxecuteerd op de 

Leusderheide (NA, coll. 2.13.71 inv 61). Van der Tuuk overleefde de oorlog. 
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Vrijdag 4 december 1942 

Hartelijk gefeliciteerd Moes. We hebben er vandaag een feest van gemaakt. Vanmorgen voor 

de tafel koffie geschonken met echte melk en kunstcrème als room. Bonbons en koekjes 

getrakteerd + sigaar. ’s Middags feestmaal met ons 4. Jachtschotel, vooraf soep en als dessert 

pruimenpudding en koffie. Echte feestdag geweest vandaag. Tombola gehad. Schrift + 

penhouder getrokken. 

 

 

Tekening van de keuken door Van Dulmen Krumpelman (coll. krijgsgevangen.nl) 

Zaterdag 5 december 1942 

Enorme leuke dag. Klaasfilm voor de kamer. ’s Avonds ook enorm gelachen om alle surprises 

en grappen die er uit gehaald zijn. Een dag om niet gauw te vergeten. 

Zondag 6 december 1942 

Schitterende preek gehad van de ds. Ik ben in een echte zondagstemming vandaag. Trouwens 

de meesten van ons. Gezellig bij elkaar gezeten.  

Maandag 7 december 1942 

Na een gezamenlijke bespreking met onze kamer besloten een mooi kerstfeest in elkaar te 

draaien. Zijn nu druk bezig met het maken van versiering. Kreeg vandaag een 

briefkaartformulier en heb deze versierd en als kerstkaart naar Doyke gezonden. Hoop maar, 
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dat de censuur deze kaart door zal laten. Heb verzoek ingediend aan Abwehr Offizier voor het 

in beslaggenomen pakketje. 

 

Versierde kerstbrief van Puck aan Henk de Pater (coll. de Pater) 

Dinsdag 8 december 1942 

70 man naar huis. Vandaag enorm verrast met 2 moord brieven van jou Doyke. Wat is het toch 

heerlijk dat je zo flink bent. Ik kan je nooit dankbaar genoeg zijn voor je flinkheid en 

opgeruimdheid. Voor jou en thuis wat thee, koffie en sigaretten meegegeven aan een officier 

die terug gaat naar Holland. Hoop dat jullie het met kerstmis hebben. Dan heb ik tenminste 

ook wat kunnen doen voor jullie allen! 

Vrijdag 11 december 1942 

2e aanbod gehad om in Duitsland te gaan werken. Voorwaarden: erewoordverklaring, werken 

in burger, betrekking in overeenstemming met rang. Familie mag overkomen, verlof 

toegestaan. 

Vrijdag 18 december 1942 

Trouwfeest gehad van Bertus. Enorm feest van gemaakt. 
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Huwelijk J.C.P. van Apeldoorn op 18-12-1942 (NA coll 2.13.98 inv 90) 

Zondag 20 december 1942 

John aangenomen. Was een mooie dienst. ± 60 man aangenomen. 

Maandag 21 december 1942 

4 man uit Holland aangekomen.26 

 

Wandelen in de sneeuw op de appèlplaats (coll. ICRC Audiovisual Archive) 

  

                                                 

26 Dit waren 5 personen: dokter Van Beek en de verplegers Coremans, Klompmaker, Sturm en Van 

Aarle (kgf nr 32079-32083) die zich op 19-12-1942 vrijwillig gemeld hadden voor een toerbeurt. 
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Fraai Kerstmenu van “Hotel M-Stammlag 371” december 1942  

(coll. Pothast) 
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Hier eindigen de aantekeningen in de zakagenda van 1942. Verdere aantekeningen zijn 

gemaakt in 2 schriftjes, waarbij alleen brieven aan Doyke zijn opgenomen. Bob schreef in dit 

schrift – net als op de losse briefjes die hiervoor zijn uitgetypt -  als hij behoefte had om met 

Doyke te praten maar niet meer over briefformulieren beschikte. Hij kon dan in de vorm van 

een brief praten met Doyke. De periode 1943 ontbreekt helaas hierbij en van de jaren 

1944/1945 zijn slechts een 20-tal brieven opgeschreven. 

 

 

Doyke op 25-2-1944 (coll. Pothast)  
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6. OFLAG 67 NEUBRANDENBURG 

 

Zondag 27 februari 1944 

Lief, lief Vrouwtje van me, 

Het is zondagmiddag en stil in de barak. Iedereen luistert naar luitenant Balluseck, die bij ons 

een klassieke pianorecital geeft. Zo’n moment dat ik stil op mijn krib klim om te genieten en, 

lach nu niet, maar dan ben jij altijd héél dicht bij me. Zo’n uur doorleef ik altijd weer opnieuw 

“onze” uren, dagen en maanden. Wat is dat al lang terug en eigenlijk pas gebeurd. Ik vraag 

me wel eens af hoe lang nog, wanneer zie ik je terug en hoe? We zitten hier nu in de 

belabbering en maar zéér goed ook, want in Stanislau sliep je langzaam maar zeker in. Ik kan 

’t hier aan iedereen merken, “men” is weer wakker geworden, het bloed gaat weer stromen en 

ze hebben weer wat voor over voor elkaar en vooral voor de goede zaak. Ik heb je zoveel te 

vertellen Doyke, zoveel dat ik niet meer weet waar te beginnen. Onwillekeurig als ik zo schrijf, 

kom ik weer bij jou. Ach al die belevenissen hoor je nog wel van me, dat is ook zo belangrijk 

niet, want veel meegemaakt, nee dan zal jij meer kunnen praten. Praten Doy, een uur, wat? 

Dagen zou ik met je willen praten. Jij bij mij, ik bij jou en maar praten, want er is zoveel wat ik 

je te zeggen heb. Zoveel mooi en goeds is er tussen ons gegroeid Doy. Ik ben God dankbaar 

dat we elkaar gevonden hebben. Zo in de loop van die 2 jaar heb ik me wel eens afgevraagd: 

“Zou er geen verwijdering tussen ons ontstaan?” Niets daarvan, alles goed gebleven en beter 

geworden nog. Doyke jij worstelt en ploetert rustig voort en schrijft me opgewekt of er niets 

loos is. Een ding vergeet je. Dacht jij, dat ik dat niet merken zou? Lieve duvel van me. Als ik 

een soerat krijg van je, proef ik uit je schrift alleen al je stemming en je moeilijkheden. De 

afgelopen maand december was ’t knap mis hè Doy? 

Woensdag 29 maart 1944 

Lief vrouwtje van me, vandaag hoorden we, dat er binnenkort weer gelegenheid gegeven zal 

worden om spulletjes naar huis te sturen. Ik wil er dus gebruik van maken je weer eens een 

gewone brief te schrijven. Of het ditmaal lukken zal weet ik nog niet maar allicht kan ik het 

proberen.27 Doyke, er is na Stanislau veel veranderd voor ons maar ik ben blij, dat we dichter 

bij huis gekomen zijn, omdat ik wel het idee heb, dat jullie bang waren voor ons, daar vlak bij 

Rusland. Ik sta er persoonlijk anders tegenover, omdat we meer Russen meegemaakt hebben. 

De reis hierheen is wel de mooiste herinnering, die ik aan KGF-schap houden zal denk ik. 

Precies kan ik ’t niet vertellen maar wel in ’t kort. Voordat we uit Stanislau weg gingen hield 

onze transportführer een geweldige toespraak, waarin hij vertelde dat wij maar “dumme 

Holländer” waren “ohne Fantasie” en dat we niet moesten proberen weg te komen, want zijn 

posten hadden opdracht te schieten en hij zou ze “bis ins Gefängnis” dekken. Toen hij ons dat 

                                                 

27 Om de censuur te omzeilen, werd een brief in de spulletjes verstopt. In deze brief kon alles verteld 

worden wat men elkaar te zeggen had. In normale brieven kon dat niet, want deze werden door de 

censuur gelezen en mochten geen informatie bevatten die nadelig was voor Duitsland. 
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vertelde, waren er al 7 man van ons tussenuit.28 Het eindresultaat toen we hier aankwamen 

was, dat er 61 cadetten en adelborsten weg waren. Je begrijpt de woede van de heren en de 

eerste dag was ’t hier net een schiettent. Bij het minste of geringste stonden ze klaar met 

schieten en schelden en wij lachen maar.  

Het was hier een enorme rommel en nergens was voor gezorgd, terwijl de Lagerkommandant 

een beul van een kerel was. De heren hebben echter weer bakzeil moeten halen, want de 

generaal heeft een regen van telegrammen en klachten naar Genève gezonden. Het resultaat 

was, dat de Lagercdt. opgehoepeld is en we nu een nieuwe hebben, die veel menselijker is. 

Intussen is er hier een Rode Kruiscommissie uit Genève geweest en we hebben ’t nu best. 

Verhalen van “de hel van Neubrandenburg” zijn pertinent belachelijk overdreven en doe ons 

in Godsnaam een groot plezier en trek je er niets van aan.  

 

Oflag 67 met de plek van de afgebrande barak (NIMH coll. 444 Krijgsgevangenschap en kampen) 

Doyke ik spreek nu in alle ernst en zoals we met elkaar afgesproken hebben tegenover elkaar 

te zullen handelen. Ik ben volkomen gezond en vind, dat ik erg dik word. Dat raak ik echter 

wel weer kwijt, dus vooruit maar. Doyke, ik ben een dikke prop geworden. Vind je ’t erg? Ik 

trek me er toch niets van aan lieve schat van me! Ja lieve vrouw van me. Toen ik je beide 

laatste foto’s zag, viel het me plotseling op en ook in je laatste brieven. Je bent “Vrouw” 

geworden, mijn lieve vrouw. Wat klinkt dat mieters in mijn oren Doyke. Heb jij ook wel eens 

plotseling zo’n hevig verlangen? Als ik dat heb, dan glijden al die gelukkige maanden aan mijn 

                                                 

28 In het cadettenkamp hadden 7 jongelui zich verstopt onder de vloer van het toneel. Dit waren: Carol 

Popelier, Ad Verhage, Sieb van der Pol, Joop Singor, Ary Ligtermoet, Hans von Seydlitz Kurzbach en 

Albert Ernst.  
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ogen voorbij, die we samen doorgemaakt hebben. Wat ben ik je daar nu dankbaar voor Doy, 

dat je me toen zo vertrouwd hebt en me zoveel gegeven hebt.  

Enfin, vrouwtje, spoedig is de zaak afgelopen, want de zaak moet klappen en dan komt onze 

tijd. Wat zal ik je verwennen en vertroetelen. Ik hoop een tijdje verlof te krijgen en dan zullen 

we alleen voor ons beiden leven. Dat beloof ik je. Ik ben je dankbaar, dat je Moesje zo goed 

verpleegd hebt. Lieve kleine “Moeder”. Hard werken en sloven en toch vrolijk blijven hè? Ik 

heb respect voor je Doy en je bent waard, dat ik je vertroetelen zal. Trots ben ik op je. 

Donderdag 30 maart 1944 

Zo Doyke, ben net terug van de dagelijkse wandeling om de nodige frisse lucht in te pompen 

en aangezien ’t nu even rustig is, ga ik weer verder. Ik schrijf je maar datgene wat me zo voor 

de geest komt, dus kijk niet verwonderd als ik zo af en toe van de hak op de tak spring. Het is 

hier vaak erg moeilijk om je gedachten te concentreren met al dat geroezemoes om je heen. 

Gek is dat Doyke. In Stanislau hadden we met ons vieren een kamertje en hier zitten we met 

80 man in een barakhelft, waar alles door elkaar praat, loopt en stoeit. Zo nu en dan kijken 

Willem en ik elkaar eens aan en dan schieten we de jassen aan om maar eens een rondje in 

de buitenlucht te tippelen. Maar maak je niet “sappel” hoor, ons aanpassingsvermogen werkt 

nog steeds uitstekend en de stemming is als steeds opperbest. De dagen volgen elkaar nog 

steeds op in dezelfde monotone volgorde maar hier hebben we ’t grote voordeel weer in een 

kamp te zitten met de officieren, d.w.z. we hebben weer lessen en lezingen ad libitum. Zo nu 

en dan groeit de zaak ons zelfs wel eens boven ’t hoofd en dan zeggen we maar gauw een of 

andere les af. Maak je dus niet ongerust, dat ik werkschuw word, daar pas ik wel voor op. 

 

“Diploma” van een met goed resultaat gevolgde cursus door Cees Blom, kamergenoot van Bob 

(coll. krijgsgevangen.nl) 
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Ik ben er echter in mijn binnenste wel van overtuigd, dat je me – als we weer bij elkaar zijn – 

wel enige tijd moet gunnen, om me weer aan ta passen aan het normale huiselijke leven. Wat 

zal dat een on gekende luxe zijn lieveling!! Gek, je leeft hier op herinneringen, die voor mij 

persoonlijk altijd weer opnieuw dierbaar zijn. Verlang jij ook zo naar een klein prettig gezin? Al 

hebben we misschien tegen die tijd geen cent, komen doen we er tóch wel hoor. Dan moeten 

we de eindjes maar aan elkaar zien te knopen. We hebben nu lang genoeg gewacht, wat jij? 

Het goede van deze tijd is, dat we hebben leren inzien, dat geld niet alles betekent.  

