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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER ALBERT (G.A.G.) KUYS 

Gerardus Albert George Kuys is geboren op 30 november 1918 te Singaradja (NOI). Hij is een zoon 
van Gerardus J. Kuys en Georgette Sophia Pauline Emor, die op 2 juni 1914 te Singaradja getrouwd 
zijn. Hij is Tweede-Luitenant bij wapen der Genie van het K.N.I.L. (promotie 1939 KMA). 
  
Op 15 mei 1942 werd hij in Breda gevangengenomen en afgevoerd in krijgsgevangenschap. 

2. INLEIDING BIJ HET DAGBOEK 

Het origineel van het voor u uitgetypte dagboek is door Marijke Kuys, oudste dochter van Albert 
Kuys geschonken aan ondergetekende. 
Het voorliggende dagboek is gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het Nationaal Archief, 
andere dagboeken (beschikbaar via de website van het geheugen van Nederland) en eerdere 
publicaties met betrekking tot de krijgsgevangen Nederlandse militairen.  
In een aantal gevallen is d.m.v. een noot een korte nadere uitleg toegevoegd. 
 
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 dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te maken. 
Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug te vinden en kunnen deze worden vergeleken met 
andere gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een studie naar 
de krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen 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 nieuwe foto 
materiaal. 
 
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, januari 2016 
 

http://www.krijgsgevangen.nl/
file:///C:/Users/Johan/Desktop/krijgsgevangen@gmail.com
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VOORWOORD 

 

Bij het opruimen van de inboedel van het ouderlijk huis van Marijke Kuys, is een grote hoeveelheid 

aan materiaal tevoorschijn gekomen. Variërend van losse documenten tot complete koffers. Door 

Marijke is hieruit het materiaal uit de krijgsgevangenschap van haar vader gehaald, gerangschikt op 

datum en verwerkt tot een boekwerkje. 

Doordat Marijke van mening was, dat dit materiaal niet verloren mocht gaan, heeft ze contact gezocht 

met mij en heb ik met grote dankbaarheid dit materiaal in ontvangst genomen. In de wetenschap dat 

uiteindelijk mijn archief krijgsgevangenen zal worden overgedragen aan het NIMH, heeft Marijke deze 

documenten bij mij in beheer gegeven. 

Ik heb haar als dank beloofd, dit boekwerkje verder te bewerken en als boek te laten drukken voor 

haar en haar zus. Hierbij het resultaat van ons beider inspanning. 

 

Johan van Hoppe 
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3. PERSONEN DIE VOORKOMEN IN HET DAGBOEK 

Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Van enkele personen is de schrijfwijze van 
de naam niet juist. Deze is gewijzigd in de juiste schrijfwijze. Voor zover bekend is van de genoemde 
personen het Kriegsgefangenennummer (Kgf) toegevoegd. 
 
Naam   Kgf-nr Rang 
M.J.T.K. van Akkerveeken   31066 Tweede-Luitenant 
A.W. Augusteijn   31883 Tweede-Luitenant 
J.A. de Bie   30578 Cadet-Sergeant 
G.Ch. Bijl de Vroe   30637 Tweede-Luitenant 
A.A.P. Blijdorp   31630 Tweede-Luitenant 
F.C. de Boer   31093 Tweede-Luitenant 
F.J.G. Brackel   30633 Tweede-Luitenant 
L. Breure   31071 Tweede-Luitenant 
G.A. Brouwer   32028 Tweede-Luitenant 
J.G. de Bruin   31930 Eerste-Luitenant 
M.R.H. Calmeijer   30966 Kapitein 
N.Th. Carstens   32039 Generaal-Majoor 
J.Ch.C. Crena Uiterwijk   31683 Tweede-Luitenant 
H.J.M. Derks   31548 Eerste-Luitenant Doodgeschoten bij ontvl. 
W.B.C. van Dinter   31819 Tweede-Luitenant 
R.E. Dijkhuizen   31823 Tweede-Luitenant 
J.A.J. Elders   2958 Kapitein 
E. Engles   2908 Majoor 
J. de Geus   31074 Tweede-Luitenant 
G. Groot   30782 Cadet-Sergeant 
J.J. Gruppelaar   31775 Eerste-Luitenant 
J.H.A. Hardeman   31688 Eerste-Luitenant 
J.A. Havelaar   30901 Tweede-Luitenant 
M. Havelaar   30904 Tweede-Luitenant 
J.H. Helle   31065 Tweede-Luitenant 
M. van den Heuvel   2909 Kapitein 
J.R. Hubert van Bleyenburgh  31073 Tweede-Luitenant 
G.Th. Huisman   31002 Cadet-Vaandrig 
E.H.C. Jongkamp   31681 Tweede-Luitenant 
J. Köhler   105043 Tweede-Luitenant 
P.L. Koppen   31146 OMSD 2e kl 
A.L.M. de Kort   31068 Tweede-Luitenant 
P. Lieftinck   7516 Eerste-Luitenant 
L.F.J.M. Lucassen   7524 Tweede-Luitenant 
E.W. Marcella   31260 Cadet-Sergeant 
J.C.A. Meijer   30684 Majoor 
S.A.W. Mies   271402 Tweede-Luitenant 
K. Mobach   31064 Tweede-Luitenant 
J.A. Mooy   31821 Tweede-Luitenant 
J.C. Nolen   31246 Tweede-Luitenant 
Otten    Kapitein  Niet toegelaten (N.S.B.) 
J. Pel   31724 Kapitein 
C.T. van der Pols   30879 Cadet-Sergeant 
B.F. Portier   30917 Tweede-Luitenant 
H.E. van Renesse   30823 Tweede-Luitenant 
N.A. Rost van Tonningen   30206 Kapitein ter Zee 
J.D. Schepers   2239 Kapitein 
J. Slagter   32033 Luitenant-Kolonel 
M.N. Smeets   31820 Tweede-Luitenant 
J. Sneep   31256 Tweede-Luitenant 
H.F.J. Snijdewint   31012 Cadet-Sergeant 
A.J.P. van Stockum   31612 Tweede-Luitenant 
J.M.B.M.F. van Strien   271397 Kapitein 
J.L. Baron Taets van Amerongen 98889 Eerste-Luitenant 
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H.C. Tesink   31750 Tweede-Luitenant 
P. Timmer   31685 Tweede-Luitenant 
G.G. van Tol   31072 Tweede-Luitenant 
F.G. Triebel   30676 Majoor 
J.C.A. van der Upwich   32325 Majoor 
C.A. Verbruggen   31822 Tweede-Luitenant Overleden in krijgsgev. 
Th. A. Vonk   31749 Tweede-Luitenant 
C.A. de Vries   30885 Tweede-Luitenant 
J. Wabeke   30864 Tweede-Luitenant 
A.V. van de Wall Bake   32017 Kapitein 
C.L. Walther Boer   30485 Kapitein 
van der Werf    Kapitein   Niet toegelaten (N.S.B.) 
J.J.C.P. Wilson   31090 Luitenant-Kolonel 
M.H. Winters   31789 Tweede-Luitenant 
de Wit    Luitenant  Niet toegelaten (N.S.B.) 
J.J. de Wolf   30808 Kapitein 
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4. 1942 

 

Op 15 mei 1942 worden alle beroepsofficieren, cadetten en adelborsten opgeroepen zich te melden 

op een 5-tal locaties in het land: Bussum, Ede, Roermond, Assen en Breda. Enkele dagen hiervoor 

verschijnt er een advertentie in de krant, waarop exact beschreven staat waar men zich moet melden 

en welke treinen hiervoor heen en terugrijden. Net als in 1941 denken de meesten, dat het hier alleen 

een controle betreft en dat men dezelfde dag weer terugkeert naar huis. 

Albert Kuys meldt zich in Breda en ontvangt daar onderstaande “Bekendmaking”: 
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Op 29 mei verstuurt Albert een bericht aan zijn moeder Jet. In dit bericht kan zij lezen waar hij zich 
bevindt. Hij bevindt zich in het Kriegsgefangenen Offizierslager XIII B z.b.V. (zur besonderen 

Verfügung) in Neurenberg-Langwasser. Dit kamp is gevestigd op het terrein van de grote Nazi 
bijeenkomsten in Neurenberg en bestaat uit tenten en barakken. Ten tijde van de komst van de 
Nederlanders bevinden zich er ook Servische officieren, die het gedeelte naast de Nederlanders 
bewonen. 
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Albert Kuys wordt ingeschreven onder nummer 31063 en zoals bij iedereen wordt er een “Personalkarte” 

van hem aangelegd met foto en vingerafdruk.1 

 

In de groep van ruim 2.000 officieren, cadetten en adelborsten bevinden zich ook een aantal officieren 

van gezondheid, apothekers, paardenartsen etc. Zij behoeven niet in krijgsgevangenschap en op 11 

juni 1942 wordt een grote groep hiervan ontslagen uit krijgsgevangenschap. Vaak nemen zij berichtjes 

mee voor de familie van de achterblijvers en onderstaand berichtje op een stukje toiletpapier van Albert 

Kuys is hier ongetwijfeld een voorbeeld van: 

30-05-’42: Langwasser bij Nürnberg. 
Na in Breda in de vuile val gelopen te zijn, per trein afgevoerd. Langs linker Rijn-oever tot 
Mainz. Veel bekende dingen gezien. Daarna naar het Oosten langs Rijn/Donaukanaal tot hier. 
Duitsland leek wel uitgestorven. 26 Uur in de trein. 11 Uur s’-nachts uitgeladen en onder 
zware bewaking naar het kamp. De eerste twee dagen was het rotzooi (men wist niet eens 
dat we zouden komen?!). Na visitatie naar ons barakkenkamp. Alleen Hollands geld 
afgegeven. Kan het misschien laten opzenden. Houten barakken met ± 100 man; alleen 
Hollandse officieren hier. ± 2000 Man bewaking van oude suffers, maar veel prikkeldraad en 
mitrailleurs. Naast ons liggen Serven; mogen geen contact hebben. Zij gooien toch sigaretten 
over. Mooi werk, want wij zitten helemaal zonder. Als de kantine binnenkort open gaat 
misschien 4 per dag. Eten is dragelijk – eigen koks- stamppot en soep, brood evenveel als in 
Holland, margarine en belegsel voldoende, geen brieven of pakjes sturen dan na bericht van 
mij. Dan is steeds welkom: rookartikelen, suikerklontjes, zonnebril, zakmes, ruiterboordjes, 
oude witte lange broek, garen, naald en knopen, etenswaren. I.h.a.: weet niet wat je in de 
koffer gestopt hebt. Zijn pas begonnen met uitdelen. Krijg 72 Mark per maand kamptoelage. 
Beroerd is gebrek aan berichten uit Holland. 
Zoen Albert 
Kgfnr. 31063 

 

                                                 
1 Opgenomen als bijlage 1 
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Inmiddels heeft zijn moeder Jet ook niet stilgezeten. Zij schrijft aan Albert (Pioep) op 17 mei 1942 
vanuit Den Haag: 
 

Lieve Pioep, 
Het is nu halftien ’s-avonds; ik heb de laatste hand gelegd aan de te verzenden koffer. Zo goed 
mogelijk heeft mama de gevraagde kledingstukken, enz. bij elkander gezocht en ik hoop van 
ganzen harte dat je tevreden zult zijn met de resultaten van véél en lang piekeren en vragen bij 
lotgenoten. De ene rade dit en de andere weer dat aan; allen vaders en moeders van je 
vrienden, die met jou tezamen weg moesten. De inhoud der koffers zullen dan ook enigszins op 
elkander gelijken. Ik bedoel hiermee meer het getal der stukken en de kleine spulletjes die een 
moeder of een vader erbij voegde; hopende dat voor deze eerste keer de Duitse instantie het 
zal toelaten. Ook dat de ingesloten brieven aan jullie uitgereikt mogen worden. Men zal 
begrijpen dat de kleine pakjes, hetzij medicijnen of versnaperingen, door een liefhebbend doch 
droevig hart erbij gevoegd werden.  
Ik en natuurlijk ook de anderen, hopen zo spoedig mogelijk iets van jullie te mogen vernemen 
en waar jullie worden ondergebracht en of kleren goed zijn aangekomen. Misschien dat jullie 
dan een tweede zending mogen aanvragen. Wat een optimist hè, is die mama! Ik heb bij de 
Bierens het een en ander gehaald. Je moet hun allerhartelijkste groeten hebben. Beiden hadden 
tranen in de ogen toen wij over je weggaan-/blijven spraken. Over het opzeggen van de kamer 
heb ik nog niet gesproken. Dat komt na de drukte van pakken van jullie koffers aan de beurt. 
Pioep, wat zijn wij allen treurig. Mevrouw Van Tol, die ik onmiddellijk heb opgezocht, was juist 
thuisgekomen; ik denk van een reisje. Je begrijpt hoe droevig wij beiden waren. Eenieder in de 
tram zag je met het bekende formulier zitten. Ja, het lot wil het eenmaal zo. Gelukkig dat papa 
gestorven is, want het zal zijn hart breken indien hij dit van jou had moeten meemaken. Jij en 
mama zijn echte Baliërs. Met ons geboorte op dat paradijseiland hebben wij meteen de 
berusting van de Hindoe-Baliër medegekregen;. wat een redding in deze tijd voor ons betekent.  
De heer Nering-Bögel die ik over jou telefoneerde, schrok geweldig; ook hij verwachtte niet het 
gebeurde. De papa en mama van Francis laten jou allerhartelijkst groeten en vooral meneer 
zou zo graag, als ’t had gekund, je gegroet en nog eens teruggezien willen hebben. De verloofde 
van Van Noort is vanmiddag nog bij mama geweest. 
’s-Morgens heb ik de vader van Van Noort opgebeld om raad over de te verzenden zaken; wat 
is hij hartelijk en behulpzaam en zo helpen wij elkander. Voor je fiets zal meneer Bierens zorgen. 
Hij zal keurig opgeknapt worden en dan komt hij bij mama en de andere dingen. Maak je maar 
geen zorgen hoor, Pioep; blijf gezond en opgewekt. Ik zal onderwijl goed leren koken en als je 
dan thuiskomt, zal mama een volleerde kokkin zijn.  
En nu: goede moed. ’t Leven is vol afwisseling, net de beurs, die gisteren “zeer vast” heette te 
zijn, maar waar wij nog niet veel van kunnen merken. Ik zal mijn best doen op de hoogte te 
blijven van tikker.  
Daar Van Gend & Loos niet durft in te staan voor het op tijd bezorgen der koffers, brengen de 
meesten (ook mama met de heer De Bos) de Fiber zelf te Breda en moet morgen reeds voor 
dag en dauw op. Ik bind een extra touw om de doos, dan springt ’t slot niet open.  
Nu, lieve Pioep, mijn hart is vol droefheid, maar ik ben Baliër en heb veel vertrouwen in de 
Dewa. Blijf jij ook welgemoed, dat zal mama erg prettig vinden. 
Dag Pioep, dààg (als altijd stevig omhelsd en gezoend) door je kleine mama. 
 

De Afdeling ‘s-Gravenhage van het Nederlands Rode Kruis stuurt op 1 juni 1942 bericht aan alle families 
van de krijgsgevangenen met informatie hoe brieven en pakketten opgestuurd kunnen worden. 
Op 17 juni 1942 volgt nog nadere informatie over het versturen van pakketten.2 

                                                 
2 Gedurende de gehele oorlog verstuurt het Nederlandse Rode Kruis circulaires met aanwijzingen voor post en 

pakketten aan de krijgsgevangenen. Als bijlage zijn enkele voorbeelden opgenomen, die aan de moeder van 
Albert Kuys zijn gericht. 
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Op 22 juni 1942 schrijft Albert aan zijn moeder: 
 

Liebe Mama, 
Für schnellen Durchsendung diese erste Briefe in Deutsch. 
Ich mache es gut, bin gesund und schon ziemlich an das neue Leben gewöhnt. Wir sind 
untergebracht in Baracken. In die meien 84 Mann wobei meine Freunde aus Delft. Stimmung 
ist gut. 08.00 Morgenappèl und Frühstück, 12.00 warmes Essen, 17.30 Mittagappèl und 
Suppe, 22.30 Barckenschlusz. Da zwischen Kartspiel, Kartoffelschälen, Kleider waschen, viel 
Plaudern, usw. 
Meinen Koffer mit Uniform in meiner Gegenwartigkeit visitiert und alles in gute Ordnung 
empfangen.  Der ganze Inhalt kann ich gut gebrauchen. Lebensmittel und Rauchwahren sind 
nicht unbedingt nötig, aber geben eine angenehme Abwechslung. Pakäte und Briefe können 
wir unbegrenzt empfangen (auch von anderen). Beide “Gebürenfrei Kriegsgefangenpost”. 
Wann möglich schreibe wochentlich und schicke halbmonatlich eines Pakëtchen. Meine 
Wünsche sind: Trockenes Schwatzbrot, feste ersatzhönig, Zuckerwürfel, Käse, Butter, Ja,, 
Borstplaat, Kondensierte Milch, Chcolat Tablette und Rauchwaren. Alles in dieser Geist is 
twillkommen. Pakäte nicht die 5 Kilo übersteigen, keine Briefe einschlieszen und keine Tuben 
und (Arzeneien??). 
Nicht zu viel Bücksen gleicherzeit, denn diese müssen beim Empfang geöffnet werden. Ich 
schreibe 3 Briefe und 4 Postkarten pro Monat. 
Soeben deine Briefe von 17 juni gelesen. Bin sehr froh das alles gut geht. Über die Börse lese 
ich ab und zu etwas in Deutsche Zeitungen. Mein Saldo steht ganz zu deiner Verfügung, auch 
für andere Sachen z.B. Wunsche. Bleib gesund überwind alle Schwierigkeiten Mit Ruhe un 
Grusz Bekannten. 
Een stevige zoen, Albert 
  

De bovenstaande, eerste brief, is goed in Den Haag aangekomen. Jet schrijft haar zoon op 4 juli terug. 
Eerst in het Duits, met verontschuldigingen aan de degene die de brief moet censureren voor de vele 
fouten in deze en volgende brieven. Op ongeveer twee-derde van de brief wordt verder gegaan in het 
Nederlands. 
  