Ik vraag me vaak af, hoe jullie op ’t ogenblik rond kunnen komen. Alles is zo duur en moeilijk 

te krijgen en ’t salaris wordt niet evenredig hiermee verhoogd. Er zijn hier zoveel dingen, die 

ik niet meer snappen kan. Dat is ’t machteloze gevoel dat we hier allemaal hebben. Je weet, 

dat ze in Holland alles alleen uit moeten knobbelen en hier leef je wat eten betreft in een 

vooroorlogse periode. Pakjes uit Holland stromen binnen met een inhoud, waar we allemaal 

van staan te tollen en hoe leven de mensen in Holland zelf? Doyke, het doet me vaak pijn, als 

ik weer zo’n pakje moet halen van mijn ouders. Alles even zorgvuldig ingepakt, overal keurig 

touwtjes om. Ik zie er de liefde uit, waarmee dit alles gedaan wordt. Dan komt er een klein 

busje suiker uit, een klein busje vet, een klein pakje boter. Snap je wat ik dan denk? Dat hebben 

ze weer overgespaard om vooral mij toch wat te kunnen sturen: “want Bob zit achter 

prikkeldraad! Hij is zijn vrijheid kwijt! Hij heeft ’t slecht!” Dit zit me zo dwars Doy. Hoe moet ik 

dat toch duidelijk maken? Voel jij ook niet wat er hier in me omgaat? Gelukkig krijg ik niet ’t 

volle aantal pakjes maar ook dit aantal is nog teveel. Ik schreef naar huis: “Schei er toch mee 

uit! Ik heb het niet nodig!” Wat was ’t antwoord denk je? “Zeur nu maar niet over pakjes, 

accepteer ze slechts, wij hebben genoeg!” Toen heb ik ze geschreven: “Als dit zo door gaat, 

schrijf ik een maand lang niet meer!” Resultaat: “Dan schrijf je maar niet!” Ra, ra wat moet ik 

hiertegen doen? Verder zal ik hier maar niet meer over schrijven, anders verveel ik je maar! 

Ik wil proberen je een kleine blik te geven van de gemoedstoestand hier onder de Duitsers. 

Toen we hier een week zaten, was onze bewaking uitgegroeid tot 24 posten rondom en in het 

kamp. Dit zijn mensen die afgekeurd zijn voor ’t front, omdat de meesten een zodanige 

verwonding opgelopen hebben, dat ze zich niet goed meer kunnen bewegen. Kortom: 3e rangs 

troepen. Nu is ’t zover dat een deel van onze bewaking weggehaald is voor Rusland en 

Finland. De stemming onder hen? Wel, ze hebben allemaal tabak van de zaak maar de angst 

voor elkaar zit er bij hen zó in, dat ze bijna niets durven zeggen. Met zo iemand kan je alleen 

praten als je onder 4 ogen met hem bent en dan kijken ze nog steeds schichtig om, of er 

niemand staat te luisteren. Dit partijwezen heeft zich zo ingewoekerd, dat de Duitsers – 

volgens mij – voortdurend in een angstpsychose leven. Steeds zijn ze bang voor verraad. Uit 

de berichten uit Holland is mij duidelijk geworden, dat het daar al precies dezelfde kant 

uitgegaan is. Jij schreef me: “Machteloos toezien en luisteren….en mond dicht!” Het 

buitengewone “voorrecht” om in door Duitsland bezet gebied te leven. Wat hebben wij het dan 

toch makkelijk! Als ons iets niet bevalt, zetten we een grote mond op en als dat niet voldoende 

helpt, gaat er een klacht naar het Rode Kruis in Genève.  

Neem daarentegen de Russen hier. Dat land is niet aangesloten bij het Internationale Rode 

Kruis en wat is ’t gevolg er van? De krijgsgevangenen zijn overgeleverd aan de willekeur van 

hun tegenstanders. Ze krijgen nóóit pakjes van huis, nóóit krijgen ze post en ons zien ze leven 

in luxe. Wat moet er vaak niet omgaan in deze stakkers. Nu helpen we ze wel zoveel mogelijk 

en in die 2 ½ maand, dat we hier zitten, zien we de mensen dikker worden maar ja, al dat leed 

en ellende kunnen we toch niet verhelpen. Bovendien valt me hier nog steeds op, de moeite 



 
98 

van veel mensen hier, om afstand te doen van het een of ander. Het materialisme viert nog 

steeds hoogtij onder de mensen. Ik betrap me er zelf ook wel eens op Doyke, dat ik op een 

gegeven ogenblik last heb van egoïsme. “De liefde van de man gaat door de maag”. Een oud 

gezegde, dat nog steeds nieuw is. Wat zijn de vrouwen op een heleboel dingen toch veel 

makkelijker dan wij. Jullie cijferen vaak jezelf weg en praat daar verder niet over, terwijl als wij 

het doen, iedereen dat ook horen moet. Wij horen graag zeggen: “Wat heb je dit of dat toch 

flink gedaan!” Ja Doy, lach hier maar om maar tóch is het de waarheid.  

 

Russen voeren soep aan. Een Nederlandse marineofficier kijkt toe (coll. ICRC Audiovisual Archives) 

Toen we opgepikt waren, waren al de getrouwde mannen bang voor hun huisgezin. “Wat moet 

er van hen terecht komen?” vroeg iedereen. Zijn we wel zo belangrijk, vraag je je hier wel eens 

af. Ik hoop Doyke, dat als we later getrouwd zullen zijn en een huisgezin zullen hebben, dat 

we dan de zaakjes in onderling overleg zullen oplossen. Denk nu niet: “Dat doet Bob uit zichzelf 

wel!” Doy, ik kom er rond voor uit, dat ik ook een egoïstje ben. Ik zal het wel zoveel mogelijk 

proberen maar beloof me vast, dat je me hieraan zult herinneren, als ik later hier niet aan 

mocht denken. Als ik jou zo’n formulier schrijf, valt ’t me wel eens op, dat ik het woordje “ik” 

maar al te vaak gebruik. Doyke het is fout maar aan jou de taak mij daarop te wijzen. Ik ben 

nu toch bij je te biecht en ga nu ook verder. Vroeger was ik een enorme driftkop. Met de jaren 

is dit minder geworden maar zo nu en dan sla ik wel weer eens op hol. Hier wordt het me ook 

wel eens te gortig en dan moet ik mijn neiging om er boven op te slaan, héél zwaar 

onderdrukken. Nee Doyke, ik ben maar een heel gewoon manneke en vaak ben ik benauwd, 

dat je me in die 2 jaar op een voetstuk gesteld hebt. Doy, pas op dat ik er straks niet af val. 

Nu iets anders Doy, ik moet een niet te lange zelfbeschouwing houden hier, want anders schrik 

je maar van me. Lach niet duvel!!! Ik wil nu ook met je praten over ons huwelijk. In de eerste 
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plaats wil ik vooropstellen dat als we weer bij elkaar zijn, wij beiden hierover in de eerste plaats 

eens goed over moeten praten. Nu wil ik er echter vast op vooruitlopen. We weten geen van 

beiden wanneer de langverwachte dag daar zal zijn Doy en je hebt me er ook nooit over 

geschreven (hetgeen begrijpelijk) maar wel schreef je me indertijd over eventuele kinderen. Je 

wilde voorlopig geen kinderen. Ik heb je daar al eens over geschreven en ik heb daar veel over 

gepiekerd. Doyke je hebt gelijk. Als we kinderen krijgen, moeten we ze ook alles geven wat ze 

nodig hebben. Ik voor mij ben ervan overtuigd dat dat onmogelijk is vlak na deze oorlog. Dat 

is één reden en de andere is, dat we elkaar eerst maar eens zelf moeten hebben lieveling: 2 

jaar zijn ons door de neus geboord. In normale tijd zouden dat waarschijnlijk de mooiste jaren 

voor ons geweest zijn. De jaren dat je van elkaar houdt en de verdere zorgen van het leven 

nog niet ziet. Doy, ik zal voor jou helemaal duidelijk zijn, omdat je het dagelijks om je heen zult 

zien Doyke. Ik kan me levendig indenken, dat het jou onwillekeurig pijn zal doen, als je nu een 

paartje ziet, dat gelukkig met elkaar is. Ik voel hier, nu Edy een vriend heeft, helemaal het 

schrijnend voor jou.  

Je schrijft er niet over Doy, maar heb ik het nu toch niet bij het rechte eind? Daarom kun je mij 

niet uit het hoofd praten, dat jullie in Holland met momenteel veel moeilijker hebben dan wij 

hier achter de draad. Je moet niet vergeten, dat wij hier nooit in de verleiding gebracht worden. 

Dat bestaat zeer eenvoudig niet. Eerlijk moet ik zeggen: gelukkig niet, want ik voor mij ben er 

niet van overtuigd, dat velen onder ons tegen zo’n verleiding bestand zouden zijn. Ja goed, 

we zijn hier “mannen onder elkaar” en dat de taal dan niet zo gekuist is als in het normale 

leven, is begrijpelijk maar zo nu en dan wordt het me wel eens te bar. Dat zijn echter de 

bepaalde types Doy, die je je hele leven tegen zult komen en waarvan jij zelf ook wel reeds 

het nodige ziet en gezien hebt. Mat dit al zijn wij hier gauw geneigd om te oordelen over “de 

vrouw”. Neem dat dan maar niet au serieux Doyke! Zo nu en dan moet je me maar laten praten. 

Trouwens ik ben er van overtuigd, dat je dat wel doen zult Doyke.  

Doyke als ik nu bij je zou zijn. Dat verlangen speelt je zo nu en dan wel eens parten kindje 

maar hetzelfde heb jij. Wat ben ik de goede God toch dankbaar, dat we elkaar gevonden 

hebben. Liefde Doyke! Dat éne woordje!! Wat heeft het een enorme grote betekenis. Kan jij je 

een leven zonder liefde indenken? Wat betekent dat woordje eigenlijk? Ik zou je dáár over 

alleen al een héél, héél lange brief kunnen schrijven. Hier wil ik alleen maar aanhalen, dat het 

volgens mij is: elkaar aanvoelen, elkaar begrijpen en meer geven, dan nemen. Is dat jouw 

opinie ook?  

Doyke, kun jij er ook zo naar verlangen, weer rustig bij elkaar te zitten en maar praten, alsmaar 

praten met elkaar? Zijn er voor jou ook zoveel punten ontstaan, waar je met me over wilt 

spreken? Ik kan er hier naar verlangen, om mijn gemoed weer eens bij je uit te storten. Er zijn 

dingen, die ik wil bepraten maar dat kan alleen met jou, dus nog wat geduld. Wees niet bang, 

dat ik zwaarmoedig ben geworden hoor. Nee absoluut niet! Maar ik wil weer eens helemaal bij 

je uitrusten. Doy, jij geeft me rust, zelfs nu nog in je briefformulieren die zo slecht doorkomen. 

Misschien is het zelfzuchtig van me, dat ik jou dit nu allemaal vertel, nu jezelf in de 

moeilijkheden zit maar Doy beschouw dit niet als behoefte aan troost van me. Nee hoor, heb 

geen medelijden met me, want daar heb ik geen behoefte aan. Ik praat alleen eens eerlijk met 

je en dat kan ik alleen met jou. 

Er is alweer bijna een dag om, het is n.l. 19.00 uur. We zitten met ons allen rond de tafel en er 

is rust op ons hok. Voor het eerst vandaag. Verwondert het jou? Mij niet, we zijn allen jong en 
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levenslustig en we leven hier wat te dicht op elkaar, dus vanzelfsprekend is het herrie (ik 

bedoel lawaai en geen ruzie). Gek, 300 jonge kerels die allen willen leven, die bijna allen een 

vrouw in Holland hebben en hier rustig moeten zijn. Je moet hier rustig zijn. In de eerste plaats 

voor je collega’s en verder voor jezelf. Waarom? Wel Doy, ik bedoel het zo. De lente is 

aangebroken en wij voelen dat in ons bloed. De een meer dan de ander. Je moet het zo nu en 

dan op de een of andere manier kwijt en dan ontstaat er een stoeipartij. Maar als je niet duvels 

goed uitkijkt, dan valt hier de hele zaak ondersteboven, omdat al “het meubilair” van de heren 

Duitsers enigszins gammel is.  

Doyke er is hier weer een enorme “kletstafel” aan de gang, dus stop ik maar voor vandaag. 

Lieveling so long maar weer. Morgen gaat ’t beter. Nacht lieveling van me, slaap zacht. 

 

Aan tafel in het “hok”. (coll. krijgsgevangen.nl) 

Maandag 3 april 1944 

Zo lieveling van me, ik ga weer eens verder aan dit epistel, in de hoop dat ik vanavond weer 

een gezellig praatje met je houden kan. Het is vandaag weer een enorme rotdag geweest wat 

het weer betreft. Gek, gister heb ik de hele dag buiten gedard en ben lekker verbrand in mijn 

gezicht, maar vandaag kon je je neus haast niet buiten de barak steken vanwege die beroerde 

wind. Het klimaat is hier wel heel erg beroerd, hetgeen zeer goed te merken is de zieken hier. 

Momenteel zijn er veel zieken hier. Bijna allemaal griep. Ik loop hier zo dik gekleed, dat ik net 

lijk op het bekende “Michelinmannetje”. Weet je die reclame in Indië nog van de Michelin 

autobanden? Ik moet hier echter niet ziek worden, dus laat ik ze maar rustig lachen, wat jij. 

Vandaag ontving ik als enige van ons hok post, in de vorm van een kaartje van je, gedateerd 

23 maart. Doyke, je maakt me de laatste tijd wel eens bang met al die zieken bij je thuis. Oh, 

wat hoop ik dat alles goed mag lopen. Hoe houdt Moes dit toch vol Doy? Steeds maar sukkelen 

en nu weer hoge koorts, terwijl ze nog maar 50 kg weegt. Op jou ben ik vanmorgen inwendig 

behoorlijk boos geweest. Zelf heb je 39° koorts en speelt verpleegster thuis. Daarbij sla je een 
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keer tegen de vloer en dan ben je bang voor me, omdat ik een beetje verkouden ben. Wat is 

dat nu voor onzin? Ik kijk hier goed uit voor mijn gezondheid en zie wel in, dat jij er niets aan 

kunt doen met koorts rond te moeten lopen maar ik ben ervan overtuigd, dat je hoe langer hoe 

meer gaat eisen van je lichaam, terwijl je pertinent langzaam maar zeker ondervoed raakt. 

Doyke, kijk toch een beetje uit. Je kunt je gezondheid maar eenmaal naar de maan helpen en 

dan is ’t voorgoed te laat. Je moet nog een heel leven door!! Laat ik echter ophouden met 

mopperen, want je lacht toch om de goede bedoeling en gaat je gang. Ik hoop maar, dat ik 

spoedig weer terug ben, want dan krijg je de kans niet meer.  