Lieber Albert, 
Ich beginne mit den Sensur zu bitten sich nicht zu ärgern um die viele Fehler in diesen Brief 
und folgende. 
Wenn deiner Gefangenschaft lang dauert soll ich daran gewöhnen. Wer hätte das jemals 
gedacht dasz die Mama noch einmal dir in Deutsch schreiben soll. 
 Pioep, ich was so froh und glücklich mit deinem ersten Briefe. Der Tag vorher telefonierte 
Herr Van Klaveren  Dasz er von Jan Nachricht empfangen hatte. Enfin, es dauerte nicht lang 
ob der Fernsprecher klingelt das es ein Lust war; jeder musz vom anderen wissen was 
geschrieben wurde und wie euer Wünsche lauten und man ist stolz wenn aus euerem Briefe 
sich heraustellte (bleek te zijn) dasz der Inhalt seiner Paket die gefragte Sachen enthaltet. 
Dieser ist mein drietern Brief und am letzten Montag, (29 juni) schickte ich dir das zweite 
Paket.  In sich fassende: 1 Lensfelt ontbijtkoek, 1 pk. Avalon sigaretten 1 clysma, 1 pk. 
Pastavita, 13 stuks biscuit, 1 st. Seif von Mevrouw Broex, ½ pk. Butter, 1 Hobel (schaafje) für 
alte Käse, 1 s.t Käse und 1 kl. Pk. Bonbons. Die Sendung ist ungefähr was du wunschtest, 
nicht? Mögest du zufrieden sein mit was jetzt kommt, dieses wird die driete Sendung, 
vielleicht gescheht es mit der Post; sie geht schneller sagten Bekannten, doch man musz viele 
Formulieren dafür gebrauchen. 
Dicke kondensierte Milch hat mama nur einige Bückern, doch ich werde von Freunde es 
übernehmen. Dicke flüssige besitze ich genüg, dass schicke ich dir wohl. Schwarzbrot ist das 
Roggebrood? Suckerwürfel, was du nun bekommt, teillich von Frau Nering-Bögel. In deinen 
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Koffer hatte ich auch etwas gepackt. Die gute Frau Boex schenkt du eine Rolle Pepermunt für 
das Nächst Paket. Du siehst, die alte Damen lieben dich. 
Ein wollene Pyjama Masz 48 für die kalten Tage für dich kann Mama von Freunden 
bekommen. Du hast keinen und warme Leibwäsche (ondergoed) verkauft man nicht mehr. 
Die Zeitschrift “Spectator” wird vielleicht aufgegeben, dann wird man das Geld 
zurückschicken. 
1/3 deines Gehaltes ist schon auf mein Giro überschrieben und jetzt behaupten einigen dasz 
auch die Unverheiraten 2/3 wie die Verheiraten müssen bekommen. Die Menschen haben 
unrecht; Mama wuszte dasz aus Departement, nicht? 
Durch die Bank hatte ich ein pref. Aand. Ver. Touwfabriek kaufen lassen; die Chem. ist zu 
teuer. Die Indische Effecten sind sehr gefallen, aber Herr Gen erzählte das herstellt zich wohl 
wieder. Geduld! 
Netty Hinich geheiratet in September und ihr Papa bekommt eine Anstellung beim Postamt in 
Eindhoven. Nächste Woche reist er ab. Frau Hamerster sehe ich lange Zeit nicht mehr; ich 
werde Sie mal aufsuchen, dann höre ich vielleicht etwas von Sonja. 
Wie geht es mit den Augen von H. Bleijenburg? Ich glaube Kiek E. soll sehr glücklich sein mit 
einem direkten geschriebenen Brief zu ihr von John . . . . Die Liebe! Die Liebe! Ich finde Kiek ein 
Schat von ein Mädel! Auch Ilene von Kees v. N. darf ich sehr gerne. Die zwei junge Damen 
hatten Mama natürlich über ihre Verlobter gesprochen, über die Pakete, u.s.w. Du hast kein 
Mädchen, doch die von deiner Freunde kommen zu mir, was Mama sehr angenehm find. Geht 
es mit Jo Hav. wieder gut? Wohnt er und Max weit von deiner Baracke? Es ist sicher nicht 
möglich deiner mitbewohners von 33 zu erzählen; dann kann ich die Familien vielleicht 
aufsuchen als die in Den Haag wohnen. Frau V. Tol ist nie zu Hause. Zweimal ich fand eine 
geschlossene Tür un telefonieren kann ich nicht, dann war ich nach den Baretta’s gegangen. 
In das Stadtviertel habe ich glücklicherweise viele Bekannten. 
Heute nachmittag musste ich nach dem Artzt. Er ist zufrieden über mich, Nur mit Davitamon B 
tableten musz zich durchgehen. Schade Mama kann nicht gegen Krischen un nun is erst genau 
Kirschenzeit. Mit meinem Gebisz geht es schlecht. Herr Zandvoort musz es mal nachsehen. 
Und du? Kein Zähnschmertz? Jede Tag gut Zähne putsen. Hast du die Zahnpasta in den Koffer 
noch empfangen? Er sitzt in die Medicin Büchse, und Wyberttabletten, ob habe ich die Sachen 
vergessen zu schicken? Schreib mir mal darüber wenn es möglich ist. Bekommen sie Steife für 
die Wäsche? In diese warmen Tag ist das platschen mit Wasser wohl angenehm. Du muszt 
mal eine Aufnahme davon machen können, auch beim Kartoffelschälen. Ach, ach, jetzt wissen 
sie junge Männer was wir Frauen Tag in Tag aus immer müssen tun und allein! Und die 
Strümpfe, werden die durch euch gestopt? Stopfwolle sollst du also auch nötig haben. Und 
jetzt schreibe ich den Brief weiter in die Holländische Sprache. Ich bin n.l. müde immer das 
Wörterbuch anzusprechen und die Gramatik zu ratpflegen. Ich bin auch nicht mehr jung und 
lernen auf deinen alten Tag ist nicht einfach; für Mama also die nichts behalten kann. 

  
Dan gaat de brief verder in het Nederlands: 
 

Dus Pioep, meer bekende woorden! Fijn als je elke maand 3 brieven en 4 kaarten schrijven 
mag. Ik zal dan wekelijks een soerat (brief) naar je toezenden en, als ’t kan, een pakket. 
Mocht er veel doorgehaald worden in mijn brief, schrijf mij het dan. Ik praat en zeg nogal veel 
wat misschien niet geoorloofd wordt en ik wil niet graag iets doen wat tegen de wetten is. 
Laten wij elkander het leven het leven toch niet moeilijker maken dan ’t al is, vind je ook niet? 
Ik maak uit je brief op dat je net al Mama bent; je kunt je aanpassen. Ik zal dan ook alle 
schwierigkeiten mit Ruhe überwinnen en laten wij beiden ons best doen vooral gezond te 
blijven. Jij bent nog zo jong en laten wij daarom hopen dat het lot je ook eens zal begunstigen. 
Begin slecht – eind goed! Kop op! Vrolijk je opgedragen taak volbrengen; denk erom je bent 
op het Paradijseiland Bali, evenals Mama, geboren. De Dewa’s (goeden) willen het éénmaal 
zo! Van oom Edo een Rode Kruisbrief ontvangen*(zie hieronder); een Nieuwjaarswens!! Op 1 
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januari 1942 gedateerd. Ach, ach, en onderwijl zoveel naars gebeurd. De 9e dezer is Max jarig; 
ik zal hem dan als vorig jaar trakteren op een etentje in de stad. Die arme kerel heeft ook niet 
veel om zijn maag te vullen. Trouw komt hij zijn tante opzoeken en met dankbaarheid worden 
de paar koekjes in huis aanvaard. Wil je wat Sultana hebben? Dat is wel geen Schwartzbrot, 
maar toch biscuit. Hoe bewaren jullie toch al die lekkernijen? 84 Jongens in een barak wil wat 
zeggen; je zult wel niet voor elk een bergkastje bezitten? Kon ik maar eens om het hoekje 
kijken! Heb je mijn tweede brief en het kiekje, dat Mevrouw Mesman 2 jaar geleden van mij 
maakte, ontvangen? Op dat fotootje sta ik vrolijk op en daarom zend ik het je. Je bewijs van 
toegang voor Delft zit in het koffertje met belangrijke stukken. Heb je nog een portret van 
Papa bij je? Het filmpje van je pasfoto voor persoonsbewijs is zeker bij je. Ik heb je boeltje zo 
netjes ingepakt en vind het zonde om het zaakje te ontpakken en wil toch zo graag een 
vergroting van je  conterfeitsel hebben.  
En nu ga ik naar bed. Waarschijnlijk droom je momenteel over vuile was en tot moes 
gekookte Kartoffeln want het is bijna 
 

In de kantlijn gaat het verder: 
 

10 voor 12 middernacht. Morgen maak ik je 3e pakket klaar. De weegschaal van de keuken 
komt erbij te pas. Je moet natuurlijk de allerhartelijkste groeten hebben van de vele vrienden. 
Zij die je brief lazen, vonden dat je zo mooi schrijft, alsof ’t gedrukt was. Je hebt ook de hand 
van Papa! Mag je de brieven houden? Dit vergat ik je te vragen.  
 

En dan op de eerste kant van het blaadje, in de kantlijn, gaat het nog verder: 
 

O ja, nog iets: echt vrouwelijk, telkens wat te vragen. Het Rode Kruis zond jullie 
éénheidspakketten op 17 juni, o.a. een pond boter in blik. Is dit eens fijn!! Wat ben ik blij toen 
ik dit bericht vandaag kreeg. En nu, lieve Pioep, stevig omhelst en een vette zoen dat klinkt 
over Nürnberg. Je moet de groeten hebben van Rie Remmerde en fam. 
Van je kleine Mama 
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De volgende brief van Albert aan zijn moeder dateert van 6 juli 1942. 
 

Lieve Mama, de 3e jouw pakket volledig in orde ontvangen – Zwart brood, licht beschimmeld, 
heerlijk, smaakte naar meer – boter zeer zacht doch uitstekend – kan hier in een ijskast 
bewaard worden – sigaretten prettige verrassing, van 1 rol ik er 2 – heb daarvoor mijn 
rolapparaat nodig en een enkel pakje sigarettenpapier – overige artikelen zeer doelmatig en 
direct in gebruik genomen. Heb nog nodig: zakmes, zwarte veters, zwart stopgaren, een paar 
S . . .- sterren – blijf eigen pakketten over het R.K. zenden – voor levensmiddelen, zie vorige 
brief. Stuur een blikje Hertie soeppasta, voldoet als iets hartigs zeer goed. Een stukje kaas zou 
ook smaken. I.h.a. meer onderleg nodig dan belegsel i.v.m. de pakketten van het R.K. zelf. Dat 
was een onvergetelijk moment – wat hebben we gesmuld – dagenlang onderwerp van het 
gesprek. Tijd gaat nog even snel voorbij – lezen doe ik weinig, enkele mensen hebben een 
boek, regelmatig Duitse kranten. Van de verschillende cursussen volg ik regelmatig 
nomografie en fototechniek – is meer tijdspassering dan studie – voor dit laatste nog niet de 
ware zin. Zend daarom geen boeken – ook geen WC-papier, ik tjebok! Ik krijg 25 
“lagermarken” per 10 dagen om kleinigheden in de kantine te kopen. Doe het er ruim van. 
Het weer is zeer afwisselend. Bij mooie zon hangen de waslijntjes vol en daarna gaten 
stoppen. Doe het al vrij aardig! Je kunt op meer dan één velletje schrijven, maar overdrijving 
en kriebelig schrift schaadt – dat houdt maar nodeloos op. 
Groeten aan bekenden, dikke zoen van Albert  

 

 
 

De diverse waarden Lagergeld voor krijgsgevangenen 
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Daarna volgt de derde brief van Albert aan zijn moeder van 19 juli 1942: 
 

Lieve Pioep, ontvangen de volgende pakketten; 
8 Juli het tweede over Rode Kruis: koek boter en kaas volkomen goed. 
15 juli het rechtstreekse: honing en boeren-roggebrood, beide uitstekend 
Het laatste precies wat ik hebben moet – eventueel kun je ook gewoon brood, gesneden en 
goed gedroogd zenden, dat komt steeds goed over, maar is natuurlijk meer een soort 
beschuit. 
17 juli het derde over Rode Kruis: kaas, crackers, enz. – weer geheel in orde. 
Alle pakketten volledig en in geheel goede staat ontvangen. Je moet niet te veel dingen van 
de versnaperingbon zenden; smaken mij natuurlijk best, maar de kleien hoeveelheid die je 
krijgt, kun je waarschijnlijk zelf beter gebruiken. Als je voor mij, behalve brood en boter, 
gort/havermout, (bruine)bonen kan krijgen, houd ik me aanbevolen. Kan hier klaargemaakt 
worden. In plaats van sigaretten kan je ook shagtabak sturen. Tracht de zaken te krijgen die 
ik vraag. Mijn saldo is voldoende groot en ik kan er nu plezier van hebben. Eergisteren een 
verzoek verzonden om mijn salaris aan jou uit te betalen, hoop dat het doorkomt. Na je brief 
van 11 juni nog geen andere ontvangen – censuur is overbelast, daarom je wekelijkse brief 
max. 4 blokvellen maken. Wanneer de post beter gaat lopen kan ik waarschijnlijk meer 
dingen schrijven die je interesseren. Nu ligt de hoofdtoon nog steeds bij de pakketten en het 
ontvangen behoort tot de belangrijkste dingen in ons bestaan. Vooral nu de pakketten van 
het Rode Kruis zelf waarschijnlijk niet meer doorkomen, zijn we iedere keer gespannen of ze 
aan de verwachtingen zullen voldoen. 
Overigens gezond, zoen Albert 

 
Bijgaande tekening is gemaakt op de achterkant van blauwwit geruit kastpapier. Maker is onbekend. 
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Op 22 juli schrijft Albert een kaart naar de familie Van Bekhoven. Zij runden een etablissement waar 
Albert en enkele vrienden “stamgast” waren. 
 

Geachte heer en mevrouw Van Bekhoven, nu we vanavond gezellig zitten te kletsen, denken 
we aan U en aan Uw beste tafel waarnaar we vaak terugverlangen. Zou echt teveel van U 
gevraagd zijn als U ons eens een 5-kilopakket bruine bonen toezond? De kosten zullen we 
later gaarne vergoeden want ons stellige plan is de eerste reünie weer bij U te houden. De 
zending is portvrij over de post en het adres links-onder moet U volledig overnemen. 
Een groet namens alle stamgasten! Kuys 

 
De vierde brief schrijft Albert op 26 juli aan zijn moeder: 
 

Lieve Pioep, Na mijn laatste brief van 19 juli geen pakketten of brieven meer ontvangen. In 
het depot ligt wel een pakketje voor me dat vrijdag gekomen is, maar door mij pas morgen, 
maandag, gehaald kan worden. Dit omdat een weinig vertraging in de uitgifte is opgetreden. 
Met het oog op bederf en schimmel is dat niet best. Daarom vraag ik, als het kan, de 
pakketten wat eerder in de week te verzenden, dan valt de zondag er hier niet tussen. Je kan 
er misschien ook dingen in doen die makkelijker te krijgen zijn als vispastei en dergelijke. Met 
het oog op de koelkast is dat geen bezwaar als die open zijn. Overigens gaat alles even vlug 
op. Na 4 dagen is een 2-kilopakket in de regel op. Andere artikelen zijn gewone of 
basterdsuiker, “plok”worst, een stuk vlakgom, een paar doosjes lucifers. Wat je overigens tot 
nu toe gestuurd hebt, is best. Brood, boter, bruine bonen, enz. blijven natuurlijk belangrijk. 
Hoe of het in Holland staat met de Rode Kruispakketten en met onze distributiebonnen is 
niemand volkomen duidelijk. Je ziet zelf maar wat de beste oplossing voor één en ander is. De 
laatste dagen hier genoten van nieuwe aardappelen en de stemming was merkbaar beter. 
Van Bekhoven een kaart gestuurd; ben benieuwd hoe hij zal reageren. Overigens goed gezond 
en best gestemd en je krijgt de groeten van Akkerveeken en Jongkamp. 
Groet van mij de bekenden en een dikke zoen, Albert 
  

Albert schrijft op 28 juli 1942 een kaart naar zijn moeder met een adreswijziging. Hij gaat per 31 juli 
naar Stanislau3 en meldt tevens: 
 

Het 4e pakket over het Rode Kruis heden ontvangen. Keurig het gevraagde gezonden: 
roggebrood en boter zonder mankeren en reeds gedeeltelijk verslonden. Waarschuw direct 
Van Bekhoven over mijn adreswijziging. Nog geen brieven ontvangen. Pannetjes reeds door 
anderen in gebruik; zie inhoud voor mijzelf met angstige spanning tegemoet. 
Dikke zoen, Albert 

 
Op 30 juli 1942 schrijft het Rode Kruis aan oma Jet dat er een pakket voor haar is aangekomen van 
een krijgsgevangene uit Nürnberg en waar het opgehaald kan worden. 
In het pakket zit: 
1 Rock (colbertjas) 
1 Hose (broek) 
1 Veste (vest) 
1 mantel (regenjas) 
1 Briefpapier (briefpapier) 
 
Alles is in Den Haag aangekomen en door de moeder van Albert ontvangen op 31 juli 1942. 
 

                                                 
3 Op 2 augustus 1942 vertrekken de mannen naar Stanislau waar ze op 8 augustus om 04.00 in de stromende 

regen van het station naar het kamp lopen. 



 
17 

Ook vinden we tussen de papieren twee gedichten, genaamd Nürnberg, waarvan er één hier 
geplaatst wordt.4 
 
Nürnberg 
 

Het regiment marcheert niet meer 
ze lopen nu te swingen 
sergeant, majoor en kapitein zijn hot-jazz aan het zingen 
de luitenant roept uit: ”swing-out” 
we gaan nu exerceren 
vanmiddag 40 km. 
Lambeth walk studeren 
idel di bidel di bones 
zo zong eens Johnny en Jones 
hoe het verder ging met ’t regiment 
dat maken wij u thans bekend. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
moeten zich gaan melden 
zo heeft het O.K.W. bepaald 
en dat vergist zich zelden 
ze stapten vrolijk in de trein 
al in hun beste kleren 
ze kunnen volgens reisbesluit 
hun kosten declareren 
idel di bidel di bug 
maar we komen vanavond terug. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
ze voelen zich genomen 
“Meine Herren, Sie sind eingesperrt” 
wie had dat kunnen dromen 
ze worden op transport gesteld 
geen kans meer om te drossen 
en wie het toch nog wagen wil 
wordt rücksichtlos erschossen 
wat liepen we mooi in de val 
idel di bidel di bal. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
ze gaan de grens passeren 
om bij het volgende station 
weer uren te rangeren 
op banken, in bagagenet 
moet elk van dorst versmachten 
nu zitten ze met klemmend ongeduld 
op het einsteigen te wachten 
en ze rijden steeds verder van huis 
idel di bidel di buis. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
ze staan gedwee met vijven 
de trein rolt langzaam weer terug 
ze moeten achterblijven 
maar daarom nu maar niet getreurd 
ginds wacht de nieuwe woning 
ze brengen hun vakantie door 

                                                 
4 Het andere gedicht is opgenomen als bijlage 2 
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in het land van melk en honing 
idel di bidel di bin 

snoer je riem maar een paar gaatjes in. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
ze zitten krijgsgevangen 
cadet, sergeant en generaal 
men vindt er alle rangen 
de kapitein schilt piepers en 
de luitenant, die sjouwt gamellen 
2 maal is er appèl 
dan moet de Hautpmann tellen 
es fehlt ja wieder ein offizier 
idel di bidel di bier. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
ze mogen brieven schrijven 
stuur iedere week zo’n moordpakket 
dan wil ik hier wel blijven 
de voorraad wordt steeds aangevuld 
menu steeds uitgebeider 
hoe schoon is het leven van 
een krijgsgevangen strijder 
idel di bidel di belf 
Nederland voedt zichzelf. 
 
Het regiment marcheert niet meer 
ze zitten zwaar te gokken 
de ene zegt een week of twee 
dan zijn we weer vertrokken 
de ander is weer pessimist 
en zit weer zwaar te zuchten 
de spanning stijgt weer bij de dag 
door allerlei geruchten 
idel di bidel di bo 
are we down hearted, . . . NO!!! 
 
Want het regiment marcheert weer gauw 
ons landje zal herrijzen 
en dat het dan ook beter kan 
dat zullen we bewijzen 
een leger, dat er wezen mag 
een vloot om mee te geuren 
fier wappert oranje en 
de rood-wit-blauwe kleuren. 

 
De vijfde brief van Albert aan zijn moeder is van 12 augustus 1942: 
 

Lieve Pioep, 
Je 3e en 4e brief ontvangen voor vertrek uit Langwasser, de 2e nog niet. Wij mogen ze 
behouden. Tot nu toe bij jou geen doorhalingen. Blijf in het Hollands schrijven – 
beantwoording volgt volgende maal. Blij dat dokter tevreden is, zorg dat hij dat blijft. 
Inventarissen der pakketten insluiten en ook in de brieven insluiten is goed. De reis hierheen 
duurde 135 uur. De legering is nu in een groot en stevig kazernegebouw. Alles doet erg aan de 
KMA denken. Zit met 15 genisten van mijn jaren op de kamer, waaronder natuurlijk alle 
bekenden. Gisteren het 3e (?) pakket van 27 juli over de post ontvangen. Het zwarte 
roggebrood was beschimmeld, doch nog direct eetbaar; het andere brood was erger 
aangetast en moest als pap eerst doorgekookt worden. Verder één pruim gaaf, leverpastei 
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prima. Vruchten en groente nooit met andere dingen in een zelfde pakket versturen! Brood 
alleen geroosterd zenden of met de bakker spreken hoe het ± 3 weken goed kan blijven. 
Vandaag een pakket over de post ontvangen met 2 roggebroodjes, een pot jam en gortmout 
als voornaamste artikelen. Alles was goed, roggebrood alleen oppervlakkig beschimmeld. 
Voor morgen is weer een pakket voor me aangekondigd. Ik begin me te schamen, maar 
prettig is het wel.  
Wil je mij toezenden: “Berekenig” van Wattjes, deel I, een boek van groot formaat in 
kartonnen hoes en verder mijn trainingspak, een liniaaltje en zo’n kladblok.  
Feliciteer Bart met zijn verjaardag op 26/8. Volgende keer meer bijzonderheden over het 
leven hier. Ze roepen me om te bridgen en het blokje zal ingewijd worden. Ben er nog geen kei 
in, maar het gaat al vlotter. 
Een dikke zoen,  
Albert   

 
Op 14 augustus 1942 schrijf Albert een kaart aan oma Jet vanuit Stanislau – Stalag 371 
 

Lieve Pioep, 
Na reis over Dresden en Krakau in stromende regen aangekomen. Warme douche deed veel 
goed. Onze kamer op 2e verdieping, trappen lopen valt niet mee. 
Aparte kamers voor studie, cursus geven, wassen en eigen potje koken. Dat laatste ook buiten 
op eigen vuurtje, veel animo voor. Zeer gezellig – geen verduistering – leidingwater voor 
drinken eerst te koken – mijn compagnie bevat praktisch alleen 2e luits. 
Tot volgende keer, dikke zoen 
Albert 

                             Door het Rode Kruis aangeboden tekening van Stalag 371 
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Dan volgt op 31 oktober 1942 een brief van moeder Jet aan Albert. 
 

Lieve Pioep, 
Al je brieven ontvangen van september, 3 oktober, 12 oktober en de laatste van de 22e dezer. 
Die van de 22e heeft het vlugst de weg afgelegd. Ik ontving hem reeds de 29e. Maar nu weer 
over de evacuatie; ze neemt reeds vaste vorm aan en dit is de reden dat ik je nu schrijf. 
Geheel Sportlaan moet weg en Stadhoudersplein en daarna Stadhouderslaan. Juffouw De Riel 
en Dr. Breen werden gisteren aangezegd om binnen 14 dagen het huis te ontruimen. Juffrouw 
De Riel mocht niet eens naar haar nicht in Benoordenhoutseweg gaan inwonen. Gelukkig 
heeft familie Breen in Hellendoorn (ik geloof dicht bij Assen) in een hotel huisvesting kunnen 
krijgen, anders moesten zij, volgens zeggen, in Doetinchem in Barakken. Binnen de 24 uren 
moesten ze reeds opgeven waarheen ze zouden gaan. Iedereen is hier down. Mama schiet 
maar niet op; het is net alsof ik inpakken kan. Slechts 2 kisten kon ik op de kop tikken+ 
misschien volgen over enkele weken (als ´t maar niet al te laat is?) nog twee. Ik heb Rie en 
Bart telefonisch gevraagd om bij eventuele evacuatie bij hen te mogen intrekken, wat 
natuurlijk met alle liefde werd toegestaan. Ik moet alleen alles goed tevoren hun dit schrijven, 
want zij zijn ook klein behuisd met die 2 kinderen. Ik kan betrekkelijk heel weinig medenemen. 
Enfin, Pioep, we moeten ons in het onvermijdelijke berusten; echt beroerd. Dr. Wynekes, bij 
wie ik wat zou kunnen deponeren, zal ook weg moeten, want de eersten die geëvacueerd 
worden zijn de “nietsdoeners” o.a. ondergetekende en andere weduwen en gepensioneerden. 
Maar soedah, kop op en vanavond zal ik de zorgen proberen af te zetten door een invitatie 
van een familie die ook in de put zit, aan te nemen. Een hoop jongelui (knapen en meiskes van 
± 17 jaar) zullen daarbij elkander komen en wat pret maken. Jij en vele anderen krijgen 
(niettegenstaande jullie ’t misschien niet prettig vinden) vele pakketten van thuis 
toegezonden wegens de nieuwe regeling en de evacuatie. Bewaar de spullen zolang je mag 
Pioep, want straks heeft Mama misschien geen tijd om je wat op te sturen. Hier lopen 
hardnekkige geruchten rond, dat jullie naar Odessa zullen vertrekken. Is dat waar? Alweer 
inpakken! Ach wat worden wij opgejaagd! En nu Pioep, houd je taai!! Ik zal mijn goed humeur 
trachten te bewaren. Jammer dat ik aan die beste Max niet veel heb, doch ook hij zit op de 
springplank. Ik ben gelukkig fit (tok, tok, tok!).  
Een vette zoen, Mama 
 

De 23e brief van moeder Jet aan Albert wordt geschreven op 23 november 1942 en wordt ontvangen 
op 17 december. Het is een, gedeeltelijk, getypte brief: 
 

Lieve Pioepioe, 
De bom is gevallen, die achter de lijn Sportlaan, Stadhoudersplein, Johan de Witlaan, 
Duinoord-kerkje, Promenade, Waterpartij, Kanaalweg, Wittebrug, enz. enz. wonen, moeten 
weg. Plakkaten met de vreeslijke tijding wenken ons overal toe. De meeste van Mama’s 
vrienden zijn reeds geëvacueerd en heus niet vrijwillig en thans is aan mij de beurt gekomen 
en nog duizenden anderen. Zij, die een onderdak uit zichzelf hebben gevonden, moeten zich 
vóór 10 december a.s. aan het Goudenregenstraat-kantoor van Bevolking aanmelden. Tot 
dezen behoort Mama gelukkig ook.; hoe primitief ik straks geïnstalleerd zal worden dat 
hindert niet. Je wordt tenminste niet als vee naar Doetinchem getransporteerd, ofschoon als 
je vrijwillig heen gaat, je tegenwoordig ook niet eens meer een behoorlijke plaats in de trein 
kunt veroveren en dichtgeplakt naast of op elkander de reis moet aanvaarden. Vóór de 30e 
december moeten bovengenoemde personen Den Haag vaarwel hebben gezegd. 
Ach, lieve Pioep, in wat voor een toestand zijn we verzeild geraakt; geen rust meer, geen 
vrolijkheid om je heen; steeds maar zenuwachtige gezichten te zien en haastige stappen te 
horen! Velen huilen dag en nacht uit wanhoop, omdat ze niet meer weten waarheen zij met 
hun kinderen, zonder vader, moeten verhuizen. Een dame met een jongetje en een dochtertje 
heeft zich in de Nicolaaistraat vergast. Zij weet geen uitweg meer. Misschien heeft dat arm 
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mens uit haar eigen huis moeten evacueren en de schrik voor het onbekende had haar tot 
zulk een wanhoopsdaad gedreven. Geen geld, geen steun in haar soesah! Wat een geluk toch 
voor mij reeds enkele kisten te bezitten en te hebben gepakt en verpakt en dat die beste Bart 
en Rie Mama willen huisvesten! Ik zal dat, hoop ik, NOOIT vergeten. Helaas ben ik met mijn 
pakkerij nog niet tot een einde gekomen. In acht jaren heb je heel wat om je heen verzameld 
en veel rommel die momenteel goud waard is. Ook jouw krantenknipsels en oude dagbladen, 
zowel nieuwe en niet te vergeten de DRIE tijdschriften, welk ik nog trouw voor jou koop, 
moeten als het enigszins kan, mede naar Wageningen. Ik ben mij nog niet gaan afmelden; 
daarvoor moet ik eerst wat verder met het pakken zijn. Als Bart maar werkelijk een verhuizer 
naar mij kan zenden? Weet je, Pioep, het valt Mama erg zwaar Den Haag te verlaten en dan 
zo alleen, zonder Papa, zonder jou! Ik ben niet teerhartig, maar mijn hati doet nu toch pijn. 
Het is net alsof ik van allen die ik liefheb, afscheid moet nemen. En hoe? Hoe van die beste 
Papa? Hoe van jou? En nu: Hoe van dat klein plekje waar ik prettig woon? 
Maar soedah, anderen hebben het nog beroerder. Zie maar aan de mama van Bob, heeft zij 
niet alles verloren? Kop op meisje!!! 
Ik schrijf je natuurlijk onmiddellijk wanneer de dag van vertrek is bepaald. In elk geval weet je 
dat mijn toekomstig adres luiden zal: p.a. Familie A. Massier – Hoogstraat 77 – Wageningen. 
Silfhout is niet zo bekend vindt Bart. Ik k rijg daar de zolder te mijner beschikking; ik denk dat 
ik er ook mijn moede hoofd ’s-avonds zal neerleggen, want een logeervertrek bezitten de 
goede lieden niet. Enfin, dit alles beter dan in een barak en voor “voer” behoef ik niet bang te 
zijn. Zoetjes aan, als alles reeds tot rust is gekomen dan zoekt Mama wel een paar vrije 
vertrekken. Ik zeg dit alsof ze zo maar voor het vinden zijn. Nee, gemakkelijk zal het zeker niet 
wezen, naar je zin, onderdak te krijgen waar je in je doen en laten vrij bent! Zelfs met véél 
geld niet. Er worden, naar zeggen, ± 160.000 mensen geëvacueerd, als maar niet meer. De 
laatsten zullen wel tegen april pas verschwunden zijn, want voor eenieder een woning of 
kamers te vinden is heus niet voor de poes, al bemoeit zich de Regering er mede. In 
Wassenaar moeten de inwoners voor 35.000 lieden inkwartiering zorgen. Ook de heer Nering-
Bögel kreeg zaterdag een oproeping; nu is die kaart niet erg duidelijk. Wij maken eruit dat hij 
geëvacueerd wordt wanneer hij geen baan heeft. Nu is meneer N-B. gelukkig Blokhoofd van 
de Luchtbescherming en heeft dus veel kans in zijn huis te mogen blijven. Nuyts zijn ook 
geëvacueerd. Familie Straatemeier is een home gaan zoeken meer de kanten op Van 
Alkemadelaan; meneer heeft nog steeds iets omhanden en mag dus ook blijven, maar ze 
zullen wel inkwartiering krijgen zodra het blijkt dat het huis ruim genoeg is. Mevrouw 
Straatemeier is momenteel ziek; zwaar verkouden en ligt te bed. We hebben het vanmiddag, 
toen ik even naar haar moest, nog over jou gehad. Ook over de Edammerbol. Heb je hem 
onderwijl reeds ontvangen? Hij is voor Kerstfeest bestemd, voor jou en je vrienden. Vandaag 
is de eerste zending met Rode Kruis-etikette via de post Willem de Zwijgerlaan naar het Rode 
Kruis gegaan; anders breng ik pakketje er zelf heen, maar vandaag heb ik het nogal druk 
gehad en deed dit dus via de post. Het is het 32e Rode Kruispakket. Het bevat een nieuw soort 
brood door bakkerij Willems vervaardigd. Volgens de juffrouw kan het ongeveer 6 weken zich 
goed houden. Je zult mij daarom een zeer groot plezier doen, wanneer je mij na ontvangst, 
ervan wil schrijven of werkelijk het brood daar VERS is gearriveerd. Het heeft Mama 2 A-
bonnen gekost. Het moet dus een soort wonderbrood zijn!!! Zeg, Pioep, hoe staat dat toch 
met dat WINTERPAKKET? Of liever gezegd, pakketten? Heb je ze alle in orde ontvangen? Die 
kleren, bijvoorbeeld, in die Fiberkoffer (de officiële zending); dan een gewone Rode 
Kruispakket op 29 september inhoudende een kussensloop, 1 paar witte wollen wanten 
(schapenwol), 1 wollen hemd met lange mouwen, 1 paar bontloze toffels en een pyjamajas en 
–broek, tezamen nog gekocht met Eline Nijnaber. 
En op de 24e oktober stuurde ik per Rode Kruis een paar beenkappen (de nieuwe uit je 
hutkoffer), draagriemstel uit idem (6 stuks leren delen), 1 bretel uit pettendoos en 1 paar 
oude grijze handschoenen. 
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Dan stuurde ik je op 21 oktober de gevraagde reistas met ritssluiting en 1 sleuteltje; ook per 
Rode Kruis. Ik hoop, Pioep, dat de spullen terecht zijn gekomen, want ze zijn kostbare 
artikelen en kunnen niet meer gekocht worden. Dus, doe me het genoegen en schrijf mij 
onmiddellijk terug wanneer je de bovengenoemde zaken hebt ontvangen. Deze maand ben ik 
niet erg met post bedacht. Zeker omdat je met oktober veel hebt geschreven, maar 
ondertussen heb ik bij de Straatemeiers en N-B. je soerats gelezen. Ook Sonja heb je met een 
epistel bedacht, hé? Zij is er, geloof ik, zeer in haar nopjes mee, want na ontvangst ervan 
schreef zij mij direct een brief. Weet je wie ik in de stad heb ontmoet? Upwich. Hij studeert 
nog steeds hard en is nu zo’n beetje hoofd van het gezin geworden, want zijn papa zit. 
Kasijan, en reeds 8 maanden. Dit wist ik niet eens. Hij was die dag juist moeite gaan doen om 
eens iets van hem te horen te krijgen, maar dit was de arme kerel niet gelukt. Ja, echt ellendig 
voor hem en zijn moeder en zusje. In de tram ontmoette ik niet lang daarna de zuster van 
Wynekes. Je moet haar hartelijke groeten hebben. O ja, voor ik het vergeet, even vertellen dat 
de bevestigingskaart van 4 november met goede onderstreept en hartelijke dank door mij 
ontvangen is. Ze is een bevestiging van de aldaar door jou ontvangen zending van 29 
september. 
VANDAAG weer 2 kisten gekregen; een ieder is thuis er jaloers van. De lui willen er ook niets 
geen moeite voor doen. Ik sjouw en telefoneer de ganse dag, dus mag voor mijn moeite toch 
zeker beloond worden, vind je ook niet? 
Daarnet Moes Havelaar door de telefoon gesproken. Die doet moeite in Hilversum bij haar 
dochter te komen, wat niet mag, omdat Tine in de kuststrook woont. Nu heb ik mevrouw 
Havelaar aangeraden de burgemeester van Alkmaar erom te verzoeken, want deze raad 
kreeg ik ook van mevrouw Brockx. 
Morgen is de verjaardag van opa van Singaradja en ook die van de KMA. SLAMAT!!! 