Hier is de stemming onder de officieren de laatste dagen een beetje gedeprimeerd. De mensen 

zijn wat down. Waarom? Ach, het gaat de meeste mensen wat lang duren Doyke. Het 

verlangen naar huis gaat hoe langer hoe sterker spreken, omdat het steeds slechter wordt in 

Holland en wij ons hier zo machteloos voelen. Maak je echter niet ongerust Doy. We komen 

deze tijd vanzelf weer te boven. Altijd met het aanbreken van een nieuwe zomer, worden we 

hier ongedurig en kan je de zaak hier moeilijk verdragen. Bovendien zie ik er van komen, dat 

we voor de 3e maal onze jaardagen gescheiden moeten vieren. Daar heb ik echt dan de put 

over in. Als het echter weer zover is, dan zakt “mijnheer’s humeurtje” wel weer hoor. Ik zit hier 

te mopperen tegen je, terwijl jij je nooit kunt uitspreken en alles maar op moet kroppen. Doyke 

hier heb je het egoïsme in de man.   

Woensdag 12 april 1944 

Lieve Doyke, ik zit net op m’n krib, terug van een heerlijke mandipartij in de wasloods. Heerlijk 

was ’t Doy. Eerst lekker gesport, hetgeen hard nodig is. We zijn allemaal behoorlijk stijf na 

deze winterse periode en nu hebben we al 3 dagen mooi weer. Je loopt met genoegen in een 

shirtje en een korte broek buiten achter een bal aan. Heerlijk, ik leef weer helemaal op nu die 

wintermaanden weer achter de rug zijn. Laat ik echter niet alles door elkaar vertellen. Te 

beginnen met stille Donderdag hebben we hier overdag constant luchtalarm gehad en dit wordt 

steeds erger. Gister hebben we het toppunt meegemaakt. 4 maal en behoorlijk lang en tot slot 

gisternacht nog 1 maal. Het wordt hoe langer hoe erger. We moeten met elk luchtalarm de 

barakken in en als we daar eens wat mee talmen, schieten de heren. Dat mag hem echter 

allemaal niet hinderen, wat mij betreft zit ik elke dag binnen. Eerste Paasdag hebben we een 

mooie dienst gehad van Ds. Vaandrager, die me diep getroffen heeft. Ik heb die dag vaak 

terug moeten denken aan 2 jaar terug Doy. “Ondanks oorlog toch Vrede”. Zo was het ook 

ditmaal bij mezelf. Ik heb werkelijk het Paasfeest gevierd in mijzelf en heb in stilte “onze” uren 

weer doorleefd.  

’s Middags – schitterend mooi warm weer – was iedereen keurig in uniform buiten; 15.00 uur 

waren we allen present op ’t voetbalveld (stel je er niet teveel van voor hoor, vol heuvels en 

dalen). Er werd een wedstrijd gespeeld tussen de kapiteins en de cadetten. We hebben 

werkelijk vol bewondering gestaan over ’t spel van de kapiteins, die zeer terecht met 3-0 

gewonnen hebben. Het was wel niet ons beste elftal maar toch vonden we het een prestatie. 

Typisch Doyke, aan de zijde van het voetbalveld loopt buiten ’t prikkeldraad de straat weg en 

zo zondags zien we daar de bevolking paraderen, die eens komen kijken naar de 

Neubrandenburgse dierentuin. Daar tussenin hebben echter al een paar maal Hollanders 

gelopen. In ’t begin hebben we daar hele gesprekken mee gevoerd, maar nu staat er een 

Duitse post op straat. Ook komen er vaak Oekraïense meisjes langs, die “vrijwillig” werken in 
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Duitsland. Dit laatste was een gretige afwisseling voor de Russische ordonnansen die bij ons 

in het kamp zijn. Die praten daar natuurlijk ook mee.  

 
Vrouwen in ’t kamp. Foto genomen begin mei 1945. 
(NIMH coll.444 Krijgsgevangenschap en kampen) 

 

Verder hebben de Duitsers aan de binnenzijde van de prikkeldraadversperring rondom het 

hele kamp nog een prikkeldraadlijn aangebracht op 1 ½ m afstand van het prikkeldraad. Dit is 

de zogenaamde “Halt – Stop” lijn. Deze 1 ½ m is geheel omgespit en bijgeharkt. Dit is ter 

voorkoming van ontvluchtingspogingen onzerzijds. Nu komt het natuurlijk wel eens voor, dat 

er een bal in dat gedeelte raakt en zodra wij maar de beweging maken om zo’n balletje te gaan 

halen, komt er prompt een geweer tevoorschijn en beginnen de “heren” te brullen. Dit alles tot 

groot vermaak van ons krijgsgevangenen.  

Tweede Paasdag heeft het weer ons ook niet in de steek gelaten. ’s Ochtends heb ik in de 

openlucht genoten van het Hongaarse strijkje in ons kamp. Dat bestaat uit onze officieren die 

buitengewoon aardig spelen. Dit alles bracht ons in een beste stemming – ik had de kriebel in 

mijn benen Doy – en ’s middags was er een voetbalmatch luitenants - cadetten. Een pracht 

wedstrijd die we met 5-4 gewonnen hebben. Vroeger had ik geen belangstelling voor die 

wedstrijden – weet je nog wel – maar hier wordt niet gemeen gespeeld en kijk je met genoegen 

naar ’t spel. Laat ik hier echter niet teveel op doorgaan, want ik weet, dat het je niet 

interesseert. 
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Affiche voetbalwedstrijd Neubrandenburg (coll. krijgsgevangen.nl)  
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In de nacht van maandag op dinsdag 11 april, werden we plotseling om 03.00 uur wakker 

gemaakt met de mededeling, dat er brand was in ’t kamp. Eerst gekeken welke barak het was. 

Gelukkig de kantinebarak maar. Wij ons allemaal aangekleed en daarna alle koffers 

klaargezet, zodat we die direct uit het raam konden aangeven aan de mensen buiten. Toen 

we dat geregeld hadden gingen we naar buiten. Inmiddels waren er al 20 man op ’t dak van 

onze barak en die ernaast geklommen, om de vonken uit te trappen. De Duitsers kwamen na 

geruime tijd met een brandweerwagen aanzetten. Het voorste deel van de barak was toen al 

weggebrand en het vuur stuitte op de stenen muur van de badloods, die hier midden in de 

barak gebouwd is. Het dak brandde daarboven echter door, want dat is asfaltpapier. Dus je 

begrijpt hoe dat brandt. Intussen zijn we met een stel cadetten op het achterste deel van die 

barak geklommen en hebben met houwelen een heel stuk uit het dak weggehaald, zodat het 

vuur geen verder voedsel meer had. Zodoende was ’t zaakje gauw gestopt. We hebben 

intussen genoten van het geschreeuw dat de heren weer ten beste gaven. Diverse heren 

waren weer eens volkomen hun hersens kwijt. Intussen was het voor ons een enorm geluk, 

dat juist die avond er niet veel wind was, want anders was ons hele kamp totaal afgebrand. Dit 

was weer eens een evenement in ons dulle KGF-bestaantje. 

 

Verder zwalk ik met dit mooie weer elk uur dat er hier geen luchtalarm is, buiten. Heerlijk Doyke 

in de buitenlucht en maar sporten en bruin branden. Momenteel is het hier weer een echt 

vakantieoord. De enige die ik mis ben jij lieveling. Doyke, ik schrijf maar weer eens wat. Tot 

de volgende maal Doy. Slaap zacht lieveling van me. Alles gaat goed nu en wie weet hoe 

spoedig we weer bij elkaar zijn. Wat zal ik je dan verwennen en vertroetelen. Pas maar op 

schat van me! Nacht lieveling. 

 Vrijdag 28 april 1944 

Lief vrouwtje, het is nu 13.00 uur en ik heb zin weer eens fijn met je te praten. Intussen hebben 

we hier weer ’t een en ander beleefd ter afwisseling van ’t buitengewoon seniele leventje hier. 

Het was geloof ik 18 april, dat we ’s ochtends om 06.30 uur gewekt werden door de reveille. 

De avond te voren was ons medegedeeld, dat  we een Prüfung zouden krijgen en dat we 

daarvoor al onze bagage moesten inpakken en uit de barakken moesten halen. Veel zin 

hadden we er niet in en we zouden het met genoegen hebben laten staan, als we niet de 

zekerheid gehad zouden hebben, dat we dan een groot gedeelte kwijt geweest zouden zijn. 

Dus ’s ochtends vroeg had je hier 2000 man kunnen zien slepen met al hun hebben en houden 

naar de openlucht. Het was wel fris maar gelukkig hebben we de verdere dag mooi weer 

gehad. Tegen 09.00 uur stonden we allemaal met onze bagage buiten in een hoek van het 

kamp en tot onze grote lol kwamen er 2 volledige compagnieën aangemarcheerd, met volle 

bewapening. Dit geheel was om ons in bedwang te houden. Je snapt dat we grote lol hadden. 

Dit was echter nog lang niet alles Doyke, want een half uur later kwam er als klap op de vuurpijl 

1 compagnie S.D. kerels aangemarcheerd met 2 burgers erbij (Gestapo). Dat was een apart 

gezicht. Die gezichten spraken voor zichzelf. Ik geloof dat ik 500 jaar gevangenisstraf bij elkaar 

gezien heb. Er werden tafels aangesleept en toen begonnen de heren te schreeuwen, dat we 

onze bagage aan moesten slepen. De reactie was een hoongelach en niemand van ons stak 

ook maar een hand uit om wat te doen. Op dat moment dacht ik met een rilling aan de vele 

concentratiekampen en Jodenkampen, waar juist die heren op losgelaten worden.  Die 

slachtoffers staan er dan volkomen machteloos tegenover, omdat zij geen conventie van 

Genève achter zich hebben staan. Wat een ellende heeft dat slag mensen over de wereld 
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gebracht. Hier konden ze ons alleen wat dingen afpakken en de boel kapot maken maar ze 

moesten hun handjes netjes thuis houden en beleefd zijn, voor zover ze dat kunnen. 

Enfin, ze hebben gestolen als raven: chocolade, sigaretten, etenswaren enz. enz. Wij hebben 

met ons vieren een kongsi zoals je weet en al ons eten hebben we in een grote kist, die toen 

ook geprüft moest worden. Bertus, Willem en Jacob hebben zich ontfermd over mijn bagage 

en ik ben met de levensmiddelenkist meegegaan. Er werd me gevraagd of al dat eten van mij 

was, waar ik prompt ja op zei. De snuiten had je moeten zien. Enfin, de heren pakten alles 

netjes uit en legden het op tafel. Toen ze uitgerampast waren (niets gepikt hoor) zeiden ze mij, 

dat ik ’t wel weer in kon pakken, waarop ik hun lachend aan het verstand bracht, dat dat mijn 

werk niet was. Woedend en alles verder in gesmeten, waarop ik naar een officier van hen ging 

en me beklaagde. De heren waren toen wel verplicht om alles weer netjes in te pakken. Zo 

ging het overal Doy en die kerels hebben gewerkt van 10.00 uur tot 19.00 uur. Wij keken toe 

en hielden hen voor de gek. Verder vroegen we wanneer de oorlog afgelopen was enz. Er is 

gezogen die dag, dat beloof ik je. Enfin, na de Prüfung van onze bagage werden we aan den 

lijve gevisiteerd. Zo hebben we de hele dag zoet moeten brengen en om 19.00 uur konden we 

weer de barak in. De rommel die daar lag. Het was een varkensstal. Er waren lui die hun foto’s 

hadden laten hangen aan de muur. Verscheidene waren kapot gemaakt en andere lagen 

tussen de rommel op de grond. Enfin, de rekening wordt nog wel bezorgd en dan kunnen ze 

schateren! Intussen is de stemming hier weer best. We worden de laatste tijd flink in de gaten 

gehouden door de heren. Ze schijnen ons niet erg te vertrouwen. We zijn toch heus maar 

“harmlose Holländer!”.  

Ze willen zeker laten merken, dat ze nog steeds de baas zijn. Nu, wie ’t laatst lacht, lacht nog 

steeds ’t best hoor. Momenteel moeten we overtollige bagage naar huis sturen. 

Verpakkingsmateriaal hebben we niet maar dat mag niet hinderen. Iets lekkers naar huis 

sturen is ten strengste verboden. Ze gunnen het jullie blijkbaar niet, omdat ze zelf niets meer 

hebben. Ik vind het reuze jammer, had je graag een pleziertje gedaan maar dan bewaar ik ’t 

maar om het jezelf te overhandigen. Verder basta over die kerels.  

We zijn hier momenteel allemaal een beetje seniel. Het klimaat is hier slecht: wind, regen enz. 

en verder zitten we onwillekeurig in spanning over de dingen, die ongetwijfeld gaan gebeuren. 

Nog maar wat geduld Doy. Oh, wat hoop ik dat alles goed af zal lopen met jullie in Holland. In 

’40 heb je er ook al midden in gezeten en heb je alle ellende om je heen moeten zien en 

misschien gebeurt dat ditmaal weer net zo. Ik moet er niet aan denken, dat er met jullie wat 

zou gebeuren. Laat ik echter niet te somber worden, want daar schieten we geen van beiden 

wat mee op, wat jij Doy? Ik heb alleen nooit geweten, dat een mens zó haten kon als wij dat 

doen. Hier is toch niets menselijks meer aan? Hoe is het met ’t leven in Holland? Wij horen 

hier, dat het zedelijke, zowel als het morele leven in Holland hard aan het kelderen is. Hoe is 

het mogelijk Doy, dat meisjes van goeden huize domweg op stap gaan met tuig en zich 

weggeven. Ik zou ook hier nog veel meer over kunnen schrijven maar dat praat ik liever eens 

met je uit. Doy, jij staat er middenin en moet het dagelijks zien en tóch blijf je flink en vol 

vertrouwen!! Wat ben ik God dankbaar dat ik jou gevonden heb, jij lieve, lieve steun van me. 