 
Hierna gaat de brief handgeschreven verder: 
 

Om weer tot die verd…… evacuatie terug te komen, Mevrouw Honig en al haar buren, zowel 
voorburen, zijn uit hun woningen. Wijken zijn reeds in haar omtrek verlaten. Ik heb de familie, 
door mijn eigen zorgen, nog niet kunnen opzoeken. Wij zijn allen zo’n beetje in de war door de 
jongste maatregelen, wat jij toch begrijpen kunt. En nu Pioep, ga ik de soerat bussen. Je 
laatste brief dateert 22 oktober j.l. Kan dat? Ik hoop dat je gezond bent en niet van de 
tegoede zendingen aan Sp . . .  po . . p in versnelde tempo lijdende zijt. Ha, ha, ha!!! 
Misschien kan een tabletje Norit dan wonderen verrichten. Mama begint weer blozend uit te 
zien en dikker, gelukkig te worden. Alles door het zelf koken.  
Zo, lieve Pioep, als steeds in gedachte, stevig omhelst en gezoend door jouw Mama 
 
P.S. Al je goed is nu gekofferd of gekist! Ik breng het niet naar de Lloyd; dan kan ik niet bij de 
inhoud komen en ik heb wat eten tussen gestopt voor mijn a.s. ballingschap. In Wageningen 
is ook niet alles. 

 
 
Dan vinden we nog een getypt stukje, gedateerd: 1942 
 

Alles gaat goed, alleen de bananenhandel is de pisang en de tabakshandel is de sigaar, de 
bakker verdient geen droog brood meer en de herenwinkelier is de das omgedaan. De 
lampenwinkeliers zien de toekomst donker in de schippers is de wind uit de zeilen genomen. 
Menig houthakker heeft het bijltje er bij neergelegd, de kousenwinkeliers zien er geen gat 
meer in en krijgen de kous op de kop. 
De horlogemakers zouden de klok willen terugzetten, de kappers komen er kaal af. 
De kleermakers moeten er maar een mouw aan passen en ook de verstelnaaisters komen er 
niet zonder kleerscheuren af. De groentemannen hebben knollen voor citroenen verkocht de 
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slagers zien er geen been meer in en hebben zich in de vinger gesneden. De boeren hebben 
het land en de zeelieden raken aan lagerwal. De chauffeurs raken hun stuur kwijt, de 
wielrenners weten niet meer rond te komen, de badmeester kan zijn hoofd niet meer boven 
water houden en het assurantiebedrijf kan geen enkele verzekering meer geven. Het 
autobedrijf ligt aan banden, de advocaten gaan pleite. De bierbrouwers moeten uit een ander 
vaatje tappen, de bloemisten zitten op zwart zaad, de masseurs zitten hem te knijpen, de 
concertzangers moeten een toontje lager zingen. De voddenkoopman loopt er bij met een 
gezicht van lappen, de schoorsteenvegers komen op straat te staan en de stratenmakers 
kunnen wel op het dak gaan zitten. 
De stoffenhandelaars heeft men voor het lapje gehouden en de uitgevers zitten zonder 
inkomsten. 
Maar dit alles zal veranderen als de wapenhandelaars inzien dat er geen schot meer in zit. 

 
Dan volgt er een lijst met alle pakketten die Albert in 1942 ontvangen heeft, van zowel zijn moeder, 
als van het Rode Kruis, met inhoudsopgave en datum verstuurd, zowel als datum ontvangen. 
Tezamen 15 pakketten van het Rode Kruis en 11 pakketten van zijn moeder.5 
 
Op 17 november heeft Albert een witte broek ter controle afgeven, maar niet teruggekregen. Op 30 
december schrijft hij een verzoek de broek te retourneren. 
 
 

 
 

                                                 
5 Opgenomen als bijlage 3 
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Foto 1942 
 

 
 

Kamer 95 – 15 december 1942 
 
Staand bovenin:  Hurkend: 
De Boer   Kuys 
Augusteijn   Van Tol 
Verbruggen (†)   Portier 
Winters   Wabeke 
    Mobach 
Staand:  
Timmer     
Crena Uiterwijk 
Jongkamp 
Breure 
Hubert van Bleyenburgh 
Van Dinter 
Smeets 
Koppen 
Van Akkerveeken 
De Kort 
Dijkhuizen 
Sneep 
Mooy 
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5. 1943 

 

Inmiddels is moeder Jet verhuisd naar Wageningen. Zij woont daar op de Hoogstraat 17. 

Op 12 januari 1943 schrijft het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis. Van deze circulaire is 
alleen die tekst tussengevoegd, die betrekking heeft op Stanislau. 
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Op 2 maart 1943 ontvangt oma Jet een voorgedrukte brief van Albert met daarin alle zaken die niet 
meer opgestuurd mogen worden. 
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De eerste brief op het voorgeschreven Merkblatt van moeder Jet aan Albert volgt op 28 maart 1943. 
 

Lieve Pioep, 
Vrijdagavond was een zéér treurige avond voor Wageningen. Op 300 meter van ons vandaan 
viel tegen half 10 een torpedobom. De uitwerking was verschrikkelijk! Ongeveer 35 doden in 
de volkswijk en 40 gewonden. Vrachtwagens met de resten toegedekt met dekens zag Mama 
het ziekenhuis binnenrijden. Ik en Rie lieten juist een kennis uit, toen wij buiten vreselijk zagen 
lichten. O, onweer, zei Mama en sloot meteen de deur. Nauwelijks gebeurde dit of een 
donderslag gevolgd met een gerinkel van ruiten van de gehele straat en gegil van Guus en 
Wim deden ons beiden als gekken naar boven stormen. Luchtgevecht! Bart, die uit was, 
kwam bleek aangerend en wij moesten van hem beneden komen, waar wij met ons vijven en 
de hond op bleven tot alles weer rustig werd.  Ik geloof dat het pas tegen elf uur was toen de 
sirene afblies. Ach, Pioep, nu weet ik pas in het klein, wat een luchtaanval betekent. Ik denk 
dat het vliegtuig zijn ballast uitwerpen moest. Waarom niet één seconde later, dan kwam het 
projectiel in het open veld. Allah wilde het misschien eenmaal zo!  
Gisterenmiddag bij mevrouw Blijdorp geweest en ontmoette daar ook de verloofde van Bram 
en van een Reserve-officier Haag, beiden bij jou. De foto van Bram Blijdorp gezien en verlangt 
Mama erg naar die van jouw kamer.  Allen zien er patent uit. Erg gezellig gebabbeld en zal er 
spoedig weder komen. Ploon door Mama reeds bedankt, tevens stuurde ik haar de groene 
kaart. Moeder van Bob van Tol is verhuisd naar Oosterhout; zij moest plotseling weg van die 
mensen in De Bilt, echt gemeen! Maar zeg hiervan niets aan haar zoon; wij bannelingen 
hebben het nu eenmaal niet zoals thuis en moeten dankbaar zijn met elke vriendelijkheid. 
Nu over de Warrants Kon. Olie. Ze zijn toch verkocht, het mocht, want ze vertegenwoordigen 
geen kapitaal!!! Veel brachten ze helaas niet op, geen animo. Jij kreeg voor jouw 5 stukken 
ƒ202,78 en ik voor mijn 2 stuks ƒ81,11. Liever iets dan niets, wat? 
Konijn en tabak nog niet van de lijst Rode Kruis geschrapt en Mama betaalt door. Hier heb ik 
een kleine verzameling doosjes sigaretten, maar zal jou niet te veel zenden, want spoedig 
niets meer te krijgen volgens berichten. Hoop dat Turkije jullie steeds zal bedenken met 
rokerij! Ik blijf koffie (al is zij surog.) voor jou opzamelen. Ook heb ik een doos cacaopoeder 
reeds met suiker gemengd en bonen, gort en havermout hier staan voor tijden van nood. 
Veel is het niet, maar toch altijd genoeg voor enkele dagen eten. Toen ik me ziek voelde had ik 
wat van jouw rijst gekookt; pap gleed gemakkelijk langs mijn rauwe keel en zere mond. Nu 
ben ik weer 100%. Dat komt door het voorjaar! Schrijf wat je graag hebben wilt. Is brood, 
boter of margarine, suiker welkom? Zal anders boterbon in rantsoenbon zien om te wisselen 
en de rest bewaren en nu en dan zelf van oppeuzelen met meneer zijn goedvinden. Is pakket 
van 1 februari met blik nutrogeen en spinazie ontvangen? Kan je kaas gebruiken? Ik hoorde 
dat jullie veel melk nodig hebben voor allerlei puddingsoorten, enz. Ik heb hier nog enkele 
blikken voor je. Poeder niet meer te krijgen. Zenden buitenlandse Rode Kruizen geen soesoeh? 
De kwattarepen (restant 50) liggen nog onaangeroerd in de kist; soms heb ik erge trek er 
eentje van te nemen. Heb je al veel koppen getekend? Zonnen jullie of is het daarvoor nog te 
fris? Bij mooi weer ben ik naar Oosterbeek gefietst en wel in 1½ uur.  
Groeten aan allemaal en voor jou een dikke zoen, 
Mama 
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Op 14 april 1943 schrijft ze aan Albert: 
 

Lieve Pioep, 
Gisteren van Den Haag teruggekeerd. Wat heeft jouw zending een vreugde en verrassing 
teweeggebracht! Toen Mama het pakje 11 dezer bij mevrouw Koppen afhaalde was er een 
gezelschap bijeen en overal bloemen. De heer Koppen bleek pas jarig geweest te zijn. Ik 
ontving thee, koffie, sigaren, sigaretten, horloge en foto in de beste orde. O, Pioep, wat was 
die koffie zalig! Familie Hamerster heb ik erop getrakteerd en ook mevrouw Lindberg, bij wie 
Mama al die dagen logeerde en ook de familie De Bos mocht van de thee proeven. Zo heb jij, 
zonder het te weten, al je weldoeners blij gemaakt met een heerlijke vooroorlogse drank. Jij 
moet van hun allemaal de hartelijke groeten hebben en grote dank. Om Bart moest ik 
werkelijk lachen; die stak onmiddellijk een sigaret op en je hoorde hem roken en telkens 
moesten wij de vraag beantwoorden of niet het gehele huis naar die verrukkelijke Engelse 
sigaret rook. Trouwens, je koffie werd met geluiden verslonden om maar niets van de aroma 
te verliezen. Voor één keertje werd zoveel onbeschaafdheid toegestaan. Sonja bracht je zeep 
voortdurend aan de neus en zei, dat ze juist zoekende was naar een boenmiddel en dus met je 
geschenk op tijd kwam. Zo zal Ploon ook wel in de wolken zijn met de twee dozen rokerij. Je 
ziet, Pioep, voor jou was het misschien een zeer groot offer geweest, maar de blijdschap 
erdoor veroorzaakt, is niet te beschrijven. Vooral Mama is zeer gelukkig met al het lekkers en 
vooral met de foto. Je ziet er patent uit, iedereen vond het ook. Je bent mannelijker 
geworden. Men vond je zelfs knap uitzien, ha, ha, ha! 
Klok wordt van nieuw, onbreekbaar, glas voorzien; ook mijn horloge heeft zich begeven.  
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Volgende brief de rest. 
Een stevige zoen, 
Mama 

 
Op 6 mei schrijft Albert een bedankkaartje voor een pakket dat hem door zijn moeder werd 
toegestuurd.6 
 
Op 17 mei 1943 is er een KNIL-dinertje met het volgende menu: 
 

 
 
 

 
Foto van moeder Jet in Oosterbeek juni 1943 

 

                                                 
6 Een voorbeeld van een ontvangstkaart van een pakket is opgenomen als bijlage 4 
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 De kamporders 
 
Uit 1943 zijn er enkele handgeschreven kamporders gevonden in de nalatenschap van Albert Kuys. In 
de bijlagen bij dit boek zijn enkele voorbeelden weergegeven. Hier volgt nu de tekst van deze orders: 
 

Kamporder 520 dd 11-8-43 
 
In aansluiting op mijn brief van 23 Juli j.l. betreffende de postmisere heb ik op 10 Augustus j.l. aan den 
Zweedschen gezant een telegram met nadere gegevens betreffende de gang van de post doen 
toekomen. 
 

Kamporder 527 dd 14-8-43 
 
Aan Mevrouw ten Bosch en Mevrouw Braat is namens de krijgsgevangen officieren, onderofficieren 
en manschappen te Stanislau een betuiging van deelneming verzonden met het plotseling overlijden 
van haar zoon, resp. echtgenoot7. 
 

                                                 
7 Dit betrof de executie van 2e Luitenant J.J.D. ten Bosch, B.M.C. Braat (beide weggehaald uit Stanislau) en 2e 

Luitenant F.J. Brejaart (naast 17 anderen) op 20-7-1943 op de Leusderheide bij Amersfoort. 
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Kamporder 528 dd 14-8-43 
 
Door mij is bij den Kampcommandant geprotesteerd tegen den inhoud van Lagerbefehl Nr 26 
(netheid op de kamers) in het bijzonder wat betreft vernietiging van particuliere eigendommen. 
 

Kamporder 530 dd 16-8-43 
 
Binnenkort zal wederom een aantal Russische oppassers moeten worden afgestaan, waaruit voor de 
krijgsgevangenen verschillende ongemakken zullen voortvloeien. Door mij is hiertegen geprotesteerd. 
 

Kamporder 538 dd 18-8-43 
 
In antwoord op een door mij te dien aanzien gestelde vraag heeft het Internationale Rode Kruis mij 
bericht, dat kan worden gerekend op 3400 Amerikaansche- en 600 Engelse R.Kr. pakketten per 
maand. 
 

Kamporder 544 dd 21-8-43 
 
Heden is aan den Zweedschen gezant een telegram gezonden met betrekking tot de langzame uitgifte 
van pakketten. 
 

Kamporder 545 dd 21-8-43 
 
Uit binnengekomen brieven is gebleken, dat een deel der uitgaande post vermoedelijk is verbrand. 
 

Kamporder 546 dd 23-8-43 
 
Aan den Zweedschen gezant is verzocht aan H.M. de Koningin ter gelegenheid van Haar verjaardag 
de eerbiedige gelukwenschen van de krijgsgevangen officieren en overig personeel te willen 
overbrengen en wel indien zulks mogelijk zou zijn, bij voorkeur zodanig, dat bedoelde gelukwensch op 
31 Augustus door H.M. kan worden ontvangen. 
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Dan volgt een kort verslag van Dr. A.O.H. Tellegen, officier van Gezondheid 2e kl, die op 27-8-1942 
terugkeert naar Nederland.  
 

 
 
 
 



 
33 

Op 28 juni 1943 heeft Albert een verzoek bij de Technische Hogeschool Delft ingediend voor 
toezending van studieboeken. Het antwoord is gedateerd 12 oktober en ontvangen op 11 november. 
 

 
 
Rond de jaarwisseling krijgt Albert enkele kaartjes met kerst- en nieuwjaarswensen. 
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Foto’s 1943  
 
 
 

 
Het amusementsorkest o.l.v Dolf van Balluseck 

 
Staand v.l.n.r.:   Zittend v.l.n.r.: 
Van Balluseck   Van Kregten 
Van Oss   Groot 
Brandtjes   Van Lidt de Jeude 
Van Dun   Holle  
Augusteijn 
Van Burgeler 
Goossens 
Rijn 
Boerma 
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Stanislau – Kamer 95 – afd. Genisten 
 
Staand v.l.n.r.:   Zittend v.l.n.r.: 
Sneep    Van Tol 
Van Akkerveeken  Winters 
Hubert van Bleyenburgh Augusteijn 
Bruin    Helle 
De Boer 
Portier 
Kuys 
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Voetbalelftal Indische Officieren op 30-04-1943 
 
Staand v.l.n.r:    Midden v.l.n.r.:  Voor v.l.n.r.: 
Kapitein Dulfer (scheidsrechter) MacGillavry  Van Leer 
Dorst (reserve)    De Vries  Andela 
Kapitein Slagter    Vrind   Rijnders 
Westland (back)      Ridder 
Kleijn        Kuys 
Le Roy (keeper) 
Kooij (back) 
Kapitein Bakker (scheidsrechter) 
Van der Waals (reserve) 
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26 mei 1943 
 
Staand achteraan: Staand:    Zittend:   Op de grond: 
Köhler   Jongkamp   Augusteijn  Kuys 
Winters  Cr.Uiterwijk   Dijkhuizen  Mooy 
   Van Akkerveeken  Koppen   Van Dinter 
   Hubert van Bleyenburgh Mobeck 
   Van Tol    Smeets 
   Timmer 
   De Boer 
   Breure 
   Sneep 
   Helle 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

 
 

Stanislau 11 november 1943 
 
Staand v.l.n.r.:    Zittend v.l.n.r.: 
Luitenant Brouwer   Luitenant Van Heere 
Luitenant Meeter   Luitenant Van der Tuuk 
Luitenant Hardeman   Luitenant Kooij 
Kapitein Baden    Kapitein Veth 
Ritmeester Buiskool   Overste Slagter 
Luitenant Van der Leest   Overste Wielinga 
Luitnant Kuipéri   Luitenant Kleijn 
Kapitein Fickenscher   Luitenant Kampenhorst 
Kapitein Slagter 
Luitenant Zuiderhout 
Kapitein Bruin 
Luitenant Kuys 
Luitenant Bijloo 
Luitenant Steenbergen 
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Links: Kapitein V.d. Vliervoet – comp. Cdt. 5e cie 
 

Rechts: Kapitein Valk - opvolger 
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6. 1944 

 

Vanaf dit moment schrijft Albert Kuys allerlei zaken in een zeer kleine zakagenda. Hierbij komt zijn 

keurige en kleine handschrift prima van pas. 

Maandag 3 januari 1944 
Henk (J.H.) Helle (Tweede-Luitenant J.H. Helle Kgf 31065) 
 
Dinsdag 4 januari 
 
Woensdag 5 januari 
Brief 63 (62) – 22/11 
Brief 102  
Kaart 103  
Kaart Max II  
 
Donderdag 6 januari 
Kaart 104  
 
Vrijdag 7 januari 
Kaart 64 (63) – 3/12 
 
Zaterdag 8 t/m vrijdag 14 januari8 
 
Zaterdag 15 januari 
Hanny (J.M.) Helle-Wouters 
 
Zondag 16 en maandag 17 januari 
 
Dinsdag 18 januari 
Totaal ± 125 man weggeweest!9 
Ontvluchtingsverhalen 
Niet gewassen 
Massa’s zieken – spuitpoep 
 
Woensdag 19 januari 
PR. MARGARETA 
1e Luit Derks † bij ontvluchting10 
Bruin – 2 voeten af + schedelbasisfractuur11 

                                                 
8 In deze periode vindt het transport plaats van Stanislau naar Neubrandenburg. Gebeurt in 3 transporten, die 

vertrekken op 10, 11 en 12 januari. 
9 Albert verwijst hierbij naar het grote aantal militairen, dat ontsnapt tijdens het transport naar Neubrandenburg. 
10 Eerste-Luitenant H.J.M. Derks Kgf 31549 wordt tijdens een ontsnapping op het station van Neu-Strelitz 

doodgeschoten. 
11 Eerste-Luitenant J.G. de Bruin Kgf 31930 komt tijdens de sprong uit de wagon verkeerd terecht en blijft 
bewusteloos liggen op het spoor. Een andere trein rijdt zijn voeten eraf. In juni 1944 wordt hij ontslagen uit 
krijgsgevangenschap en gaat in Nederland in het verzet. 
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Overal getimmer en gezaag 
1 kacheltje + 50 briketten/dag 
 
Donderdag 20 januari 
IJzing zou levensgevaarlijk gewond zijn 
De eerste zon 
Koffers komen in gehavende toestand terug 
Luchtalarm 1 
 
Vrijdag 21 januari 
Ben Portier terug (Tweede-Luitenant B.F. Portier Kgf 30917) 
John idem 
Beide koffers o.k. 
Luchtalarm 2 
Kaart 105  
 
Zaterdag 22 januari 
Koffers sjouwen 
1800 Engelse pakketten gestolen? (Neen) 
Nachtelijk appèl 
Ontvluchtingspoging?12 
 
LIFE IS STRANGER THAN FICTION ! 
 
Zondag 23 januari 
Foto-appèl 
Auto-bridge 
De lamp hangt en brandt! 
 
Maandag 24 januari 
Plaatjes-appèl 
Koud 
Telegrafische protesten 
Waslijst van vragen en verbeteringen 
 
Dinsdag 25 januari 
We blijven in dit kamp 
Misschien baden en was 
Pap en bonen in de grote keuken 
Waslokaal voor de vergassers 
 
Woensdag 26 januari 
Amerikaans pakket! 
Achterblijvers uit Stanislau komen aan en enkelen van de Ned. Grens 
Bad genomen! En lange onderbroek 
 
 
 

                                                 
12 Op 22-1-1944 ontsnappen de volgende militairen: van Langen, Berlijn, de Hartog, Fraser, Westra, Langeraar, 

ter Pelkwijk, Vintges, Wallinga, van der Elst, van Lingen en Beaumont. Het lukt Fraser en Vintges om blijvend de 
vrijheid te bereiken. 
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Donderdag 27 januari 
Martin (M.N.) Smeets (Tweede-Luitenant M.N. Smeets Kgf 31820) 
Het binnen-appèl wordt beoefend 
Luchtalarm 3 
Post! 
Kist van Henk terecht – enkele spullen 
Brief 106 
 
De eerste brief die we vinden is van Albert aan zijn moeder. De Stanislau-tijd is achter de rug. Vanaf 
nu zit hij in Neubrandenburg. Het is 27 januari 1944 als Albert schrijft: 
 
Lieve Pioep, 
Laatste dagen in Stanislau zeer druk: opvoering door de Cadetten van Cloris en Roosje, laatste 
voorstelling van ons cabaret met een uitmuntend gespeeld toneelstuk, begin van een reuzen ping-
pong competitie en de 7e nog een huwelijksfeest op de kamer.  
Toen pakken!! Depôts werden apart vervoerd, maar wat we op konden eten werd eruit gehaald; de 
laatste dagen trouwens als wildemannen gegeten om de restjes op te maken. Argentijnse boter, dik 
op Sanovite, met honing, enz. Een en ander natuurlijk gevolg van plaatsgebrek en wat binnen is, is 
binnen. 10, 11 en 12 januari gingen de 3 transporten, onze Cie. In de 2e. Reveille om 6.00 uur, appèl, 
afmars met handbagage naar Cadettenkamp voor de visitatie. Daarna ½ uur wandelen naar het 
station en om 16.00 uur zaten we in onze bagagewagens. 21,3 m² ruimte met 35 man, kachel, 
kolenkist en stro. ’t Ging net, voor slapen wat erg nauw.  
Over de reis en aankomst nieuwe kamp, met alle bijbehorende verhalen, zal ik zwijgen. Ook bij 
mondelinge beschrijving zou ik tekortschieten; daar moet je zelf bij geweest zijn. Er is in ieder geval 
acuut een protest aan de Zweedse gezant verzonden. Na rare omzwervingen in Polen, tenslotte vlot 
door Duitsland (Berlijn in pikdonker) en de 17e, tegen donker liepen we het M-stammlager IIA binnen, 
waarvan het schitterende gedeelte waar wij in zitten, blijkbaar de wijdse naam Oflag 67 gekregen 
heeft. Verpleging tijdens de reis: aan eten ruim voldoende, maar bitter weinig drinken (hebben ook 
maar één keer sneeuw kunnen smelten) en nog meer drama’s met de afvoer van het geconsumeerde. 
Tijdens de verhuizing zijn ± 125 man aan het wandelen geweest, maar waarvan reeds een zeer groot 
deel weer is binnengebracht. Het nieuwe kamp = houten barakken (wij met ± 220 man), veel 
getimmer om zèlf tafels, banken, plankjes aan de wand, zo licht in elkaar te prutsen. Klimaat hevig 
bewolkt + regen + wind + leemmodder, één kacheltje per barakhelft. Gevolg: vocht en kou en niets 
droogt, plus de koolsoep. Aanvankelijk veel patiënten die aan de ”dunne” waren, bagage komt 
duppelsgewijze binnen waarvan al veel gehavend en verdwenen, met depôts en pakketten?  
Toch een dikke zoen! 
Albert 
 
Vrijdag 28 januari 
Van 15 op 65 Watt licht. 
Storm en regen 
Luchtalarm 4 met veel vliegtuigen 
 
Zaterdag 29 januari 
Wehrmachtsberichten 
Bridge en schaken 
 
Zondag 30 januari 
Luchtalarm 5 
Het wordt al veel warmer 
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Maandag 31 januari 
PRS. BEATRIX 
3 Hoera’s en wat cabaret 
Russische oppassers die Amerikaanse conserven zouden eten 
 
Dinsdag 1 februari 
Ontvangen nog een Rijksdeken 
600.000 sigaretten aangekomen? Of andere spullen? 
Luchtalarm 6 
Herrie: = licht aan – licht uit! 
 
Woensdag 2 februari 
3 stuks wasgoed ingeleverd! 
150 colli bagage vermist! 
Veel verbeteringen en vragen ingediend: grammofoon 
Luchtalarm 7 
3 brieven + 4 kaarten per maand 
67 Kaarten vernietigd 
 
Donderdag 3 februari 
Buiten-appèl 
 
Vrijdag 4 februari 
Cabaret 
Geen vertrouwen in kampleiding! 
Petitie gaat niet door 
 
Zaterdag 5 februari 
Luchtalarm 8 
Sneeuw en ijs 
 
Zondag 6 februari 
Koud 
 
Maandag 7 februari 
De cadettenband speelt 
 
Dinsdag 8 februari 
Luchtalarm 9 
Depôt volledig 
1900 Amerikanen aangekomen 
 
Woensdag 9 februari 
Eerste pakketje 
Veel sneeuw 
 
Donderdag 10 februari 
Brief Francis verstuurd 
Wintervingers en –tenen 
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Vrijdag 11 februari 
Luchtalarm 10 
“Het meest Deutschfeindliche Kamp” 
Marcella (Cadet-Sergeant E.W. Marcella Kgf 31260) en Snijdewind (Cadet-Sergeant H.F.J. Snijdewint 
Kgf 31012) op bezoek 
 
Zaterdag 12 februari 
Officieel: 
Dit is een “primitief” kamp 
Geval van Lepra? 
 
Zondag 13 februari 
Veel en vet gegeten. 
 
Maandag 14 februari 
Lager marken en kloppen! 
 
Dinsdag 15 februari 
Luchtalarm 11 
Brieven van Colditz-mensen aan de Generaal over bevelsbevoegdheid 
 
Woensdag 16 februari 
Rotzooi bij de Amerikaanse pakketten-uitgifte (inlevering van blikjes) 
 
Donderdag 17 februari 
Geen baden in verband met inventarisatie 
Koud 
 
Vrijdag 18 februari 
De Stellvertreter Lagerkommandant heeft belangstelling voor ons hok 
Uitdeling Amerikaanse schoenen – trek een paar! 
 
Zaterdag 19 februari 
Plaatjes-appèl 
Ergernis bij het depôt 
21’en met veel lawaai 
Luchtalarm 12 
 
Zondag 20 februari 
Gesprekken over muizentanks en wandelende barakken 
 
Maandag 21 februari 
Nog meer Amerikaanse spullen! Een Amerikaans pakket geheel meegekregen 
Wanneer baden? 
 
Dinsdag 22 februari 
Overdag luchtalarm 13 
Sigaretten! 
 
Woensdag 23 februari 
Op bezoek bij G’1 
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Donderdag 24 februari 
Op ziekenrapport voor winterhanden 
Luchtalarm 14-15-16! 
Rijsttafel 
 
Vrijdag 25 februari 
Luchtalarm 17 
Blikjes moeten toch worden ingeleverd 
 
Zaterdag 26 februari 
Een poes “Micha” in de barak 
 
Zondag 27 februari 
Veel koffie gedronken 
De Cadettenband speelt 
Ons eigen cabaret treedt op 
 
Maandag 28 februari 
Hr. Van Akkerveeken 
Vioolconcerten (grammofoon) 
 
Dinsdag 29 februari 
Baden! Hoera, wat fijn, maar kort 
 
Woensdag 1 maart 
Mama 
Kiespijn! 
 
Op 1 maart 1944, haar verjaardag, schrijft zijn moeder het volgende: 
 
Tjarik ini 
Tjarik itoe 
Tjarik makanan 
Tjarik kajoe 
Tjarik, tjarik alle dagen 
Tjarik, tjarik zonder klagen 
Tjarik vaak zonder te slagen 
Voor onze magen. 
 
Evacuée, wat voor wezen zijt gij? 
Leeft ge in vrijheid 
Of in slavernij? 
Nergens wordt gij vriend’lijk ontvangen 
Waarom u maar niet opgehangen? 
 
Voor verdrinkingsdood gespaard, 
Doch verjaagd van huis en haard 
Aan wien moet gij toevertrouwen 
Uw verlaten heb’ en hou’en 
Ziet gij het ooit wel terug? 
Misschien als “pulver” in de lucht. 
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Laten wij thans eerlijk zijn 
De kwartiergever lijdt ook pijn. 
Daar de aard van de évacuée 
Vaak grenst aan die van ’t stomme vee. 
 