Doyke, wat zal ik je verwennen en vertroetelen. Kan jij ook zo hevig verlangen? Ik heb hier 

van die momenten, ’s avonds als je in je krib ligt en er is weer een dag voorbij, dan zie ik je 

plotseling voor me. Je lieve, lieve gezicht met je pracht van haar en dan blinken je ogen en 

hoor ik je praten. Dan doorleef ik vaak onze uren en wordt alles stil in me. Ja Doy, zal dit jaar 
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eindelijk de verlossing komen? Denk nu echter niet, dat ik de moed laat zakken hoor! Heus 

niet maar ik mag me wel eens uitpraten tegen je hè?  

 

Doyke in mei 1944 (coll. Pothast) 

Vrijdag 5 mei 1944 

Ik ga maar eens verder met dit epistel zonder einde Doy. Mijn bedoeling was oorspronkelijk je 

deze soerat mee te sturen met de zending overtollige spullen die nu klaar gemaakt wordt voor 

verzending naar Holland, maar bij nader inzicht zie ik er toch maar van af. Ik heb er n.l. absoluut 

geen vertrouwen in, dat deze zending nog aankomt. Misschien ben ik weer als altijd te 

optimistisch maar ik verwacht nu binnenkort de invasie en daarmee tevens de verbreking van 

de verbinding tussen ons, zoals ik je gister ook geschreven heb. Het leven gaat hier intussen 

maar rustig door d.w.z. uiterlijk maar we merken ’t allemaal aan elkaar, dat we in grote 

spanning wachten op de dingen, die nu komen gaan. We moeten de laatste maand ongeveer 

het grootste deel van de dag doorbrengen in de barakken, omdat het steeds regent en stormt. 

Het klimaat is hier bar slecht maar wat hindert dat alles, als er nu toch spoedig een eind aan 

komt. Na de laatste grote Prüfung die we hier gehad hebben, worden we hier steeds 

bespioneerd door de heren Duitsers. Voortdurend patrouilleert er een of andere Prüfer door ’t 

kamp, die plotseling tracht op te duiken in een of andere barak, om de gesprekken af te 

luisteren of om werktuigen in beslag te nemen die we niet mogen bezitten. Ik kan hier echter 

verder niet op ingaan, omdat ik altijd de kans loop, dat vandaag of morgen door een of andere 

toevalligheid ook dit schrift in verkeerde handen valt. Doy, die bewaar ik liever voor later dan 

vertel ik je dat alles nog wel eens onder vier ogen. Momenteel leven de oudere officieren weer 

in spanning op hun a.s. vertrek naar een ander kamp. Er is n.l. weer bekend gemaakt, dat ze 
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de week voor Pinksteren hier weggaan.29 In die tijd kan er echter nog heel veel gebeuren. We 

hebben het hier al zo vaak meegemaakt, dat er dan weer iets heel anders gebeurde. Na die 

brand hier in ’t kamp bijvoorbeeld zijn onze beschermers plotseling als razenden gaan werken 

aan blusmiddelen. 30 Aan beiden zijden van de barakken bijvoorbeeld hebben ze houten 

tonnetjes ingegraven, waarin bluswater staat. Elke keer als ik er langs loop moet ik weer 

lachen, net alsof je met 1 emmertje een hele grote brand gaat blussen.  

Voor onze barak zijn ze heel fanatiek begonnen met een schuilloopgraaf. D.w.z. de Russen 

moesten graven dat snap je maar wat wil nu ’t geval: bij het ’t graven stuitten ze op een 

pijpleiding. Dat mocht niet hinderen, de loopgraaf werd voor de helft weer dicht gegooid en nu 

ligt ’t zaakje hier zo al dagen. Vanmiddag sprak ik een kennis van me, die in Neu-Strelitz naar 

een oog- neus en oorspecialist is geweest. De behandeling was “buitengewoon”. Een majoor 

die last had van adenoïde werd daarom zonder verdoving bevrijd. Je begrijpt, dat hij ’t een en 

ander gevoeld heeft. Het zijn allemaal slagers geworden.   

Donderdag 8 juni 1944 

Lief Vrouwtje. Ik heb nu bijna een maand dit schrift niet aangeraakt maar ik heb behoefte nu 

met je te praten. Je begrijpt wel, dat mijn hart vol is van de invasie. Lang gewacht Doy en 

eindelijk is het nu zo ver. Ik voelde het aankomen Doy, langzaam maar zeker voelde ik in mijn 

binnenste de dag naderen. Zou ’t komen, zou ’t niet komen; weddenschappen erop afgesloten, 

persoonlijk 40 sigaretten verdiend daarmee. Toen het Wehrmachtsbericht bij ons voorgelezen 

werd met de grote tijding erin. Gejoeld of geschreeuwd is er niet door ons maar we waren 

doodstil. Ik was werkelijk ontroerd Doyke. Eindelijk na 2 jaar wachten hier in dit rot land is dan 

de dag van de vergelding aangebroken. Nu leven we in dubbele spanning. Hoe lang zal het 

nog duren? Hoe zullen de bezette gebieden er onderuit komen? Zullen we al onze familieleden 

en diegenen die ons lief zijn, gezond en wel terugzien? Kan je begrijpen, dat ik nu ongeduldig 

ben? Maar vooruit maar, ik weet ook wel dat jullie momenteel nog veel erger in de knel zitten. 

Doyke so long maar weer schat. Dit jaar ben ik bij je terug.  

Woensdag 14 juni 1944 

Lieve, lieve Doyke. Vandaag ontving ik je brief van 1 juni met de 5 foto’s van je. Lieve duvel 

van me, wat verwen je me toch enorm de laatste maanden. Ik kan je nooit genoeg danken 

hiervoor. Ik heb acuut weer geprobeerd een formulier erbij te ruilen maar dat is me nog niet 

gelukt, omdat we er allemaal erg krap in zitten.31 Wat zie je er goed uit Doyke. Och, och als ik 

toch even bij je kon zijn. Vooral die foto van je achter de typewriter vind ik verbazend goed. 

Doyke in een ernstige bui. Doy wat heb je toch een moorddadige krullenbos. Hè, ik wou dat ik 

er weer eens heerlijk doorheen kon strijken; al je haren in de war en jij maar mopperen dat je 

kam breekt. Maar ik zal nog wat geduld oefenen hoor. Doy, het is raar maar na de invasie is 

                                                 

29 Op 1 juni 1944 vertrekken ongeveer 300 oudere officieren naar Ilag VII/Oflag Tittmoning in Beieren. 

30 Op 11 april brandde barak 14 af. Daarna werd deze open plek gebruikt om er een tuintje aan te 

leggen. 

31 Om meer brieven naar huis te kunnen sturen dan het maandelijkse “rantsoen”, probeerde men om 

tegen sigaretten of levensmiddelen bij anderen een brief los te weken.  



 

108 

het met mijn geduld volkomen gedaan. Trouwens, dat is iets waar we hier allemaal last van 

hebben Doy. Het verlangen wordt zó groot, vooral ook omdat je bang bent, dat er nog een 

hoop narigheid weggelegd is voor jullie allen. Laat ik echter niet somber worden, dat ligt me 

nu eenmaal niet in de aard. Ik heb nu al 3 weddenschappen afgesloten, dat we dit jaar nog 

thuis zijn. Typisch is ’t dat er hier diverse mensen zijn, die door die 4 jaar na de bezetting van 

ons land, veel van hun optimisme verloren hebben. Misschien is dit wel te wijten aan de Duitse 

propaganda, waar onwillekeurig ieder van ons enigszins door beïnvloed is. Nu zijn er een 

heleboel mensen die in enorme spanning leven; als ’t ware van het ene Wehrmachtsbericht in 

’t andere. Een feit is, dat we allemaal enigszins zenuwachtig zijn. Ik merk het aan mijzelf. 

Doordat ik eigenlijk nergens zin in heb en ’s avonds als ik in mijn krib lig, haast niet in slaap 

kan komen.  

 

Vooral die foto van je achter de typewriter vind ik verbazend goed (coll. Pothast)  

Gister is hier een flinke zending internationale pakketten aangekomen. Die hebben we 

gelukkig voor de bui binnen en er is nog meer onderweg voor ons. Dat wordt dus een 

voorraadje voor de magere dagen, die zeker nog wel zullen komen. Maar wie dan leeft, die 

dan zorgt. Nu overdrijf ik wel een beetje hoor, want we zijn al zeker ruim 2 maanden zuinig 

aan het sparen, zodat we met ons vieren een aardige voorraad peulvruchten hebben. Verder 

sport ik maar veel Doy en klos in de rest van mijn tijd, hoewel ik daar mijn kop moeilijk bij kan 

houden. 

Momenteel ligt luitenant De Bruin hier in ons kamp in het ziekenzaaltje. Wat is dat een 

rotgezicht Doy, als je die afgezaagde stompjes van benen van hem ziet en bovendien is zijn 

gezicht ook voor de helft verlamd.32 Verder ligt mijnheer Spoor volkomen verlamd op zijn bed. 

Waarschijnlijk een vitaminegebrek. Hij moet kunstmatig gevoed worden.33 Ja Doy, dat is de 

beroerdigheid hier en ik dank God op mijn blote knieën, dat ik nog volkomen gezond ben. Hier 

                                                 

32 Tussen Berlijn en Neu-Strelitz lukte het 1e luitenant Jan de Bruin om uit de trein te springen. Hij sloeg 

over de kop en verloor het bewustzijn. Bij zijn sprong had hij beide benen gebroken onder de knie en 

tevens een zware hoofdwond opgelopen. Door een Duitse arts werden beide benen later onder de knie 

geamputeerd. Jan de Bruin werd ontslagen uit krijgsgevangenschap en gerepatrieerd naar Nederland, 

waar hij zich verdienstelijk maakte in het verzet. 

33 Volgens het rapport van de Nederlandse arts Dr. L. Koster leed Spoor aan een zwaar vitamine B 

tekort. (bron: NA coll. 2.13.98 inv 176) 



 
109 

vlak bij ons in de buurt – zodat we het kunnen zien liggen – ligt het KGF-hospitaal, waar een 

Franse en een Poolse chirurg werken. Er was daar een Franse soldaat, die gek geworden 

was. Volkomen goedaardig, dus hij liep daar los rond. Enige dagen terug kreeg hij plotseling 

een aanval en klom tegen het prikkeldraad op. Er werd op hem geschoten en nu ligt hij met 2 

schoten opgenomen.  

Zondag 16 juli 1944 

Lieve, lieve Doyke van me. Ik heb al weer een maand lang dit schrift laten liggen maar 

vanmiddag heb ik weer echt behoefte om met je te praten en aangezien ik geen briefformulier 

meer heb en het ook niet bij kan ruilen, neem ik mijn toevlucht maar weer tot het schrift. De 

verhuizing van de diverse hokken hier is nu werkelijkheid geworden en nu liggen we dan 

definitief met 8 man. Er is weer het nodige getimmerd en gezaagd maar nu is de barak weer 

in orde voor de paar laatste maanden die we nu nog moeten brommen. Wat een rijkdom zal 

dat zijn, als ik weer bij jou terug ben. Over het algemeen praat ik er liever niet over in de 

formulieren maar hier wil ik je wel eerlijk zeggen, dat mijn verlangen naar jou met de dag 

machtiger wordt. Ik moet er niet aan denken, dat ik je lieve gezicht weer om me heen heb, dat 

ik je snuitje tussen mijn handen mag nemen en je mag kussen. Doyke, Doyke, wat ben ik God 

dankbaar, dat wij elkaar hebben en dat alles goed is tussen ons. Dat laat hier om me heen 

vaak te wensen over.  

Nu met Willem weer. Hij vertelde me eergister, dat het mis was met Rietje. Zijn ouders en Thea 

hebben hem gewaarschuwd, dat ze er de laatste maanden een vrolijk leventje van maakte, 

alsof er geen Willem achter prikkeldraad zat. Hij neemt het nogal rustig op, zelfs zó, dat ik er 

verbaasd over ben. Gek, ik begin hoe langer hoe meer te geloven, dat de diverse verlovingen 

en huwelijken zelfs hier op losse grond staan. Ik hoop, dat we elkaar altijd zo blijven begrijpen, 

zoals nu het geval is en ik beloof je nogmaals, dat ik al mijn best zal doen om het goed te 

maken. Het is zó moeilijk om dit alles te zetten op dat nuchtere papier. Wat zou ik er voor 

geven, als ik nu stante pede bij je kon zijn en weer eens zoals 2 jaar terug rustig met je kon 

praten. God als ik weer eens even bij je kon rusten lieve, lieve Doyke van me. Als je eens wist 

op dit ogenblik, hoeveel steun je me in deze 2 jaar gegeven hebt, alleen maar met de brieven 

van je. Doyke, ik houd van je, oneindig veel!! Ik ben dol op je en pas op als ik straks bij je ben. 

Ik ben eerlijk wel eens bang, dat ik straks niet meer weet wat ik doe. Doy, dus moeten we 

elkaar dubbel helpen. Juist dán, dat we niet in een onbezonnen ogenblik stuk maken, wat er 

in deze 2 jaar gegroeid is. Ik geloof n.l. dat we in deze 2 jaar geestelijk dichter bij elkaar zijn 

gekomen en niet zoals er velen hier zeggen, dat ze geestelijk verwijderd zijn van elkaar.  

Lieveling van me, zet hem op hoor. Als de droom van een van de officieren uitkomt, is 14 

september alles afgelopen. Deze officier heeft op de datum precies de invasie voorspeld en 

nu net weer de val van Wilna. Doyke, lieveling van me, ik stop weer voor vandaag. Innig gekust 

door jouw Bob.  



 
110 

 

“Volgens waarzeggerij hier in ’t kamp ( de invasiedatum + Minsk klopte!!) zijn we 21 Nov. thuis! En dan 

tegen de Jappen!!! (coll krijgsgevangen.nl) 

Woensdag 27 september 1944 

Lieveling van me, het is alweer een paar maanden geleden, dat ik naar dit schrift gegrepen 

heb om eens rustig met je te praten en nu is het dan weer zover. De 13e van deze maand heb 

ik je de laatste kaart geschreven, in de stille hoop, dat je die nog wel ontvangen zult en dan is 

verder de tijd aangebroken van wachten en vooral vertrouwen hebben in de goede afloop van 

alles. Doyke, ik zal je eerlijk bekennen, dat ik deze afgelopen 2 maanden met mezelf vaak heel 

hard moest knokken. Gek, hoe meer ik het uur voelde naderen, dat ook eindelijk ons landje 

aan de beurt zou zijn, hoe onrustiger ik werd. Ik schrijf gek, neen gek is het niet. Alles wat je 

lief en dierbaar is, is nu in de branding of liever in de orkaan. Doyke, wat is deze eeuw eigenlijk 

een rare tijd. Hier zitten nu ± 2000 Nederlandse officieren duimen te draaien achter de draad 

en hebben een zeer rustig bestaantje, terwijl vrouwen en kinderen en ouden van dagen nu niet 

weten hoe ze zich door de moeilijkheden moeten slaan. Dit noemt men “oorlog”. Intussen ben 

ik persoonlijk weer rustig geworden en heb ingezien, dat ik dit over moet laten. Hier kan ik 

niets aan veranderen, met de beste wil van de wereld niet.  

De Wehrmachtsberichten spreken de laatste dagen van een steeds toenemende strijd in 

Nederland. Ik ben ervan overtuigd, dat van Arnhem vrijwel geen steen op de ander zal blijven 

staan en misschien zal Rotterdam en Vlissingen ook nog aan de beurt komen, met idem zoveel 

slachtoffers maar Doy, de vrijheid nadert. Het moment is niet ver meer weg voor de straks 

overlevenden, dat zij zich met oranje kunnen tooien en gek zullen doen van vreugde. Het 

moment van de aankomst van Prins Bernhard en later van H.M. de Koningin zal spoedig zijn 

aangebroken. Oh Doy, wat zullen jullie ze verwelkomen en toejuichen, want het Oranjehuis 

heeft weer voor de zoveelste maal in de geschiedenis bewezen, dat het trouw is tot in den 

dood. Wat hoop ik dat onze Koningin de opbouw van ons landje zal mogen beleven en zien. 
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Laat haar gedrag ons steeds tot voorbeeld mogen dienen Doy, want zij heeft al die jaren lang 

ons het doel gewezen en ons de overtuiging geschonken, dat we een goed doel nastreefden. 

Voor jullie allen in Dordrecht zal momenteel, misschien reeds gedurende een week lang een 

tijd van enorme spanning zijn aangebroken. Ik heb me ook wel gerealiseerd, dat Dordt in het 

kader van verdediging van Rotterdam voor de Duitsers nog van veel belang zal kunnen zijn. 

Dit zou met zich meebrengen bombardementen en gewelddaden, waarbij hetgeen je in de 

Meidagen ’40 meegemaakt hebt maar kinderspel zal blijken te zijn. Doy, ik heb je in deze 2 

jaar misschien nog beter leren kennen dan voordien en ben er heilig van overtuigd, dat je je 

er doorheen zult worstelen, net zoals de vorige keer en dat je er met Gods hulp goed en wel 

uit tevoorschijn zult komen. Ditmaal zal je waarschijnlijk innerlijk sterker zijn dan in ’40, omdat 

je nu gelooft. Doy merk je, hoeveel je dat in je innerlijk scheelt? De laatste dagen, of liever 

weken, heb ik persoonlijk absoluut geen behoefte om naar de godsdienstoefening te gaan. 

Vorige zondag ik expres nog eens gegaan maar de Ds. heeft me niets meegegeven. Niet 

omdat ik mijn geloof kwijt ben, neen dat niet, maar ik hecht niet aan al die woorden op het 

ogenblik. Gek maar in het praten over het geloof hier kan ik geen rust vinden. Later Doy, als 

we bij elkaar zijn zullen we het hier nog wel vaak over hebben denk ik. Jij bent ouder en harder 

geworden in deze laatste 2 jaar van ellende maar je hebt ook verder leren zien en ik kan je 

niet zeggen, hoe ik er naar verlang om straks alleen maar rustig met je te praten. Met jou die 

me begrijpt en er ook moeite voor doet. Doy, kan jij je indenken, dat dat alles straks mogelijk 

zal zijn? Mieters Doy, praten en niet ruw zoals meestal hier het geval is, maar behoorlijk met 

mijn vrouw. Allen zijn we hier ruwer geworden, ikzelf misschien ook wel maar dat hoop ik 

spoedig weer af te leren. 

En dan naar Indië toe om ook daar weer levensvreugde te geven aan de Hollanders die daar 

ook al zo lang zuchten onder die Jappen. Doy alles gaat goed, alleen nog wat geduld en dan 

ligt Duitsland op de knieën.  

Donderdag 28 september 1944 

Doyke van me, we hebben hier ook gehoord uit het Wehrmachtsbericht over de afloop van de 

strijd bij Arnhem en je begrijpt natuurlijk de teleurstelling voor allen. Ik besef nu wel, dat de 

bevrijding van Nederland langer zal duren dan ik enige weken geleden gedacht had. De strijd 

zal hevig worden in ons arme Vaderlandje en ik besef dat deze strijd vele, vele burgers het 

leven zal kosten. Maar Doy, het móet en met het goede doel voor ogen, zál het ook lukken. Ik 

wil en kán me niet down voelen, omdat ik een volledig vertrouwen heb in de goede afloop en 

het goede besluit van de geallieerden. Dus vooruit en maar niet achter ons zien. De spanning 

is hier intussen natuurlijk gestegen, vooral omdat je dit grote gebeuren van veraf moet 

gadeslaan en de berichten natuurlijk maar berichten blijven welke van Duitse zijde verstrekt 

worden. Voor vele mensen hier in het kamp wordt de spanning nu al bijna ondraaglijk, omdat 

zij de hele dag slechts daar in Holland zijn met hun gedachten. Werken en studeren en lectuur 

zijn voor mij momenteel een zeer goed middel om het goede humeur te blijven bewaren. Alles 

wat er momenteel in mij omgaat kan ik toch niet neerschrijven en dat zou ik ook niet mogen 

doen. Doyke, ik merk nú juist, dat mijn geloof me staande houdt. Ons “hok” is over het 

algemeen in deze dagen flink. Ik kan niet anders zeggen, dan dat de lui zich kranig houden. 

Verder niet meer hierover. Alleen nog dit. Moge God je beschermen en je goede moed en 

uithoudingsvermogen geven.  
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Hoe zou het er bij jullie nu wel uitzien? Hoe is het met jullie voedselvoorziening? Zullen jullie 

erge honger moeten lijden en veel moeten lijden van het oorlogsgewoel? Jullie zitten zo dicht 

bij de Moerdijkbrug. Doy, ik houd me maar aan je eeuwige uitspraak in je brieven: “Onkruid 

vergaat niet!”. Doy, als je eens wist wát voor “onkruid” jij voor mij bent!! Willem en ik praten 

veel met elkaar en verbazen ons in deze dagen vaak over de houding van vele mensen hier. 

Je ziet nu, dat een mens zeer gauw terneergeslagen kan zijn, hier zo om je heen. Ieder 

realiseert zich nu, dat de Duitsers door het mislukken van de stoot bij Arnhem, tijd gewonnen 

hebben en tijd betekent in deze strijd in Nederland alles. Het gevolg hiervan kan zijn, dat vele 

Nederlandse steden de dupe zullen worden van de verdere strijd en dit idee is voor velen te 

machtig. Doyke, we blijven echter optimistisch. Nu woedt de strijd in ons eigen landje en 

spreekt daarom sterk tot onze verbeelding. Ik blijf echter wijzen op de verwoeste steden in 

Frankrijk en andere landen. De mensen zeggen dan gauw “wat zielig!” maar nu voelt iedereen 

het aan den lijve, wat het zeggen wil. Doyke van me, verzaak niet, ik blijf vertrouwen, tot ziens 

zo God het wil. Innig gekust door jouw Bob.   

Dinsdag 17 oktober 1944 

Lieveling van me, vandaag weer een woordje met je praten. Het ziet er momenteel wel heel 

somber uit voor ons landje. Jullie zitten nu al ruim een maand in de beroerdigheid. Eigenlijk 

heb ik er zo’n bitter flauw begrip van, wat deze tijd nu weer voor kwellingen met zich meebrengt 

voor je. Het enige begrip wat duidelijk is voor mij, is de “honger”. Die kennen we ook nog uit 

onze beginperiode en daarom alleen al hoop ik zo vurig, dat de oorlog – althans in ons landje 

– gauw gedaan zal zijn. Jullie zijn allemaal al ondervoed en nu dit er nog bij. Het zou wel eens 

de druppel kunnen zijn, die de emmer doet overlopen. Uit de post die zo nu en dan nog wel 

eens binnen komt, merken we enigszins hoe jullie ervoor staan. Geen kolen d.w.z. geen gas, 

geen licht en in de grote plaatsen ook geen waterleiding meer. Hoe je het allemaal klaren moet 

is me een raadsel. Daarbij natuurlijk de angst nog, dat de mannen die er nog zijn weggehaald 

worden. Toch weet ik bijna zeker, dat hoe moeilijk het ook is, de mensen zich buitengewoon 

kranig houden. In zo’n tijd zet je alles overboord en zie je nog maar één doel en dit wordt 

bereikt, hoeveel slachtoffers het ook mag kosten. Doyke, met hulp van de goede God zal je 

ook deze tijd te boven komen en ik blijf mijn vertrouwen houden, hoe moeilijk het soms ook is. 

Hier gaat alles nog zo gewoon zijn gang. Er komen natuurlijk steeds nieuwe plagerijen maar 

dat brengt ook weer wat afwisseling in het leven hier. Nu is er weer een bepaling gemaakt over 

onze levensmiddelenvoorraden. 15 oktober mochten we niets meer in “onze depots” hebben 

en bovendien mogen we in de barakken niet meer dan voor één dag mondvoorraad hebben. 

Zo kan je steeds wat nieuws verwachten, maar het is nu een kwestie geworden van degene 

die het meeste geduld heeft. Ik wens me niet meer boos te maken op de heren, want daarvoor 

minacht ik ze teveel. Op dit chapiter zal ik niet verder doorborduren, want mijn gedachten ken 

je wel, alleen zijn ze deze laatste jaren er niet beter op geworden. Om echter steeds met 

gevoelens van haat rond te lopen is niet te doen. 

Je schreef me, dat je hard en cynisch geworden bent Doyke. Ik kan dat volkomen begrijpen 

maar ook weet ik zeker, dat straks als alles normaal is geworden en misschien ook wij dit 

mogen beleven, we niet met gelijke munt terug zullen betalen, want als dàt zou gebeuren 

zouden we onszelf moeten vernederen. In het optreden van tegenwoordig schuilt niets 

menselijks meer en om nu bewust van onszelf dieren te maken! Neen Doy, dat mag niet. Ik 

heb hier ook wel momenten, dat ik opstandig ben en dat volk alles toewens wat het aan andere 
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volken misdreven heeft, maar toch geloof ik, dat je daar persoonlijk niet toe in staat zult zijn, 

omdat dan je menselijk gevoel te sterk zou gaan spreken.  

Doyke, als in deze afgelopen 2 jaar, zal ik ook nu nog moeten afwachten en toezien. Misschien 

komt er echter nog een tijd, dat ik jou nog eens gelukkig mag maken. Want als er iemand is 

die dat van mij verdiend heeft, dan ben jij het wel. Doy, ik ben er je dankbaar om. Hoé, dat kan 

ik je moeilijk zeggen maar ik hoop het je eenmaal te bewijzen. Je jeugd gaat nu voorbij met 

wachten op me en tóch blijf je vertrouwen. Doyke, lieveling van me, ik ben zó trots op je en 

ben je innig dankbaar. Je ziet, dat die oorlog toch ergens goed voor is geweest. Ik heb jou er 

in gevonden en dat is voor mij het belangrijkste. Doy van me, je moet eens weten hoe ik naar 

je verlang, hoe ik je zou willen verwennen! 

 

Doyke in mei 1944 (coll. Pothast) 

Doy, eens komt de dag dat ik met open armen voor je mag staan. Daar leef ik op en voor jou 

leef ik hier en blijf nog steeds de zonzijde zien, ook van de beroerdste ellende. Doyke blijf 

geloven, blijf vertrouwen in de goede God. Eens zullen we begrijpen, wat Hij met ons voor 

heeft en misschien zijn we dan wel héél erg gelukkig met elkaar. Lieveling, houdt vol. Innig, 

héél, héél innig omhelst en gekust door jouw Bob.   

Zondag 5 november 1944 

Lieveling van me, het is 10.00 uur, buiten regent het en is alles kletsnat, modderig, vies en 

vuil. Dat betekent dus de hele dag binnen zitten. Eén voordeel hebben we echter, de appèls 

worden met dit weer steeds binnen gehouden. Ik ben nu maar boven op mijn krib geklommen 

en zit, of liever gezegd lig, aan jou te pennen. Het is hier de laatste maand wel erg seniel 

geworden Doyke. Niemand van ons had eigenlijk nog in ernst op nog een winter achter het 

prikkeldraad gerekend, vooral niet toen de geallieerden zo enorm snel oprukten door Frankrijk 

en België in een paar dagen tijd ook al in hun handen viel. Toen nog die stoot naar Nijmegen. 

In die tijd had je hier al die opgewekte gezichten moeten zien. Het was werkelijk de moeite 
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waard. Het heeft echter met ons landje niet zo snel mogen gaan Doy en toen kreeg je hier de 

omslag. Een heleboel van die mensen, die als het ware van de daken geroepen hadden dat 

nu alles bekeken was, sloegen nu als een blad aan de boom om. Ze waren bosjes flinke 

mensen, die het onverantwoordelijk vonden van die geallieerden en het ene hadden ze nog 

niet afgebroken, of ze vonden ook wel weer iets anders om op te mopperen en te kankeren. 

Wat heb ik me toen geërgerd Doy, dat kan ik je niet half zeggen. Ik vind dat wel zo intens 

misselijk en van alle ruggegraat ontbroken. Enfin, laat ik daar maar niet verder over uitweiden. 