Donderdag 2 maart 
Ploon (A.) Rietsema 
Steeds meer zieken 
“Revier” overvol – Bob komt met geelzucht terug in de barak 
Gevallen van longontsteking 
 
Vrijdag 3 maart 
Luchtalarm 18 – 19 
 
Zaterdag 4 maart 
Luchtalarm 20 
Machtig veel zieken – Cadetten 40% - overwegend griep 
 
Zondag 5 maart 
Joost (J.) Köhler (Tweede-Luitenant J. Köhler Kgf 105043) 
Mooi weer 
 
Maandag 6 maart 
Luchtalarm 21 – 22 
Engels pakket 
Deken-controle 
 
Dinsdag 7 maart 
Luchtalarm 23 
Post! (oude) 
Kloppen 
 
Woensdag 8 maart 
Alweer baden! 
Verkouden 
 
Donderdag 9 maart 
Luchtalarm 24 
Snelle uitgifte Nederlands pakket 
 
Vrijdag 10 maart 
Krukjes! 
Veel gesprekken over inundatie 
Plaatjes-appèl 
 
Op 10 maart 1944 volgt een brief van zijn moeder (die duidelijk niet door haarzelf geschreven is) aan 
Abert: 
 
Lieve Pioep,  
Je brieven komen regelmatiger binnen dan die van mij. Gisteren kreeg ik van 16 februari. Hoe kon het 
komen dat je pas 1 soerat van mij ontvangen hebt? Momenteel bezit ik nog maar 1 briefkaart en 1 vel 
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voor ’t terugschrijven. 3 Weken hebben de brieven nodig om ons te bereiken. Je wensen voor 1 maart, 
niet geschreven, toch begrepen, hoopt Mam verwezenlijkt te zien. Een dikke zoen ervoor, Pioep!  Er 
zijn verscheidene pakketten naar je toe; er is beslist gebrek aan handen om ze rond te delen en om de 
brieven te censureren. Gelukkig kan, zover ik weet, niets van de inhoud der dozen bederven. Na de 
ontvangst van je epistel ben ik rond gaan schooieren en bij het horen dat jullie een ½ uur na ’t 
evacueren weer honger hebben, opende menigeen hun goedang en zo is Mama met van alles en nog 
wat thuisgekomen, al was de oogst niet in ponden uit te drukken. Ik doe moeite wat te kopen, doch 
dit is een moeilijk werkje, maar aanhouder wint. Juist toen ik zo voor jou zat te peinzen kwam hulp 
opdagen en wel van Ploon. Van Martin wist ze van jullie wens naar peulvruchten en nu zal jij door 
haar tussenkomst ook wat ervan ontvangen; daar ben ik haar toch zo dankbaar voor! Ook Sonja 
zocht voor je eetwaren en van de dames Blijdorp, Beseman?, en Rie, zelfs juffrouw Schwartze krijg ik 
wat voor je en ook een echte Wageningse familie, wier naam ik niet mag noemen, zal nu en dan van 
hun weinige je geven, wetende dat ik als evacuée moeilijk iets kan krijgen. Je ziet, Pioep, we doen ons 
best en hopen dat jullie gezond mogen blijven. 
Ik geloof steeds niet aan een invasie alhier; mijn oerinstinct weigert zoiets te accepteren, maar zonder 
dat zal er gebrek aan voedsel komen en ’t voortdurend bombarderen belemmert een regelmatig 
transport, waardoor jullie zullen lijden en daarom is het goed dat je mij om een goede aanvulling 
vraagt. Wees nooit verlegen tegenover je Mama en spaar haar niet te veel. Voor jou heb ik alles over, 
vergeet dit toch niet! Ik wou dat ik je meer warmte kon geven; een vat warm water, bijvoorbeeld, om 
te mandiën, ha, ha, ha!!! 
Een dikke zoen, de optimiste 
Mama  
 
Zaterdag 11 maart 
Luchtalarm 25 
Ziek te bed: temperatuur 37,6 – 39,7 – 38,6 
Voel me beroerd van de griep 
 
Zondag 12 maart 
Rie van Silfhout 
Ziek te bed: 37,2 – 37,8 
Regen! En we zitten, volgens zeggen, in het droogste gebied van Duitsland 
 
Maandag 13 maart 
Int. Rode Kruis commissie zal komen 
Snelle pakketten-uitgifte 
Plotseling een briefformulier 
68 spineuten van de Ned. In Argentinië 
 
Dinsdag 14 maart 
Leo (L.) Breure (Tweede-Luitenant L. Breure Kgf 31071) 
Bezoek afgevaardigde Int. Rode Kruis! 
We gaan verhuizen 
 
Woensdag 15 maart 
Prüfers gekeurd voor Oostfront! 
 
Donderdag 16 maart 
Opgestaan 
 
Vrijdag 17 maart 
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Zaterdag 18 maart 
The whole world is like a stage, and the men and women are merely players. 
The have their entrances and their exits. 
 
Zondag 19 maart 
Ontvluchtingspoging gemaaid13 
Plaatjes-appèl: wij binnen – anderen buiten 
Luhtalarm 26 
Thee bij Majoor v.d. Upwich (Majoor J.C.A. van der Upwich Kgf 32325) 
 
Maandag 20 maart 
Voortaan buiten-appèl! 
Er moeten minder zieken komen – order! (simulanten) 
 
Dinsdag 21 maart 
Luchtalarm 27 
Pokerspel 
 
Woensdag 22 maart 
Gaat hard in ’t Oosten 
 
Donderdag 23 maart 
Evert (R.E.) Dijkhuizen (Tweede-Luitenant R.E. Dijkhuizen Kgf 31823) 
Luchtalarm 28 
Gaat maandag eerste transport? 
 
Vrijdag 24 maart 
Luchtalarm 29 
Wladimir jarig – krijgt groot pakket 
 
Zaterdag 25 maart 
Luchtalarm 30 – 31 
8 Reserve officieren komen bij ons14 
Bezoek van een Duitse generaal 
 
Zondag 26 maart 
Tijgerjachtverhalen 
Gaat hard in Zuiden van Oostfront 
 
Maandag 27 maart 
Grote rotzooi omdat we 2 man op het hok bijkrijgen 
 
Dinsdag 28 maart 
Zwaar getimmer aan de tafel 
 
Woensdag 29 maart 
Nieuwe tafelperikelen 

                                                 
13 Een grote ontsnappingspoging van de Nederlanders, waarbij een groep “Russen” onder leiding van een “Duits” 

officier en onderofficier het kamp probeert uit te lopen. Deze poging mislukt nog binnen het prikkeldraad.  
14 Dit betreffen 8 man uit Stalag IV B Mühlberg met de nummers 98884 tot en met 98891. 
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Donderdag 30 maart 
Nu een losse tafel erbij 
Bridge-competitie begonnen 
 
Vrijdag 31 maart 
Wehrmachtsbericht noemt: 
“Raum von Stanislau” 
Weinig animo voor Entrümpelen 
 
Zaterdag 1 april 
Eindelijk wordt de vloer verbeterd 
 
Zondag 2 april 
Majoor V.d. Upwich 
 
Maandag 3 april 
Mvr. Ds. Kuylman 
 
Dinsdag 4 april 
Alsmaar pakjes – Henk en ik de wanhoop nabij – verminderde honger ook nog 
 
Woensdag 5 april 
Modder 
Tombola 
 
Donderdag 6 april 
Boy (G.A.) Brouwer (Tweede-Luitenant G.A. Brouwer Kgf 32028) 
Bezoek secretaris Zweedse gezant 
300 Ouderen gaan weg?15 
Luchtalarm 32 

 
Nederlandse officieren op appèl in Tittmoning (op de dag van de bevrijding) 

                                                 
15 Omdat het te druk wordt in het kamp, besluiten de Duitsers om 300 officieren over te plaatsen naar Ilag 

VII/Oflag Tittmoning. Dit kamp is een burcht in Beieren. Het zijn vooral de ouderen die hier naar toe gaan, 
alhoewel er ook een aantal jongeren meegaan. Uiteindelijk vertrekt de groep op 1-6-1944. 
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Vrijdag 7 april 
Max Havelaar (Tweede-Luitenant M. Havelaar Kgf 30904) 
Gegeten van de Rijsttafel tot we niet meer konden! 
 
Zaterdag 8 april 
Martin (M.J.T.K.) van Akkerveeken (Tweede-Luitenant M.J.T.K. van Akkerveeken Kgf 31066) 
 
Zondag 9 april 
Van de zon genoten 
Voetbalwedstrijd! 
 
Maandag 10 april 
Piet (P.L.) Koppen (Officier Militaire Stoomvaartdienst 2e kl P.L. Koppen Kgf 31146) 
Ruim 4 uur luchtalarm overdag 
’s-Nachts brand! – halve barak met gen. Bureau in de soep 
 
Dinsdag 11 april 
Veel luchtalarm overdag 
Foto-appèl 
Odessa gevallen 
 
Woensdag 12 april 
Groots opgezette voetbalcompetitie 
 
Donderdag 13 april 
Voor het eerst weer gevolleyd 
 
Vrijdag 14 april 
Mijn eerst wedstrijd van het seizoen: 
Links-buiten in 16/3: Winnen met 1-0 
Spitten in de moestuin om fit te worden 
 
Zaterdag 15 april 
16/1 verliest met 2-3 
 
Zondag 16 april 
 
Maandag 17 april 
Majoor V.d. Upwich 
Handballen: oefenpartij 
 
Dinsdag 18 april 
Bekende grote prüfung! 
“Old Gold” het woord van de dag! 
Waren nu beter voorbereid op een dag buiten kamperen 
Vreeslijke rotzooi in de barakken 
 
Woensdag 19 april 
Reorganisatie van de rotzooi 
Lees me rot aan een Cassidy-verhaal 
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Donderdag 20 april 
16/1 verliest met 2-1 
 
Vrijdag 21 april 
Handballen 
Genie officieren – Genie Cadetten: 6-5 
 
Zaterdag 22 april 
Geen eten omdat het te hard waait 
 
Zondag 23 april 
Regen en storm 
Alsmaar naaien aan de medicin-bal 
 
Maandag 24 april 
Trouwdag Henk 
Nassi-goreng met Aks en Martin 
Handballen oefenpartij 16/2 – cadetten/2: 6-5 
 
Dinsdag 25 en woensdag 26 april 
 
Donderdag 27 april 
Eerste oefeningen met de medicin-bal 
 
Vrijdag 28 april 
Werp me weer op de motortechniek 
 
Zaterdag 29 april 
 
Zondag 30 april 
3 Hoera’s!!! 
Voetbalwedstrijd Luitenants – Cadetten: 4-3 
 
Maandag 1 mei 
Nieuwe boekenregeling 
 
Dinsdag 2 mei 
Willie (B.C.) van Dinter (Tweede-Luitenant W.B.C. van Dinter Kgf 31819) 
 
Woensdag 3 mei 
Handballen 10/1 16/1a: 5-4 
 
Donderdag 4 mei 
07.00 Baden! 
Binnenkort vertrek 300 oudsten 
 
Vrijdag 5 mei 
Lichte ontsteking van de ogen 
Aankomst nieuwe doktoren en enkele reserve-officieren 
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Zaterdag 6 mei 
Voetballen 16/3a – Cadetten: 0-0 (veel goals gemist!) 
Inslapen met muziek 
 
Zondag 7 mei 
Vreeslijk naargeestige zondag door rot weer 
 
Maandag 8 mei 
Nieuwe doktoren 
 
Dinsdag 9 mei 
Mooi weer 
Het voetbalveld wordt geëgaliseerd, dus geen wedstrijden voorlopig 
 
Woensdag 10 mei 
De generaal vraagt 1 minuut stilte voor de gevallenen 
Muiterij? De middag opgesloten in de barakken 
 
Donderdag 11 mei 
Alles in het teken van de sport! 
Sebastopol gevallen! 
Zwemmen in de blusvijver 
 
Vrijdag 12 mei 
De kist van Henk wordt entrümpeld 
 
Zaterdag 13 mei 
Geallieerde vliegtuigen gezien 
 
Zondag 14 mei 
Ben (B.F.) Portier 
Spertijden voor het water ingevoerd 
 
Maandag 15 mei 
Heeft U al gekozen? 
 
Op 15 mei 1944 stuurt zijn moeder een pakket naar Albert. Op de inhoudsopgave tekent zij een 
fraaie prent. Zo te zien is het pakket op 12 juni ontvangen. 
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Dinsdag 16 mei 
Het veld weer in orde 
 
Woensdag 17 mei 
Regen en storm 
 
Donderdag 18 mei 
Afscheidslunch voor de vertrekkenden16 
Het verdere programma valt in de modder 
Er zou iemand plotseling naar Holland terugkeren 
 
Vrijdag 19 mei 
Veul en duidelijk geallieerde vliegtuigen gezien – bombardeurs – jagers 
 
Zaterdag 20 mei 
 
Zondag 21 mei 
Joop (J.A.) Mooij (Tweede-Luitenant J.A. Mooy Kgf 31821) 
Meegevoetbald in 16/2 – slecht 
 
Maandag 22 mei 
Afscheid genomen van de vertrekkende Genie-officier(en) en van Koppen met een kopje koffie 
 
Dinsdag 23 mei 
J. Hardeman (Eerste-Luitenant J.H.A. Hardeman Kgf 31688) 
 
Woensdag 24 mei 
Generaal Carstens (Generaal-Majoor N.Th. Carstens Kgf 32039) wordt kampoudste17 
 

                                                 
16 De vertrekkenden naar Tittmoning worden hier bedoeld. Uiteindelijk gaan ze pas op 1-6-1944! 
17 Hij lost de Generaal-majoor W.F.A. Hackstroh Kgf 30453 af, die naar Tittmoning vertrekt. 
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Donderdag 25 mei 
De generaals vertrokken 
 
Vrijdag 26 mei 
16.00 in barak 14b (afgebrand!) afscheid nemen voor de dieetpatienten!! 
Vertrek overigen 8-14 dagen uitgesteld 
 
Zaterdag 27 mei 
Pinkstertoernooi voetbal 
Indië – Marine: 7-1 
Landmacht A – Idem B: 2-1 
 
Zondag 28 mei 
 
Maandag 29 mei 
Voetbal: Indië krijgt op zijn donder van Landmacht A. 
 
Dinsdag 30 mei 
De rumba-band speelt in de siertuin! 
Hand- en voetbalwedstrijd gespeeld – zweet als een otter 
 

 
De siertuin tussen de barakken 8 en 9 (tekening Kap Boost) 
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De volgende brief van oma Jet dateert van 30 mei 1944: 
 
Lieve Pioep, 
Het liefst loop de mens in deze woestijnhitte in een paradijsgewaad rond; bij ’t naar bed gaan worden 
ramen hoog opgeschoven, dekens en overtollige kleren weggeworpen en nog sta je met koppijn op. 
Maar dit hebben we toch duizendmaal liever dan de winter zonder kolen. Je soerat 12 mei ontvangen 
23 dezer. Je babbeltje is toch gezellig. 2 April is dus met sport voorbijgegaan en de overwinning nog 
wel aan jullie kant. Goed zo, “ouwe Taaies”! Op die dag hier en elders in ’t land niets gebeurd. Je zou, 
als je om je heen zag, ons kalm hebben gevonden, doch ’t voortdurend zwaar geronk der Amerikanen 
en trillen van huizen wegens bommen en schieten, de vele loopgraven, bunkers, militairen en 
opvorderen van gebouwen en ophalen van burgers met overvalwagens, sloopt menig zenuw. De 
waarschuwingen in bladen over naderende invasie en bakken met zand en water en gereedhouden 
van vluchtkoffers bij bominslag, maken de lui hier gek. Ik mag van geluk spreken dat ik bij dat alles 
nuchter blij en van de fiets + natuur blijf genieten. Maatregelen neem ik natuurlijk, maar verder zeg 
ik: “Apa boleh boeat”. Als de Dewa iets onaangenaams met mij op ’t oog heeft, dan zal dat wel 
moeten gebeuren, maar mij opwinden doe ik niet; dit zal op ’t juiste moment vroeg genoeg zijn. Wat 
mij wel altijd een schok geeft, dat is ’t weghalen van de mensen; zo nu weer de vader van een goede 
kennis en dat om ½4 in de morgen. Van Ger Boxman nog steeds geen bericht; de partizanen zullen 
hem waarschijnlijk aan de Engelsen hebben uitgeleverd. Mijn 13e brief handelde over ’t gebouw Klu-
kamp, waar Sonja woont en totaal door Mosquito’s is vernield; bijzonderheden zeker reeds in de 
courant gelezen. Verder dat ik te Terborg ben verwend met lekker eten. Dat oom Willem een attaque 
heeft gekregen (hij is nog steeds links verlamd). Majoor Van de Upwich laat groeten en laat zeggen 
dat ik zijn zoon maanden geleden gezond gesproken had op Kneuterdijk. –Thisall. – Heel goed gedaan 
contact te blijven houden met Francis; een antwoord van hem brengt weer geluk in ’t huis van zijn 
ouders. Heer Sinke zit gevangen in Javaans kamp schreef zijn vrouw. Daar treinen steeds 
gebombardeerd worden, kan ik niet naar Den Haag, maar ga 6 dezer met de kar naar Mies toe door 
de Betuwe. 
Stevig omhelsd en een “zomerse” zoen van jouw 
Mama 
 
Woensdag 31 mei 
Weer een voetbalwedstrijd 
 
Donderdag 1 juni 
De plongeur gesnaaid 
Vertrek 300 man naar Tittmoning 
 
Vrijdag 2 t/m dinsdag 6 juni 
 
Woensdag 7 juni 
Wehrmachtsbericht: 
Geallieerde landing in Noord-Frankrijk! 
 