Zonder dat alles begrijp je toch wel, wat er toen in me omgegaan is. In het begin ging ik er 

tegenin maar dat doe ik nu niet meer, ik praat niet meer met dat slag mensen. Ik persoonlijk 

heb nog steeds een vast vertrouwen er in, dat ons landje dit jaar nog vrij is. Ik kan je niet half 

zeggen, hoe ik dát hoop. Als jullie daar allemaal met Kerstmis vrij mochten zijn!! Wat zal ik hier 

dán een goede Kerstmis hebben Doyke!  

Verder ons leventje hier in het kamp. Ja, wat zal ik je zeggen. Het gaat allemaal zijn gang. 

Pakketten komen niet meer aan maar we hebben hier nog een voorraad aan levensmiddelen. 

Met ons hok hebben we deze mogelijkheid steeds onder ogen gezien en daar ook naar 

geleefd. De havermout en alle peulvruchten hebben we bij elkaar gemikt en daar gaat nu een 

man over. Dit is het zuinigste beheer en zo komen we een heel eind in de goede richting. 

Natuurlijk is er intussen een kink in de kabel gekomen aan de zijde van de Duitsers. Hoe kan 

het ook anders, zul je je afvragen. Het begon met de order dat vóór 15 oktober onze particuliere 

depots leeg moesten zijn en wij in de barak slechts voor één dag toereikende levensmiddelen 

mochten hebben. Daarna zijn de internationale voorraden die hier ook vlak buiten ons kamp 

opgestapeld lagen, zodat wij er een oog op hadden, door de heren weggehaald en ergens 

buiten ons kamp opgeslagen in een Duitse pantserkazerne. De generaal heeft ertegen 

geprotesteerd en heeft erop gewezen, dat dit volgens de conventie niet toegestaan is, daar 

die kazerne gebombardeerd kan worden. Het resultaat van dat protest was nihil. Toen we de 

pakketten nodig hadden, mochten ze niet uitgereikt worden, omdat we teveel levensmiddelen 

in de barakken hadden volgens hen. Toen kwam de klap op de vuurpijl. De voorraden zouden 

naar onze keuken gebracht worden en moesten daar binnen 10 dagen verwerkt zijn. Dat heeft 

de generaal echter weten te voorkomen en nu is bepaald, dat voor 1 december alle Argentijnse 

voorraden op moeten zijn en we dan nog 1 ½ pakket de man overhouden. Zo zie je Doyke, 

dat de heren ons de krijgsgevangenenbeker tot de laatste druppel gif leeg zullen laten drinken. 

Dat is allemaal best hoor. Als wij niet weer zo’n periode als Neurenberg zullen krijgen, is het 

mij best. Mijn redenatie is steeds geweest, dat de mensen die nu in Duitsland achter 

prikkeldraad zitten, een mooie toekomst hebben als ze er levend vandaan komen en dat 

kunnen de heren die er buiten staan, straks niet zeggen.  

Doyke is heb weer eens alles aan je opgebiecht en stop vandaag weer. Zal je sterk blijven 

lieveling van me. Kindje van, als je eens wist hóeveel ik van je houd!! Lieveling van me, houdt 

je taai. Innig, héél innig omhelst en gekust door jouw Bob. 

Dinsdag 7 november 1944 

Lieveling van me, het is avond en we zitten allen weer rond de tafel. Net een grote familie maar 

dan alleen mannen. Vandaag is het wel een heel mooie dag geweest. Vanmorgen werden we 

wakker door het hoornsignaal voor het appèl. Alles was donker in de barak en het was al 08.00 

uur. Buiten regende het pijpenstelen, zo erg als we het hier nog niet gezien hadden. Gelukkig 

hadden we binnen appèl. Iedereen draaide zich nog eens op zijn andere oor en kneep de ogen 



 
115 

weer stijf toe. Fijn nog 10 minuten nadommelen. Daar klonk het commando “Aantreden!”. 

Overal doken de Jonkers uit de bedden en veldmuts op de haren geplakt, gauw in een paar 

klompen  geschoten in een ruk de overjas aan en ja hoor, daar stonden we “angetreten zum 

Appèl”. Enfin, we werden voor de zo en zoveelste keer in de houding geperst en daar kwam 

de Hauptmann ons tellen. Nauwelijks was hij de barak uit en waren we ingerukt, of onder een 

geloei uit al die kelen van “Licht uit, koppen dicht, slaapzaal!” werden de kribben bestormd en 

dook het hele Jonkerdom weer onder de wol. Wat een luie kerels hè? Nee hoor, je kunt hier ’s 

morgens geen fluit meer uitspoken. Het is erg koud in de barak, schemerdonker en buiten 

plenst en giet het terwijl het terrein veranderd is in één grote sawah. Tot mijn grote spijt moest 

ik er al spoedig weer uit, omdat ik om 10.00 uur een paar klompen kon gaan halen bij de Duitse 

foerier. Dat is een ritueel op zichzelf. Eerst moet je je KGF-plaatje laten zien om te kijken of je 

het wel echt bent (net alsof niet een van je vrienden met jouw plaatje aan als .. kan komen) en 

dan kom je in een soort sluis, omgeven door prikkeldraad, waar je in een groepje van 5 man 

onder geleide van een post met een heleboel geschreeuw naar de foerier wordt gebracht, 

Enfin, ik heb een paar klompen. Nauwelijks was ik weer terug in de barak, of een van de 

nieuwe klompen knapte en zei: “Doe het zelf maar”. Leve het Duitse materiaal. Nu heb ik er 

maar een paar ijzeren bandjes om getimmerd, zodat ik voor de rest van de KGF-tijd wel weer 

droge voeten zal hebben. 

Gisteravond was er plotseling een hele bedrijvigheid in ons kamp. Plotseling stonden overal 

dubbelposten om ons kamp. De mitrailleurs op de torens werden dubbel bemand. In ons kamp 

werden posten uitgezet en overal waar je keek, zag je de “Bismarckjugend” staan. Het 

Nederlandse personeel werd uit onze keuken in het kamp gestuurd en alle Russische 

ordonnansen werden in hun kampje opgesloten. We keken elkaar eens aan en snapten er niet 

veel van. “Zou er opstand uitgebroken zijn in Duitsland? Zou er een geallieerde doorbraak 

geforceerd zijn?”. Enz. enz. Intussen zagen we dat onze magen gevaar liepen en er werd niet 

lang gekletst. Gauw pap koken voor het hele hok. Na een 1 ½ uur bleek het loos alarm te zijn. 

Het was slechts een oefening geweest. Op ons hok ging er een vreugdegehuil op. “Hoera, 

grote portie eten vandaag!!”. Ja Doyke, ik ben wel een beetje bang dat ons over een maand 

of zo weer een hongerperiode te wachten staat. Enfin, wie dan leeft, die dan zorgt! We hebben 

steeds zuinig aan gedaan en hebben nog een beste voorraad maar er zijn al veel mensen in 

het kamp, die nu al honger lijden. (Eigen schuld overigens, want ze hebben steeds maar op 

de bonnefooi geleefd maar toch vind je het beroerd).  

De stemming is overigens best Doyke. Ik zit erg in spanning of Dordt nu gauw aan de beurt 

zal komen. We hoorden vandaag, dat beide bruggen over de Moerdijk stuk zijn. Afwachten 

maar weer, maar oh wat hoop ik vurig dat God jullie allen mag sparen. Lieveling van me, kop 

op en veel sterkte toegewenst. Slaap zacht lieveling van me. Innig gekust door jouw Bob.  

Vrijdag 2 februari 1945 

Er zijn weer maanden verlopen sinds ik dit schriftje het laatst in mijn handen gehad heb Doyke 

en wel maanden, waarin ontzaglijk veel is gebeurd. Doy, deze laatste maanden heb ik eigenlijk 

voor het eerst in mijn KGF-schap onder voortdurende spanning geleefd en hoe verder we in 

dit nieuwe jaar komen, hoe meer mijn spanning toeneemt. Waarom zal je je afvragen? Wel ik 

denk, dat het het naderende einde van de oorlog is en voornamelijk de ellende waarin jij nu al 

maandenlang verkeert en die nog maar steeds toeneemt. Eén ding is tenminste gunstig! Je 

moreel zal door de enorme Russische aanvallen evenredig beter geworden zijn evenals dit het 
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geval is bij de mensen hier in ’t kamp. Ja, wat is er hier allemaal gebeurd sedert mijn laatste 

praatje met je. 

Om te beginnen ben ik voor 3 weken de cel ingedoken tot 11 dec 1944, omdat ik op een 

gegeven ogenblik mijn gal niet langer op kon houden tegen een van die zuigende Duitse 

onderofficieren. Ik had natuurlijk ongelijk, dat snap je en achteraf ben ik er dankbaar voor 

geweest, omdat ik 3 weken helemaal alleen geweest ben. Niet dagelijks op een propvol hok 

heb moeten zitten en daardoor weer eens helemaal tot mezelf ben gekomen. Het is raar Doy, 

maar dat voortdurende barakleven op het ogenblik vraagt blijkbaar wel wat van mijn zenuwen, 

want zo nu en dan bekruipt mij een onbedwingbare lust om die “zwijnenkeet” hier aan diggelen 

te timmeren. Dat heet hier met een prachtbenaming Oflag maar een Hollandse zwijnenstal is 

misschien nog beter. Laat ik daar echter niet over mopperen. Wij hebben tenminste nog te 

eten – al is het niet veel – terwijl jij ook dat nog moet missen. “Zal ik jou nog terugvinden en 

hoe zal ik je terugvinden?”  

 

Nieuwe foto voor de administratie (coll. Pothast) 

Over het algemeen weet ik die voortdurende onrust wel van me af te zetten Doy, vooral ook 

door mijn vaste geloof en vertrouwen op God. Uit je laatste brief die ik ontvangen heb is me 

nogmaals duidelijk en overtuigend gebleken, dat ons leven in Gods hand is. Het is voor mij 

werkelijk een hand Gods geweest, de jullie drieën  beschermd heeft toen op de Singel met die 

granaat. Kerstmis en Oud en Nieuw behoren ook al weer tot het verleden en hoewel de 

omstandigheden – vergeleken met het vorig jaar – veel ongunstiger waren voor ons, heb ik 

nog nooit zo’n mooi en stil rustig kerstfeest gevierd als dit jaar. Het is juist door alle ellende 

waar we van horen, dat je met die dagen als het ware meer tot inkeer komt dan in jaren dat je 

alles zo goed gaat. Doy, ik kan hier nog veel meer over schrijven maar God weet hoe spoedig 

we elkaar misschien terug mogen zien en als het eenmaal zover is, heb ik toch het nodige met 

je te praten, dat onze meningen dan vanzelf ook over dit onderwerp uitgewisseld zullen 

worden. Als je eens wist hoe ik daarnaar verlang, maar dat zal met jou ook wel het geval zijn. 

Laat ik in vogelvlucht verder gaan. De maand januari is omgevlogen voor ons. Tot 12 januari 

was de spanning erg gedrukt. Steeds slechter berichten uit Holland en een stilte op de fronten, 

waar we niets van snapten in ons ongeduldig wachten op het einde. Die dagen vierde het 
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pessimisme natuurlijk weer hoogtij tot enorm grote ergernis van ons “hok”. Hoe we ook 

praatten en argumenteerden, steeds kregen we weer als antwoord “Ja maar de Russen doen 

niets en de geallieerden krijgen een pak slaag in de Ardennen”. Het was werkelijk om je goede 

huwelijk bij te verliezen, totdat we onderling afgesproken hebben, die pessimisten in hun eigen 

sop gaar te laten komen en er ons niets van aan te trekken. Toen plotseling het 

Wehrmachtsbericht, dat de Russen op 12 jan 1945 tot een enorme aanval overgegaan waren. 

De stemming was natuurlijk omgeslagen tot het andere uiterste en steeds elke dag daarna 

wees het Wehrmachtsbericht op goede voortgang van de Russen. 

Ik merk aan mezelf, dat het me enorm aanpakt. Je leeft dag in dag uit op je zenuwen. “Wanneer 

zal het einde er zijn?” De grote vraag, die ons allen bezig houdt en mij zodanig bindt, dat ik 

haast niet tot werken kan komen. Willem houdt dagelijks redevoeringen voor de kaart en ’s 

avonds als we in onze krib liggen, kunnen we niet slapen en gaat het gesprek wéér over het 

front. Allerlei mogelijkheden worden er onder de ogen gezien en natuurlijk staan we straks net 

tegenover de mogelijkheid, die we niet onderkend hebben. 

Nu 14 dagen geleden, kregen we de mededeling van de Duitsers, dat de reserveofficieren – 

die in het kamp Lissa zaten – opgebroken waren en in voetmars hier naar toe komen. Een 

hele beroering in ons kamp. We hebben allerlei maatregelen getroffen, om die mensen zo 

goed mogelijk te ontvangen in de omstandigheden waarin wijzelf verkeren en nog steeds zijn 

ze er niet. De Duitse Lagerführer van dat kamp is hier al aangekomen en heeft verteld, dat de 

reserveofficieren met medeneming van zoveel mogelijk bagage, op sleden gemaakt van 

krukjes en banken, vertrokken waren. Het zou me op het ogenblik niet verwonderen, als die 

heren achterhaald worden door de Russen. 

Het gevolg van al deze verhalen was, dat hoopjes mensen hier in het kamp ook de 

verhuiskoorts te pakken kregen. “Wat zullen we meenemen als we weg moeten? Ik laat niets 

achter van mijn levensmiddelen die ik nog heb! Ik neem niets mee en verbrand die hele 

rommel!” zo gaat het hier maar heen en weer. Overal worden wagens en sleetjes gebouwd 

(inmiddels is in 2 dagen tijds alle sneeuw weggesmolten). De rugzakken verrijzen als 

paddenstoelen uit de grond.  

 

Overal worden wagens en sleetjes gebouwd (coll. krijgsgevangen.nl) 
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Nu het grappige en eigenlijk logische gevolg van al deze handelingen. De Duitsers hebben 

“Prüfung” gehouden in een paar barakken (dit gebeurt regelmatig) en daarbij zijn hen een stel 

rugzakken in handen gevallen (die apparaten mag je als KGF niet bezitten). De heren zijn toen 

eens “logisch” na gaan denken met als gevolg de Duitse conclusie: “De Nederlandse officieren 

hebben plannen om uit te breken!” Nu zijn ze het hele kamp aan het naspeuren op gangen en 

wat weet ik al meer. Zo zie je Doy, dat je hier steeds kunt lachen als je goed om je heen kijkt.  

Intussen is het weer hier omgeslagen als een blad aan de boom. We hebben een periode 

achter de rug van ellendige koude met heel weinig stookmateriaal. De oplossing daarvoor was 

echter gauw gevonden. ’s Ochtends om 09.00 uur hebben we appèl in de barakken; 5 min 

voor 9 doken we uit onze kribben, schoten een overjas over de pyjama aan en zetten een 

veldmuts op het hoofd. Na het appèl heerste er onmiddellijk weer een diepe rust in de barak. 

Ik heb hier geloof ik voor een jaar bij elkaar geslapen en zal blij zijn als ook dat achter de rug 

is. ’s Middags ging de kachel aan en ’s avonds hadden we een temperatuur van 15°F, terwijl 

we ’s ochtends begonnen met 4°. Nu is de vorst plotseling verdwenen en is ons kamp evenals 

vorig jaar veranderd in één grote sawah. Het water druppelt van ons plafond op tafel en in de 

kribben, enfin overal vrijwel overal waar je gaat of staat. Ik heb hier geleerd hoe ik 

krijgsgevangenen moet behandelen. De griepperiode van het vorig jaar steekt nu ook al weer 

op, maar er is één groot verschil met het vorig jaar! Zelfs de grootste pessimist in het kamp 

heeft op het ogenblik een dosis moreel achter de koppelriem, waar hij alles mee kan doorstaan.     

Nu iets over de naaste toekomst. Je begrijpt, dat we daar ook nog al eens over praten en het 

zou me niets verwonderen als we hier binnen enige dagen door de Russen bevrijd zijn. Doy 

denk je eens in, na bijna 3 jaar eindelijk weer vrij zijn! Zou het werkelijk waar zijn? Ik ben een 

optimist maar toch durf ik me momenteel hierop nog niet vast instellen, omdat ik er al zo vaak 

langs geweest ben. Eén ding is echter gunstig: hoe eerder de Duitsers een pak slaag krijgen 

hoe eerder is ons landje bevrijd van de Duitse tirannie en hebben jullie weer te eten. Doyke 

van me, mijn eigen lieveling, houdt nog even de kiezen op elkaar. Er komt nu spoedig een 

einde aan al deze ellende en misschien mag ik je spoedig werkelijk in mijn armen nemen en 

omhelzen en kussen waar ik je maar raken kan. Lieveling van me, ik ben zó trots op je en 

ingelukkig, dat ik je heb mogen vinden. Innig, héél innig gekust door jouw Bob.   

Zaterdag 3 februari 1945 

Lieveling, het is zaterdagavond en tevens de jaardag van je vader. Ik heb me al een paar maal 

afgevraagd vandaag, hoe jullie in hemelsnaam deze dag zullen vieren. Of nog trachten zullen, 

er iets van te maken. Enfin, hoe jij nu leeft kan ik me toch niet voorstellen, hoe lang ik er ook 

over pieker. Never mind Doyke, als we elkaar maar terug mogen vinden. Ik heb er zo’n idee 

van dat op het moment het in Europa rommelt en kraakt. Laten we één ding hopen: dat 

Duitsland zo snel mogelijk capituleert.  

Ik ben toch een rare knul, in plaats dat ik je eerst feliciteer met de jaardag van de papa, nee, 

weer begin ik over die oorlog. Doyke, neem het me niet kwalijk maar ik bedoel het zo kwaad 

niet hoor! Vandaag was het hier weer een echte natte, dooi dag om het zo maar eens uit te 

drukken. De Duitsers hadden een nieuw grapje bedacht en lieten ons vandaag weer eens 

buiten aantreden. Voor mij was het er niet bij, omdat ik al een paar dagen grieperig ben. Niet 

erg, want ik ben er vlug bij geweest, zodat het ergste alweer achter de rug is. We gingen dan 

ook met ons drieën naar het “binnenappèl” en daarna naar ziekenrapport, om weer de nodige 
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aspirine en kinine tabletten te piketteren, voordat de grote griepperiode weer begint – zoals 

vorig jaar om deze tijd – en we achter het net vissen.  

 

Vader van Doyke (links) en Bob (rechts) (coll. Pothast) 

Nauwelijks zaten we in de ziekenbarak, of daar gingen de luchtalarm sirenes en was het voor 

de zoveelste maal feest boven Duitsland. We hebben tot 13.00 uur vastgezeten en ik heb er 

toen meteen maar gebruik van gemaakt om naar de tandarts te gaan, om mijn gebit na te laten 

kijken. Dinsdag a.s. ben ik de sigaar want dan gaat er een verstandskies van me. Heerlijk 

vooruitzicht maar ik zal het toch maar laten doen. Doy, wat een onbelangrijk praatje vandaag 

hè? Ja, wat zal ik eraan doen? Hier in het kamp gebeurt geen fluit maar daarbuiten des te 

meer en daar moeten we het van hebben.  

Lief Vrouwtje van me, moge God je beschermen en behoeden en ons spoedig gelukkig en wel 

weer verenigen. Innig gekust door je Bob. Slaap zacht lieveling! 

Woensdag 7 februari 1945 

Lieveling van me, vanmorgen je brief van 1 dec ’44 ontvangen. Hoe blij ik er mee was kan ik 

je toch niet onder woorden brengen en daarom zal ik het ook maar niet proberen ook. Doy, 

hoe vaak ik het woord “trots” al niet gebruikt heb in brieven aan je, weet ik niet meer maar 

nogmaals, ik ben de Goede God dankbaar, dat ik je heb mogen vinden en ben verbazend trots 

op je. Niettegenstaande alle ellende blijf je op je standpunt staan en blijf je maar geduldig 

wachten op me, terwijl nu toch al bijna 3 jaar voorbij zijn en de ellende al bijna het hoogst 

gestegen is, zie je ons huwelijk ook wegvallen – nee niet wegvallen – maar je denkt dat we het 

uit moeten stellen, omdat je spaarduitjes op zijn. Op, omdat je ze voor het huishouden gebruikt 

hebt. 

Doyke, kon ik nu eens rustig met je praten! Neen, ons huwelijk zal niet uitgesteld worden. 

Zodra we bij elkaar teruggekeerd zijn – indien God dit zo zal willen – gaan we in ondertrouw 

Vrouwtje van me en zodra ik beëdigd ben en mijn aanstelling heb, trouwen we. Je moet niet 

vergeten dat ik nog een f 2.000 tegoed heb bij het Rijk en laat ik nu niet alles terugkrijgen, met 

het geld dat ik zal ontvangen kunnen we ons wel redden. Ik laat je straks niet nog een jaar 

wachten. Trouwens ik wil niet langer zonder jou, 3 jaar is nu meer dan genoeg! Hoe ik naar je 
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verlang kan ik je ook niet schrijven maar spoedig hoop ik je het een en ander persoonlijk te 

vertellen. Meters papier zijn niet voldoende om mijn gedachten neer te pennen maar straks 

zullen we de rust eens op gaan zoeken en ons een tegenover elkaar uitspreken, zoals we dat 

3 jaar niet hebben kunnen doen. Je schrijft me: “Ik heb je zo ontzaglijk veel te vertellen”. Doy, 

zo is het met mij ook gesteld. Toch – niettegenstaande die rotformuliertjes – merk ik dat ons 

contact veel vaster nog is geworden sinds 15 mei 1942. Doy, binnen in mij is het rustig en 

kalm, omdat ik weet dat ook jij nu vast gelooft in God en met Hem kom je alles te boven, ook 

deze ellende. Als Hij het wil, zien we elkaar terug en anders moeten we leren berusten en zien 

we elkaar in een betere wereld terug, hier boven ons Doy.  

Inmiddels wijzen de omstandigheden aan de fronten er hoe langer hoe duidelijker op, dat de 

vrede met rasse schreden nadert. Hoe vaak heb ik je dat al geschreven? Ik weet het niet meer. 

Misschien zeg je tegen jezelf: “Wat een optimist ben je toch!”. Ja Doy, ik geef me direct 

gewonnen maar ik kan het leven nu eenmaal niet anders zien. Vind je het erg? Waarom zou 

ik alles door een donkere bril moeten zien? 

 

Interieur barak met de “hokken” (NIMH, coll. 444 Krijgsgevangenschap en kampen) 

Vandaag kreeg Willem het bericht, dat zijn vader gepikt is door de Feldgendarmerie. Hoe hij 

erover denkt? Nu eerlijk gezegd, houdt hij rekening met de mogelijkheid hem nooit weer terug 

te zien en is verder uiterst kalm. Hij rookt wat meer sigaretten dan anders maar dat is ook alles. 

Zo langzaam aan heeft ook hij geleerd te berusten. Het moet wel Doy en ons allen hangt 

hetzelfde boven ’t hoofd. We zullen moeten berusten, zolang we nog achter de draad zitten 

maar dan komen we ook los. Verder zal ik daar maar niet over uitweiden, want jouw laatste 

brief zegt me genoeg, als je me schrijft: “Ik zou kunnen moorden en stelen!”. Mijn gedachten 

doen er niet toe, je kent ze wel. Al het kwaad op de wereld kan lang duren maar eenmaal 
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overwint het recht en daar wachten we op. Moge het snel komen en niet nog meer 

mensenleven kosten. 

Hier is verder alles rustig in het kamp. Gister hadden we voor het eerst geen water en licht 

maar vandaag is alles weer normaal en we hebben nu duchtige maatregelen genomen in 

verband met water, zodat we niet meer zonder komen te zitten. Lieveling van me, het is nu bij 

half 9 en ik ga mijn krib opmaken, om weer een nachtje door te gaan brengen. Moge God je 

zegenen en spoedig, heel spoedig een einde maken aan al het onrecht. Lieveling kom eens 

even bij je Boyke en kijk me eens diep in de ogen. Zal je flink blijven? Innig omhelsd en met 

een lange kus wel te rusten gewenst door jouw Bob.  

Woensdag 14 februari 1945 

Lieveling van me, ik heb je weer het een en het ander te vertellen en aangezien het nu net 

rustig is op het hok, zal ik er eens aan beginnen. We leven hier de laatste week in een enorme 

zenuwspanning. Hoe meer het Russische front nadert en voortkabbelt, hoe zenuwachtiger de 

stemming in ons kamp. Waarom zul je zeggen. 

Wel, ik heb je verteld van de reserveofficieren uit Lissa, die hier naartoe moesten verhuizen. 

Alles hebben we sinds weken voor elkaar gebokst om die mensen nog enigszins dragelijk te 

ontvangen in dit helle oord maar wie er komen, die mensen niet. Het gevolg hiervan is, dat 

iedereen zich afvraagt: Waar zijn ze dan wel gebleven? Bovendien zijn er die verhalen, zijn 

niet bepaald opwekkend. Het komt er zowat op neer, dat de krijgsgevangenen, die momenteel 

moeten lopen, geen eten, drinken of slaapplaats meer zien. Na al die verhalen is de 

verhuiskoorts pas goed los gebroken. In alle barakken zijn ze bezig rugzakken te fabriceren of 

wagentjes om toch maar zoveel mogelijk spullen mee te kunnen slepen als het werkelijk zover 

is. Het gevolg daarvan is, dat waar we nu gebonden zijn aan onze barakken, omdat de 

sawahperiode hier weer begonnen is, je compleet stapel wordt door al het getimmer, gezaag 

enz. dat ’s morgens al vroeg begint en ’s avonds als het licht uitgaat, pas ophoudt. Werkelijk, 

er zijn momenten dat ik mijn hele hebben en houden onmiddellijk naar een doodstille cel zou 

willen verhuizen. 

Verder zijn de laatste berichten uit Holland van jou (je 2 brieven van 10/1/’45) nu niet bepaald 

opwekkend en Willem zit natuurlijk ook wel eens te piekeren over zijn vader. Doy, op het 

ogenblik is er bij ons allen nog maar één verlangen: Terug naar huis en zo spoedig mogelijk 

een einde aan al deze ellende, vooral voor jullie allen. Want waar het 10 januari al zó’n ellende 

was, hoe moeten jullie het nu dan wel hebben? Doyke, ik kan je moeilijk schrijven wat er in me 

om is gegaan en nog gaat door al die berichten van je uit Holland. Ik kan je niet zeggen hóe ik 

naar je verlang, om je weer eens te kunnen vertroetelen en verzorgen maar Doy, de moed 

verliezen kán ik niet. Ik blijf vertrouwen en hopen en geloven in God. Tot een spoedig 

weerziens Doy. Innig omarmd en gekust door alléén jouw Bob. 

Woensdag 14 februari 1945 ’s avonds 20.00 uur 

Doyke, ik heb zin om nog wat te praten met je. Net heb ik weer eens bof gehad en een paar 

sigaretten los gewurmd, zodat er weer wat te “paffen” valt. Langzaam aan ben ik veel minder 

gaan roken maar deze laatste weken – nu ik in voortdurende spanning leef – kan ik haast niet 

zonder roken. Jij zal er wel om lachen, want je zult zo langzamerhand niet meer weten hoe 

een sigaret er uit ziet. 
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Maar ja, weinig eten, geen fluit te doen en voortdurende spanning, zijn wel redenen om zo nu 

en dan nog eens wat te roken. Eindelijk vanavond heb ik me er weer toe kunnen zetten, om 

weer eens wat te werken. Wat zal ik blij zijn als we straks weer hard aan de slag moeten. Hier 

bestaat het leven momenteel maar uit slapen, slapen en nog eens pitten, terwijl we zo waar 

zo nu en dan ook wat te bikken krijgen. Neen, dat “hotel” hier, daar kan ik nu niet bepaald over 

roemen. 4 avonden in de week krijgen we nu al niets meer te eten. Langzaam maar zeker 

gaan we de kant van Neurenberg weer uit, met dit verschil, dat het einde nu in zicht is en dat 

scheelt wel het een en ander. Hoe zal het leven van ons er over een paar maanden uitzien 

Doyke? Zal ik je – weliswaar gehavend – weer terugvinden? 