Donderdag 8 juni 
Kamerwedstrijd voetbal! 
 
Vrijdag 9 juni 
Handbal met 16/1a 
 
Zaterdag 10 juni 
Sonja Hamerster 
Handbal met 16/1b 
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Zondag 11 juni 
Rechtsbuiten in 16/2! 
 
Maandag 12 en dinsdag 13 juni 
 
Woensdag 14 juni 
Voetbal: Genie wint van Luchtvaart met 9-1! 
 
Donderdag 15 t/m zaterdag 17 juni 
 
Zondag 18 juni 
Spanning in de voetbalcompetitie: 10 wint van 7 
 
Maandag 19 juni 
Handbal: 16/2b wint van 67/1c met 2-0 
Bier in de kantine 
 
Dinsdag 20 juni 
Luchtgevecht! Neergeschoten vliegtuigen 
Projectiel in Sneep’s bed 
Voetbal: Genie – Marine 2-2 
 
Woensdag 21 juni 
Baron Taets (Eerste-Luitenant J.L. Baron Taets van Amerongen Kgf 98889) naar Holland vertrokken 
zonder handjesgeverij! 
Met De Bruin (Eerste-Luitenant J.G. de Bruin Kgf 31930) 
Noemen van zijn naam kost een spineut! 
 
Donderdag 22 juni 
Voetbal: 16/3a wint van 10/3 met 2-0 
De kapiteins verdwijnen uit de barak 
Verandering legering – 8 man per hok 
 
Vrijdag 23 juni 
Worden door sommige personen meer dan één pakket ontvangen? 
 
Zaterdag 24 juni 
Zou voetballen én handballen: resultaat geen van beide 
 
Zondag 25 juni 
Frits (F.C.) de Boer (Tweede-Luitenant F.C. de Boer Kgf 31093) 
Voetbal: rechtsbuiten in Genie –Artillerie 5-3 
 
Maandag 26 juni 
Handbal: linksbinnen in Genie-officieren – Genie cadetten 5-4 
Daarna grote koempoelan met bier en muziek 
 
Dinsdag 27 juni 
Verhalen van Brackel (Tweede-Luitenant F.J.G. Brackel Kgf 30633) 
 
Woensdag 28 juni 
Koffiebezoek bij Huisman (Cadet-Vaandrig G.Th. Huisman Kgf 31002) 
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Warm weer 
Prik ½ cc tegen typhus + (cholera?) 
 
Donderdag 29 juni 
PR BERNHARD 
Wedstrijden Officieren – Adspiranten: 
Volley – hockey – kaatsen – handbal – voetbal – touwtrekken 
Barak 10 grondig doorzocht 
 
Vrijdag 30 juni 
Tot handbalwedstrijd op glad terrein! 
Opgegeven 50 RM naar huis 
 
Zaterdag 1 juli 
Kaarten tekenen 
 
Zondag 2 juli 
Sandwichman op het appèl 
Mannenkoor uitvoering 
 
Maandag 3 juli 
 
Dinsdag 4 juli 
15 man uit Holland terug, o.a. Mies18 
 
Woensdag 5 juli 
Verhalen van Mies (mager en wit) 
Kragen van De Wit en Van der Werf19 afgerukt – de rest voor de commissie 
 
Donderdag 6 juli 
Een 2e ploeg komt binnen, waarvan Kapitein Otten geweigerd 
Hierbij was Prinz Knoester (??) 
2e prik (1 cc) 
 
Vrijdag 7 juli 
Hebben de 3 NSB’ers toch een pakketje gehad? Iedereen oordeelt en veroordeelt 
 
Zaterdag 8 juli 
De NSB’ers worden apart gelegerd 
 
Zondag 9 juli 
 
Maandag 10 juli 
Het weer omgeslagen 
Trek een uitstekend Engels pakket 
 
Dinsdag 11 juli 
In verband met vervoersmoeilijkheden naar Genève – voorlopig één pakket per maand 
 

                                                 
18 Hier wordt Tweede-Luitenant S.A.W. Mies Kgf 271402 bedoeld. 
19 Hier wordt in ieder geval Kapitein J.G.C.P. van der Werf bedoeld. 
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Woensdag 12 juli 
De 3 NSB’ers krijgen een kooitje 
 
Donderdag 13 juli 
Rumoer om de V2 
 
Vrijdag 14 juli 
Mat (M.H.) Winters (Tweede-Luitenant M.H. Winters Kgf 31789) 
Weer eens uitgebreid gegeten 
Handballen – over te spelen 
 
Zaterdag 15 juli 
Voetbal om de beker: Officieren – Adspiranten 0-1 (Matig) 
 
Zondag 16 juli 
Voetbal: 16/2 sneuvelt om het kampioenschap met 3-1 
De vloer behandeld met lysol 
 
Maandag 17 juli 
Handbal Genie – Artillerie: 2-5 
 
Dinsdag 18 juli 
Geruchten over SD-prüfung 
 
Woensdag 19 juli 
Paul (A.J.P.) van Stockum (Tweede-Luitenant A.J.P. van Stockum Kgf 31612) 
Geen termen (?) aanwezig om Kapitein Van Strien (Kapitein J.M.B.M.F. van Strien Kgf 271397) te 
veroordelen 
 
Donderdag 20 juli 
Handbal Marine – 16/1b: 2-4 
 
Vrijdag 21 juli 
Mooi weer – buiten gelegen 
Wegens vervoersmoeilijkheden voorlopig geen battledress 
 
Zaterdag 22 juli 
 
Zondag 23 juli 
Verplichte (?) cursussen voor de “officieren” (met Colditz!) beginnen deze week 
 
Maandag 24 juli 
Prettig gehandbald – er zijn bijna geen ballen meer 
 
Dinsdag 25 juli 
Taktiek van Calmayer (Kapitein M.R.H. Calmeijer Kgf 30966) 
Gegrijns en gelach bij de nieuwe Duitse groet 
 
Woensdag 26 juli 
Rotzooi bij de pakketten in verband met uitstorten van de blikken 
Artillerie van Schepers (Kapitein J.D. Schepers Kgf 2239) 
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Donderdag 27 juli 
John (J.R.) Hubert van Blijenburgh (Tweede-Luitenant J.R. Hubert van Bleyenburgh Kgf 31073) 
De eerste 5 kilo pakketten komen binnen 
Versterkingskunst van De Wolf (Kapitein J.J. de Wolf Kgf 30808) 
 
Vrijdag 28 juli 
Schrijven op de bank 
 
Zaterdag 29 juli 
Thee met koek bij Overste Slagter (Luitenant-Kolonel J. Slagter Kgf 32033) 
Weekdienst 
 
Zondag 30 juli t/m dinsdag 1 augustus 
 
Woensdag 2 augustus 
We beginnen een radiocursus 
 
Donderdag 3 augustus 
Seriewedstrijden handbal 
De Genie wint van I/3, maar verliest van I 
 
Vrijdag 4 augustus 
 
Zaterdag 5 augustus 
Prinses IRENE 
Winnaar verliezersronde: de Marine 
Winnaar Kampioensronde: Infanterie Holl. 
Mannenkoor in de siertuin 
 
Op 5 augustus schrijft A. Rietsema een kaartje naar Albert: 
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Zondag 6 augustus 
 
Maandag 7 augustus 
Hardeman op de koffie 
 
Dinsdag 8 augustus 
Uit Titmoning komt een brief: 

- Geen steun meer aan cadetten (steunen de 0.0 in andere kamp) 
- Eisen hun deel van de rümpelthee! 

 
Woensdag 9 augustus 
Het “aantreden met Reisegepäck” voor een week uitgesteld 
 
Donderdag 10 augustus 
Netty Loopuit-Honigh 
Voortaan weer 21.30 binnen 
 
Vrijdag 11 augustus 
Voor de nieuwe competitie handbal opgegeven, voor het 1e 
 
Zaterdag 12 augustus 
Extra suiker 
Voetbal: Genie – Administratie: 6-0 
Alweer zuidvruchten aangekomen 
De commissie bepaalt dat er geen vrouwenrollen meer op toneel door officieren mogen worden 
vertolkt 
 
Zondag 13 augustus 
Thee in de siertuin met het 1e elftal handballen 
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Maandag 14 augustus 
Kapitein J.A.J. Elders (Kapitein J.A.J. Elders Kgf 2958) 
 
Dinsdag 15 augustus 
 
Woensdag 16 augustus 
Teun (A.L.M.) de Kort (Tweede-Luitenant A.L.M. de Kort Kgf 31068) 
 
Donderdag 16 augustus 
 
Vrijdag 18 augustus 
Alsmaar mooi weer 
Voorlopig het laatste Amerikaans pakket 
 
Op 18 augustus schrijft moeder Jet weer een brief aan Albert. Dit is de eerste brief waarin stukken 
zijn weggepoetst. 
 
Lieve Pioep, 
Jouw kaart van 28 mei stond ik af aan familie Boxman, waardoor zij een vriend van hun zoon, bij 
jullie, kunnen schrijven. Ze helpen mij in vele zaken, dus bewees ik hun die vriendendienst. Met de 
terugzending van het uniform hoop je zeker vóór de winter terug te zijn. Als de battle dress uit Genève 
dan maar niet te lang wegblijft, waardoor je misschien in moeilijkheden raakt! Wat een kostbare 
artikelen kwamen uit ’t koffertje van mevrouw Helle tevoorschijn. Toen ik de plak chocolade in de 
gaten kreeg, sprong ik wel 1 meter de lucht in van verrassing. De stukken zeep, een pracht ruilmiddel 
in nood en ook voor eigen gebruik. De bonbondoos zal goede diensten doen voor toiletartikelen; de 
lege tuben voor mij een grote uitkomst. Alle zaken op de lijst zijn aanwezig . . . .(hier is een stukje 
tekst weggehaald) 
de 2, hier niet meer te koop, keukenborstels aan Rie vermaakt, lekkers behoud ik voor mijn eigen, wel 
te begrijpen! Wat een weelde: thee, koffie, rozijnen, chocolade en alles 100% echt. Je bent een schat 
van een zoon, Pioep!!! In Den Haag heb ik bij Papa bloemen gebracht en ’t mos bijgewerkt; nu ziet 
alles weer netjes uit. 
Deze maand niet veel gewinkeld, doch kennissen opgezocht, o.a. familie Nuyt te Leiden. Hun 
hartelijke groeten moet je hebben. Tineke is een meisje van 21 geworden en flink in haar optreden. De 
jongens tot bomen van kerels gegroeid. Mevrouw Tickelman is gestorven; heb haar vóór ’t heengaan 
nog gesproken. Zielig, laat man + 3 kinderen achter. Wegens dagelijkse bombardementen werd 
spoedig de terugtocht aanvaard . . . (weer een stukje weggehaald) 
+ zuster de dood ontsnapt. Ze vergeten juist de plaats toen er een granaat barstte. Ben langs huis 
Nering-Bögel geweest; ’t staat er verlaten; de tuin dor en woest. Huis Hardenak totaal  afgebrand 
(weer een stukje weg) . . . . Pruimen Conradkade omgekapt. Vreselijk is de oorlog! 
Houd moed! Een stevige omhelzing + zoen 
Mama 
 
Zaterdag 19 augustus 
 
Zondag 20 augustus 
Voortaan in volledig tenue op het morgen-appèl 
Frits duikt in de petoet voor roken op het appèl 
 
Maandag 21 augustus 
Paul (P.) Timmer (Tweede-Luitenant P. Timmer Kgf 31685) 
De prüfung weer 24 uur uitgesteld 
Bezoek afgevaardigde Zweedse gezant; de bekende punten besproken 
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Dinsdag 22 augustus 
Dekeninspectie en met de “draagbare” bagage naar buiten – vrij vlot afgelopen – ettelijke kisten in 
depôt verdwenen 
 
Woensdag 23 augustus 
 
Donderdag 24 augustus 
Hans (H.C.) Tesink (Tweede-Luitenant H.C. Tesink Kgf 31750) 
Ben volgt het voorbeeld van velen en gaat op tafel slapen 
Bericht aankomst Entrümpelung 
 
Vrijdag 25 augustus 
Afwerpen van bommen gezien 
 
Zaterdag 26 augustus 
Bart van Silfhout 
Voetbal: Genie – Marine 2-2 
Prettige wedstrijd 
 
Zondag 27 augustus 
Dwars over het voetbalveld wordt een pijpleiding gelegd 
Koffie bij Kees van Noort  
 
Maandag 28 augustus 
Optreden van de wesp hoornaar (??)! 
’s-Avonds zwaar onweer 
 
Dinsdag 29 en woensdag 30 augustus 
 
Donderdag 31 augustus 
Vlotte dag! 
Wedstrijden: Atletiek – hindernisloop (door de vijver) – muziek in de siertuin – hockey – voetbal – jiu 
jitsu – boksen – borreltje – eigen brood 
 
Vrijdag 1 september 
Dokter waarschuwt voor dysenterie 
 
Zaterdag 2 september 
 
Zondag 3 september 
Koffie bij Hardeman 
 
Maandag 4 september 
 
Dinsdag 5 september 
Cabaret “Om de centen” in het Brabants! 
 
Woensdag 6 en donderdag 7 september 
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Vrijdag 8 september 
Handbal: 16/1 – 6/2: 9-4 
Onze sterkste tegenstander 
 
Zaterdag 9 september 
De winter nadert, het begint al koud te worden 
 
Zondag 10 september 
 
Maandag 11 september 
Op 11 september schrijft moeder Jet weer een brief aan Albert. Uit deze brief is op te maken dat ze 
toch haar rust begint te verliezen. 
 
Lieve Pioep,  
Er is veel gebeurd in ons dorpje. Wij leven nu in Staat van Beleg; over ’t gehele land 8 uur binnen, 
maar dat is nog niet zo erg, wel dat Rie, Bart en de kinderen en Mama als ’t ware op 5 dezer uit ’t huis 
hadden moeten vluchten, met zich mede nemende het aller nodigste. Wij kregen namelijk de 
waarschuwing dat, zodra de geallieerde legers Wageningen binnen trekken (’t zag er toen ook naar 
uit, dat ’t zou gebeuren) het pakhuis naast ons in brand zou worden gestoken. Half 5 ’s-middags 
hoorde ik ’t en 8 uur ’s-avonds vlogen wij op de fiets de straat op. Rie, enz. naar een boerderij en 
Mama . . . naar de moeder van Bram Blijdorp, die mij allerhartelijkst en spontaan onderdak bood. 
Toen de volgende morgen nog niets gebeurde, haalden wij de grote stukken uit ’t huis; door Bongers 
liet ik de koffers + kisten opslaan in een pakhuis (helaas waren al vele zaken er uit genomen) en de 
rest bij vrienden ondergebracht. O.a. je groot uniform, sabels, enz., typemachine, muziekdoos, roko’s, 
speda, enz. enz. Jonge dames Schwartze hadden mij heel goed geholpen, ook de nicht van Bram en 
verloofde.  
Hier razen en tieren de ganse dag gecamoufleerde oorlogswagens met zwaar gewapende militairen; 
dat zou wat voor jullie daar zijn! Geschiet en gedreun zijn niet van de lucht. Ik hoop maar dat ze ons 
dorpje zullen omtrekken. In de meeste huizen langs de hoofdwegen zijn militairen ingekwartierd. 
Mevrouw Blijdorp is een schat van een vrouw; wat een zorg besteedt zij niet aan je uniform! 
Pioep, heb nog wat geduld, ook je sobats. 
Een dikke vette zoen van je Mama (extra groeten van Mama Bram aan haar zoon) 
 
Dinsdag 12 en woensdag 13 september 
 
Donderdag 14 september 
Kees (C.A.) de Vries (Tweede-Luitenant C.A. de Vries Kgf 30885) 
 
Vrijdag 15 september 
W. en M. Remmerde 
 
Zaterdag 16 september 
Op 16 september schrijft moeder Jet weer een kaart naar Albert. Ook in deze kaart is een stuk tekst 
weggepoetst. 
 