Telkens weer moet ik in deze dagen aan je woorden denken van 1942. “Het is bijna te mooi 

om waar te zijn”. Neen, dat wil er toch nog niet in bij me. De toekomst lonkt en lokt Doyke en 

we kunnen nog zo’n heleboel mooie dingen met elkaar doormaken. Intussen zijn we wat ouder 

geworden en hebben het een en ander meegemaakt, zodat de stoten en slagen die we straks 

nog moeten opvangen, beter gedragen kunnen worden. Merk je wel dat mijn gedachten de 

laatste tijd steeds weer om hetzelfde onderwerp draaien? Als mijn pen hier over dit papier 

glijdt, komen steeds weer diezelfde woorden en gedachten tevoorschijn merk ik. Iedereen hier 

om me heen heeft momenteel met hetzelfde gevoel te kampen. Niemand kan zich tot een 

bepaald onderwerp beperken; telkens weer dwalen ze door de barak, om maar weer een of 

andere boom op te zetten, terwijl ze vooruit wel weten in deze 3 jaren volkomen uitgepraat 

tegenover elkaar te zijn. Telkens sta ik weer verwonderd over het spraakwater van diverse 

mensen o.a. Willem. Hij hangt dan zo’n beetje bij de kachel, waar steeds een grote kring 

enthousiastelingen voor een beetje warmte te vinden is en heeft het dan over een of ander 

Russische generaal of over het front of over pakketten, die momenteel van onze voorraad 

gestolen worden door de burgerbevolking en toch maar niet uitgereikt worden, omdat de 

voedselcommissie ze wil bewaren voor nog slechtere tijden. Het kruidenieren hebben ze ook 

hier nog niet verleerd, tot grote ergernis van de jongeren, die dit met lede ogen moeten 

aanschouwen en er alleen over kunnen kankeren, omdat ze hier toch niets in de melk te 

brokkelen hebben.  

Doy, leven van alle dag. Heerlijk geestdodend. ’s Ochtens tot 12.00 uur in je krib onder de 

dekens en maar wachten, wachten en nog eens wachten. Wachten hoe jullie verhongeren, 

wachten totdat Duitse volk eindelijk en ten langen leste gedwongen zal worden de wapens te 

strekken. Hoe zal ik op dat bericht reageren? Wie weet hoe gek ik dan zal doen. Never mind 

Dory, gek of niet, eenmaal is die dag er en dan kan ik misschien eindelijk voor jou gaan zorgen. 

Als dat toch nog eens werkelijkheid wil worden Doy!! 

Ik heb echter een goed voorbeeld aan jou en aan zovelen hier om me heen, dat ook dit rare 

leventje wel tot een goed einde gebracht zal worden. Lieveling van me, ik word ongeduldig 

maar kan het nog wel even harden hoor. Slaap zacht voor zover je dat nog zult kunnen en 

innig, héél innig omhelst en gekust door jouw Bob. 

Maandag 19 februari 1945 

Lieveling van me. Het is 14.00 uur en ik zit met mijn overjas aan onder de dekens, boven op 

mijn krib. De enige manier om het nu nog wat warm te hebben. Het is de laatste dagen niet te 

harden van de kou weet je, en ja het eten is natuurlijk ook erg dun. Eergister zijn hier de Lissa 

mensen aangekomen, na een maand onderweg geweest te zijn Doy. Ze hebben zowat niets  
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“Hoekje van ons hok” (coll. Boost)  
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meer aan kleren en eten en we helpen maar zoveel we kunnen.34 We waren hier met ± 1.700 

man en nu moet onze keuken eten leveren voor ± 2.550 man. Hoe de heer Duyverman alles 

voor elkaar bokst weten we niet maar hij doet het toch maar. Bovendien zitten hier in het kamp 

voor ons ± 100 Franse officieren, die 200 km hebben moeten lopen. Doy het is één grote 

ellende onder hen. Ze liggen in een lege barak, waar we niet bij kunnen komen zonder dekens, 

enfin noem maar op. Gistermiddag zijn er 11 van hen bij ons binnengedragen in de 

ziekenbarak met dysenterie en al wat mooi is. Onderweg zijn hun kameraden bij bosjes 

gestorven, ze hebben vrouwen en kinderen zien kapot vriezen. Ik kan het beter allemaal weg 

laten. Nu staan de heren Duitsers maar en zeggen: “Es ist ein Notzustand und wir können 

auch nichts dafür!“ Het bekende recept. De dag van de vrede nadert echter Dory, dus nog 

maar wat geduld! Lieveling so long!! 

Maandag 26 februari 1945 

Lieveling, er is weer een week omgevlogen, een week van veel onrust in ons anders zo dulle 

bestaantje. Afgelopen dinsdagmiddag om 17.00 uur kwamen hier in ons kamp ± 200 Poolse 

officieren binnen. Mensen die 300 km lopen achter de rug hadden en volkomen uitgeput waren. 

Hun toestand zal ik hier verder niet beschrijven maar dat vertel ik je nog wel. We zijn alleen 

blij dat we hen zoveel mogelijk hebben kunnen helpen. Ik vraag me alleen af, of ik jullie allen 

nog wel terug zal zien en als dat zo zal zijn, hoe we elkaar terug zullen vinden. De toestand is 

vrijwel hopeloos nu in Holland maar we zullen ons maar niet teveel in de put helpen. Doyke, 

moge God jullie allen beschermen lief Vrouwtje van me. 

Maandag 2 april 1945 

Lief Vrouwtje van me, het is intussen alweer een aardige tijd geleden, dat ik je voor het laatst 

geschreven heb maar dat komt voornamelijk door de omstandigheden en gebeurtenissen van 

de laatste tijd. We zien langzaam maar zeker het einde naderen maar als grootste domper op 

deze vreugde komt bij ons de toestand in Holland. Doyke, ik voel dat het hoe langer hoe 

moeilijker wordt om hier opgewekt te blijven. Je weet dat ik altijd een optimist ben geweest 

maar jouw toestand kan ik zo niet meer beschouwen. Ik weet dat al dat gepieker me niet helpt 

en hele dagen lukt het me, om het niet te doen maar toch komt het zo nu en dan weer boven. 

Stop echter daarover. Zondag 1e Paasdag - 3 jaar geleden: ”Ondanks oorlog toch Vrede”- ben 

ik weer naar de kerk geweest en dat heeft me goed gedaan. Ik heb werkelijk weken gehad, 

dat ik er niet over gepiekerd heb om zelfs maar te gaan. Terug uit de kerk hoorde ik het nieuws 

– het beste van de hele 5 jaar – dat de geallieerden Nederland ingedoken zijn. Moge God de 

verlossing héél, héél spoedig zenden Doyke! Als het eenmaal zo ver is, kan het me niets meer 

schelen hoe lang wij hier nog moeten brommen. De stemming hier staat dan ook op barsten. 

Ik merk het aan mezelf, dat ik erg kriebelig en balorig ben en bijna niets kan hebben. We 

hebben er allemaal wel zo hardgrondig tabak van, dat kun je je wel indenken hè? We hebben 

een paar dagen prachtweer gehad, zo zelfs, dat ik en met mij vele anderen in een kort broekje 

hebben rondgelopen. Wat een genot was dat. De hele dag buiten in de zon met een boek en 

                                                 

34 Op 20 januari 1945 wordt het kamp van de Nederlandse reserveofficieren Oflag XXI C/Z te Grüne bei 

Lissa ontruimd en moeten 450 man te voet een tocht maken van 117 km. Ze komen te voet aan in 

Stalag VIII C Sagan/Belaria en gaan daarna per trein via Stalag IV B Mühlberg naar Oflag 67 

Neubrandenburg. 
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niet aldoor in die vervloekte barak. Willem en ik hebben enkele strubbelingen gehad met 

elkaar. We begrijpen elkaar minder dan vroeger. Mijn fout net zo goed als de zijne en de 

omstandigheden spelen natuurlijk ook een rol. Never mind. Gelukkig zijn we een eind gaan 

tippelen en hebben elkaar daarbij allerlei lievelijks naar het hoofd gesmeten. Gelukkig maar, 

dat we dat gedaan hebben. De zaak is nu weer in orde. Ik weet nog wel niet wat hem dwars 

zit maar aangezien hij me dat niet wil vertellen, moet hij ’t zelf maar uitbroeden. Hij tracht dat 

alles te verbergen onder een mom van hyper onverschilligheid maar vergeet, dat ik daar niet 

in trap. Fijn weer wat geroddeld hè? Doy zoals zoveel wat hier allemaal gebeurt en gebeurd 

is, hoor je later nog wel meer van als de Goede God ons beiden een later wil schenken. 

Uit het kamp Mühlberg zijn hier bij ons 70 onderofficieren en manschappen aangekomen van 

ons leger, om de taak van ordonnans over te nemen van de Russen die weg moeten. Ik dacht 

dat we zo langzaam aan wel iets gewend waren maar toen deze Hollanders aankwamen, heb 

ik mijn ogen uit mijn hoofd gekeken. Zoveel ellende had ik nog niet bij elkaar gezien van 

landgenoten van ons. Uniformen waren niet te bekennen. Ze hebben domweg Russenpakjes 

aan, d.w.z. een soort blauwe uniformkleding die de Russische krijgsgevangenen dragen, nadat 

hun eigen uniform hen afgenomen is. We herkenden ze alleen aan hun spraak. De ellende is 

de mensen nu nog van de gezichten te lezen. Allen zijn ze broodmager. De Hollanders hebben 

nu al de naam van “shabby Dutchmen”.  

Mijn ogen zijn hier wel opengegaan voor een heleboel dingen Doyke. Dingen waar ik niet over 

schrijf, omdat ik niet wil dat een mof dat ooit zal lezen, mocht hij ooit dit schriftje te pakken 

krijgen. Misschien ben ik wel wat erg cynisch geworden maar het is wel zeer merkwaardig, dat 

ons hele kamp er net zo over denkt. Vraag me hier vooral over te spreken Doy. Dit is iets wat 

he moet voelen als ik je straks weer terug zie. Vele idealen zie je zo langzaam aan in rook 

opgaan en nu begrijp ik je brief van 10 januari 1945 ook zeer best, waar je me schreef, dat je 

cynisch en hard geworden bent t.o.v. je medemensen. Ja Doy, ik begin er iets van te snappen, 

hoewel het nog niet veel is. Die ellende die jij kent, ken ik niet. 

De vorige week zagen we hier buiten het kamp loopgraven aanleggen. Door wie denk je? Wel 

natuurlijk Oekraïense vrouwen, beter gezegd meisjes van ± 15-16 jaar. Ik heb er enkele met 

eigen ogen gezien. Onvolgroeide kinderen waren het, mager en volkomen ondervoed. Ze 

komen waarschijnlijk uit een concentratiekamp bij ons in de buurt voor vrouwen.35 De bewaking 

bestond uit honden en Duitse vrouwen. Kan jij je indenken, dat een vrouw zich tot zoiets leent? 

Op onze reis hier naar toe zagen we Poolse vrouwen langs de spoorbaan werken, bewaakt 

door Duitsers met zwepen. Toen we aan de moffen vroegen wat voor vrouwen dat waren, 

kregen we te horen: “Sie sind froh, dass die hier sind!”. Hard werken, weinig eten en ’s nachts 

natuurlijk als pleziertje dienen voor die hunnen. 

Weet jij wat haten is Dory? Kan jij je indenken, dat ik zo nu en dan moeite heb om dat tuig niet 

naar de keel te vliegen. Gelukkig is ’t nog niet gebeurd en zal het niet gebeuren, omdat ik mijn 

handen niet vies wil maken aan zulk adderen gebroed. Hoe is het mogelijk, dat dat ongedierte 

het 5 jaar vol heeft gehouden en nog steeds de koppen te pletter loopt tegen die geallieerde 

muur van staal? Eén ding hoop ik en dat is dat ik later nooit meer een hun zal zien. Dit tuig en 

                                                 

35 In de buurt van Neubrandenburg lag het concentratiekamp Ravensbrück, dat een vrouwenkamp was. 
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de Japs maken het voor mij hoogst waarschijnlijk, dat onze kinderen in de toekomst met 

dezelfde moeilijkheden te kampen zullen krijgen als die waar wij nu mee te kampen hebben. 

Mag hen niet hinderen Doy. Ik zal vechten en nog eens vechten voor een betere toekomst. 

Misschien niet meer voor ons maar dan toch voor onze kinderen. Lieveling, kop op hoor en 

spoedig ben ik weer bij je. Innig omhelsd en gekust door jouw Bob. 

Hier eindigen de aantekeningen die Bob maakte in een schriftje. Verdere beschrijving van de 

periode tot aan de bevrijding op 28 april 1945 en de maand dat ze nog in het kamp verbleven 

na de bevrijding, ontbreekt. Wel zijn er nog enkele documenten van Bob bewaard gebleven 

en aangevuld met foto’s uit mijn collectie geef ik die hier weer. 

 

Russische pas om buiten het kamp te mogen komen (coll. Pothast) 
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Vervalste document dat diende als vervanging van het door “Bombenterror” verloren gegane 

paspoort. Alle stempels zijn uit linoleum gesneden (coll. Pothast) 
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Portret van Bob door onbekende maker (coll. Pothast) 
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Kampstraat Oflag 67 Neubrandenburg (NIMH coll. 444 Krijgsgevangenschap en kampen) 

 

 
 

De Nederlandse vlag wappert na de bevrijding (NIMH coll. 444 Krijgsgevangenschap en kampen)  
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De vlaggen van de diverse nationaliteiten (coll. krijgsgevangen.nl) 
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Op weg naar huis. Tussenstop Lüneburg (coll. Wouters) 

 
 

 
 

Op weg naar huis. Tussenstop Lüneburg (coll. Wouters) 
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