Lieve Pioep, 
Je kaarten van 21 en 23 augustus ontvangen op de 12e dezer. 
(dan zijn 4 regels weggehaald) 
Ik ben nog steeds bij mevrouw Blijdorp, die een waar, liefdevol hart bezit voor de zwaksten. Wij zijn 
vol goede moed; onze gedachten zijn steeds bij jullie. Houd je taai! Zo’n idee dat je met 30 november 
thuis bent.  
Een klinkende zoen van Jouw Mama 
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Zondag 17 en maandag 18 september 
 
Dinsdag 19 september 
Wehrmachtsbericht: 
Im Holl. Raum – Arnhem – Nijmegen – Eindhoven met luchtlandingstroepen 
 
Woensdag 20 en donderdag 21 september 
 
Vrijdag 22 september 
Oefenwedstrijd handbal 
 
Zaterdag 23 september 
Zware gevechten bij Arnhem en Nijmegen 
Voetbal: Genie – I: 1-9 
 
Zondag 24 september 
Gedonderjaag met het licht 
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Maandag 25 september 
Werp me op de kleurenfotografie 
Koud – 2 dekens 
 
Dinsdag 26 september 
Het dompelen is afgelopen, moeten weer op een brander werken 
 
Woensdag 27 september 
Majoor Engles (Majoor E. Engles Kgf 2908) naar Titmoning 
Order O.K.W.: Depôts moeten 15 oktober leeg zijn – ook voorraden, direct eetbare spullen in de 
barak moeten op 
Van Riel vertelt 
 
Donderdag 28 september 
Wehrmachtbericht: 
1e Engelse luchtlandingsdivisie bij Arnhem vernietigd 
 
Vrijdag 29 september 
Ben gaat de pot in 
 
Zaterdag 30 september 
 
Zondag 1 oktober 
Vanavond gaat wintertijd in 
Nassi-goreng voor het laatst 
 
Maandag 2 oktober 
Ernst (E.) Jongkamp (Tweede-Luitenant E.H.C. Jongkamp Kgf 31681), Kees (E.A.) Verbruggen 
(Tweede-Luitenant C.A. Verbruggen Kgf 31822) 
Gaat slecht met Kees 
Alweer een handbalwedstrijd afgelast 
 
Dinsdag 3 oktober 
Hans (J. Chr.C.) Crena Uiterwijk (Tweede-Luitenant J.Chr.C. Crena Uiterwijk Kgf 31683) 
 
Woensdag 4 oktober 
Dan schrijft moeder Jet een kaart op 4 oktober 1944, die pas op 15 januari 1945 bij Albert aankomt. 
 
Liefste Pioep, 
Je kaarten op 10 + 17 september geschreven, de 2e oktober ontvangen. Op de 17e september begon 
men Wageningen te bombarderen en op 1 oktober, s-middags, bevel gekregen (op straffe des doods 
voor achterblijvers) vóór 6 uur de plaats te verlaten. Met moeite, op de fiets, met ’t allernodigste 
geladen, met mevrouw Blijdorp en naaste buren gevlucht naar de boerderij van Jan van Ginkel. Alles 
hebben ze weggehaald; reken op niets meer. Brand + plundering viert hoogtij. Gered alleen jouw + 
mijn spaarbankboekje + je machtiging + effectenboeken, ook de sieraden. Alle belangrijke stukken 
liggen  in de Safe Factorij Wageningen. Wij slapen sedert 1 maand op stro en trotseren storm en 
wind, maar laten ons, zoals jullie ginder in je vodden, niet hinderen. Kop op, Pioep, je bent nog jong. 
Blijf gezond! Zal wel ’45 worden voor wij elkander terugzien. Een dikke zoen voor je verjaardag en de 
Dewa’s helpen jou en 
Mama 
 
 



 
66 

 
Donderdag 5 oktober 
Enkele personen zijn op reis 
Pakketten met waarschuwing voor de “Zonen des Doods” en “Seffens”schieten (?) 
 
Vrijdag 6 oktober 
Handbal: Officieren – Adspiranten: 1-9!!! (zéér slecht!) 
Bombardement gezien 
 
Zaterdag 7 oktober 
Nieuwe cursus: bedrijfseconomie 
Ongetwijfeld barre tijden voor Nederland 
 
Zondag 8 oktober 
Handbal: 17/1 – 16/1 = 4-4 
Niet zo best 
Huisjes ontwerpen voor Grup (Eerste-Luitenant J.J. Gruppelaar Kgf 31775) 
 
Maandag 9 oktober 
Ilene van Noord-Nienaber 
Voortaan 6 uur binnen 
Lange files voor de depôts 
 
Dinsdag 10 oktober 
Kaart van Francis gekregen 
 
Woensdag 11 oktober 
Order: we mogen maar één dagvoorraad voedsel hebben 
Depôts moeten 15 oktober leeg zijn 
 
Donderdag 12 oktober 
De spoeling wordt merkbaar dunner 
 
Vrijdag 13 oktober 
Handbal: 16/1 – 9/1: 8-5 
Runs op de depôts en papier halen 
 
Zaterdag 14 oktober 
Op 14 oktober schrijft Francis Straatemeier een kaart aan Albert. Deze kaart komt pas op 20 januari 
1945 bij Albert aan. 
 
Beste Albert, 
Ik ben blij weer eens van je gehoord te hebben. Met ons drieën is alles goed. Frieda is bij nu over haar 
operatieën. Alleen, je zult misschien wel verbaasd zijn, nu verwachten wij een andere baby. Wij zijn er 
beiden erg blij over en zij is gezond.  Zo, dat is het voornaamste. Gerry is bijna 3 jaar nu en een flinke 
meid voor haar leeftijd. Ik hoop met je dat, bij nu, je de langste tijd achter de draad hebt gezeten en 
wanneer je de welverdiende vakantie neemt. Vergeet niet om mij te laten weten waar je zit. 
De hartelijke groeten aan allen. Met een stevige poot. 
Francis 
 
Zondag 15 oktober 
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Maandag 16 oktober 
Alle voorraden levensmiddelen worden buiten het kamp gebracht 
 
Dinsdag 17 december 
Er zijn 78.000 spineuten aangekomen! 
 
Woensdag 18 oktober 
Voetbal: Genie – Marine 4-2 
Het medicine-ballen opgegeven 
 
Donderdag 19 oktober 
 
Vrijdag 20 oktober 
Handbal oefenwedstrijd 
16/1 – Combinatie: 9-3 
Het wordt kouder 
 
Zaterdag 21 oktober 
Ted (Th. A.) Vonk (Tweede-Luitenant Th.A. Vonk Kgf 31749) 
Korte barakprüfung wegens Jansen-geroep 
 
Zondag 22 oktober 
De suiker wordt niet meer verstrekt, gaat meteen door pap en thee 
 
Maandag 23 oktober 
Handbal: 16/1 – 7/1: 4-2 
Wij zijn kampioen! 
Concert van Walther Boer (Kapitein C.L. Walther Boer Kgf 30485) 
Kapper 
 
Dinsdag 24 oktober 
J.J. Gruppelaar 
 
Woensdag 25 oktober 
De man één laken verstrekt 
Een 3e deken kan er niet meer af 
 
Donderdag 26 oktober 
Papa † 
 
Vrijdag 27 oktober 
Vochtige kou – brrrr! 
Soositeit-stemming om de spaarzaam brandende kachel 
 
Zaterdag 28 oktober 
We mogen geen kleur- en anilinepotloden meer hebben 
De kleren uit de enkele Engelse kledingpakketten wordt verdeeld onder de aanvragers 
 
Zondag 29 oktober 
Adrie (A.W.) Augusteijn (Tweede-Luitenant A.W. Augusteijn Kgf 31883) 
Op de koffie geweest 
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Maandag 30 oktober 
Op ziekenrapport voor winterhanden 
 
Dinsdag 31 oktober 
De generaal raadt aan zuinig te zijn met peulvruchten en havermout 
 
Woensdag 1 november 
 
Donderdag 2 november 
Grondige Prüfung van barak 9 
Tandarts! 
Aanvullend stro voor de bedzak 
 
Vrijdag 3 november 
Cabaret “Loos Alarm” met medewerking van Walther Boer orkest. 
17.30 binnen 
 
Zaterdag 4 november 
Bob (G.G.) van Tol (Tweede-Luitenant G.G. van Tol Kgf 31072) 
Op de koffie 
De voorraad Rode Kruis moet voor 1 december op zijn! 
Weer boter (echte) op het brood 
De laatste voetbalwedstrijd 
Officieren – Cadetten: 7-2 en de Officieren winnen de beker! 
 
Zondag 5 november 
Overgegaan tot roken van halve sigaretten 
 
Maandag 6 november 
Tandarts 
Kapspantstudie 
 
Dinsdag 7 november 
Er wordt weer gesproken over plannen met Kerstmis! 
 
Woensdag 8 november 
Rumoer om de kachel 
Nieuwe Russen – oude weg 
Onder de barak gedicht met planken – helpt wel! 
 
Donderdag 9 november 
Een man ontvlucht – plaatjes-appèl 
De congsi heeft nog 29 mok bonen en hoopt ermee eind februari te halen 
 
Vrijdag 10 november 
Alweer plaatjes-appèl 
’s-Middags nieuw “parade”-appèl, wat geen succes genoemd kon worden! 
De ontvluchte weer terecht 
Wordt dit een internationaal kamp? 
 
Zaterdag 11 november t/m maandag 13 november 
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Dinsdag 14 november 
Jan (J.) de Geus (Tweede-Luitenant J. de Geus Kgf 31074), Jan (J.) Wabeke (Tweede-Luitenant J. 
Wabeke Kgf 30864) 
Zijn parachutisten offensief of defensief? 
 
Woensdag 15 november 
De generaal verzoekt ruimere toezending van kleding en voedsel, gelijk aan andere kampen 
Eindelijk weer een warm bad 
 
Donderdag 16 november 
De eerste sneeuw is gevallen 
Van Riel terug 
De wasserij kaduuk – iedereen zelf aan het schrobben 
 
Vrijdag 17 november 
4 Magere dagen wachten ons, als niet 2 mok peulvruchten/persoon ingeleverd worden – velen 
hebben niet meer- gevolg: gesodemieter of dit eerlijk is 
 
Zaterdag 18 november 
De berichten over Wageningen zijn niet al te best 
 
Zondag 19 november 
Corry (C.S.H.) Gorissen 
Theevisite bij Jan Wabeke in de stal – fantastisch warm daar 
Stevig gegeten met stamppot bijhalen 
 
Maandag 20 november 
Stefan (S.A.W.) Mies 
Theevisite 
 
Dinsdag 21 november 
Kees Verbruggen † 
Eindelijk goed licht! 
 
Woensdag 22 november 
Kapot goed licht! 
De eerste spullen uit het Canadese pakket – plotseling tijdelijke blokkade van koffie en thee 
 
Donderdag 23 november 
Toch nog lichtverbetering 
 
Vrijdag 24 november 
K.M.A. 
Op ter receptie met Stefan en Bram 
Eindelijk weer lekkere melkpoeder 
 
Zaterdag 25 november 
Het morgen-appèl voortaan om 9.00 uur en zondag 9.30 
De kampkroniek noemt: 
Cornex schandaal 
Melkpoeder schandaal 
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Bieten schandaal 
 
Zondag 26 november 
Voortaan alleen licht van 16.00 -21.00!! 
Wehrmachtbericht noemt Straatsburg 
 
Maandag 27 november 
Klaas (K.) Mobach (Tweede-Luitenant K. Mobach Kgf 31064) 
Een heerlijk kopje koffie 
Tandarts roept me alweer over een week terug 
Grote verandering opstelling hok 
 
Dinsdag 28 november 
Het heeft gevroren 
 
Woensdag 29 november 
Nog steeds zwaar getimmer aan de bank en de kruk van Paul 
De nieuwe opstelling is toch een verbetering 
 
Donderdag 30 november 
Vele handjes gedrukt 
Uitvoering van de Troubadours 
Heel aardig 
 
Vrijdag 1 december 
Het wekelijkse plaatjes-appèl 
 
Zaterdag 2 december 
Ons hok treedt in de weekdienst en moet dus spullen halen en voor warm water zorgen 
 
Zondag 3 december 
Theevisite voor mijn verjaardag met 21 man 
 
Dan volgt op 3 december 1944 de laatste brief van moeder Jet aan Albert voor dit jaar. Hij komt uit 
Veenendaal en niet meer uit Wageningen. 
 
Lieve Pioep,  
Je brief van 1 september ontvangen 28 oktober, briefkaarten 10 september + 17 september 
ontvangen op 7 november. Brief 20 oktober ontvangen op 1 december en je kaarten 27 en 28 oktober 
kreeg ik gisteren. De 11e november aanzegging gekregen boer Van Ginkel te verlaten en werden 
liefderijk opgenomen door familie Van der Wal. Die “wij” zijn mevrouw Blijdorp, Lien Vis, de heer 
Brouwers en Mama. Slaan ons zo ferm mogelijk er doorheen, vooral wat voedselvraagstuk betreft. 
Met fietsje kilometers rijden en tot nu toe beloond met wat boter, kaas of wat melk. Helaas deze 
heerlijkheden zullen van korte duur zijn; alles raakt op; geen gas, licht of brand meer. Op de bon een 
pietsie aardappelen en brood is reeds sterk verminderd. Gelukkig ben ik met mijn klein postuurtje! 
Hoelang wij het leven zullen volhouden? Maar een mens kan tegen een flink stootje. Nu lopen de 
geruchten rond dat wij ons niet lang te Veenendaal zullen mogen ophouden, wegens plaatsmaken 
voor binnenstromende gewapende machten. Enfin Pioep, de moeder van een officier laat zich niet 
kisten; dan maar weer jouw onmisbare rugzak aangegespt en ’t fietsje, als men ’t mij niet 
ondertussen ontneemt, bepakt en . . . voorwaarts! 
Ben zeer blij te horen hoe gezellig de dag vóór 1 september was verlopen; ook deed ’t Mama erg goed 
te weten dat je veel omhanden hebt, dat geeft geen gepieker, kerel. Als ik moe van mijn bedeltaken 
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thuis kom, slaap ik als een roos en geen kanongebulder, wat hier heel gewoon is en hevig ook, kan mij 
uit mijn hooi halen.  
Is je model-huis nog praktisch geworden? Ontwerpen van woningen interesseren mij geweldig. Je had 
een vrouwspersoon gewoon moeten kunnen raadplegen, die weten als heerseres in huis, alle zwakke 
plekken ervan. Uit je spaarbankboekje enkele honderden guldens gehaald; wegens trage werking 
giro. Over het niet meer uitbetalen van je salaris; het commissariaat ter behartiging van de 
voormalige Nederlandse weermacht geschreven en nog geen antwoord gekregen. Volgens mevrouw 
Lintberg: geen uitbetaling in gevechtsgebied. Nu is Veenendaal nog geen officieel oorlogsterrein, dus 
zal je salaris wel weer gegireerd worden. Met mijn pensioen is dit ’t geval.  
Lieve Pioep, mogen we elkander eens gezond weerzien, jouw wens, ook die van Mama! Op je 
verjaardag dronken wij van je thee. Sterkte! Hartelijke groeten van Mies, aan allemaal en een stevige 
zoen voor jou  
Mama 
   
Maandag 4 december 
Nog steeds tandarts 
Het luchtkussentje van Paul komt via Henk, bij mij 
 
Dinsdag 5 december 
Sinterklaas! Plak chocola en chocolademelk uit de keuken 
’s-Avonds op het hok één-en-twintigen met een kop chocolade en wat zelfgebakken koekjes 
Licht tot 10.00 
 
Woensdag 6 december 
Is de ingegane regeling blijvend? 
9 briketten per kookstel per dag? 
 
Donderdag 7 december 
 
Vrijdag 8 december 
Bezoek van gedelegeerde Zweedse gezant 
’s-Morgens geen kachel aan 
Geen groenten, want er zijn geen Russen 
 
Zaterdag 9 december 
De kolenregeling blijft wat verminderd, doch er is sprake van houtkappen 
Misschien voor Kerstmis toch nog pakketten uit de stapelplaats Lübeck 
Worden we al dan niet verwaarloosd door de Nederlandse Regering? 
Alleen de Russen zijn iets slechter gekleed dan wij 
 
Zondag 10 december 
Geen ontbijt, maar stamppot bijhalen 
 
Maandag 11 december 
Hoera!! Majoor Meier (Majoor J.C.A. Meijer Kgf 30684) naar het station – voor ± 2400 Amerikaanse 
pakketten Nr. 10! 
 
Dinsdag 12 december 
Sneeuw en regen 
 
Op 12 december schrijft moeder Jet weer een kaartje dat op 1 maart 1945 bij Albert aankomt. 
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Lieve Pioep, 
Brief 28/9 + kaart 2/10 de 11e dezer ontvangen. Woon nog steeds bij Tj. Van der Wal, Bergweg 55. In 
het land van kersen, dijken vernield. Water stijgt ontzettend; mens en dier verdrinken. Als de banjir 
ons bereikt, zullen wij verder moeten vluchten. De Dewa’s behoeden ons ervoor! Voedselvoorziening 
beleeft zéér moeilijke tijd. Manvolk neemt graag dienst bij OT, extra eten, nodig voor hongerige 
vrouw + kinderen. Wat honger betekent, hoef ik jou niet te vertellen. Maak geen zorgen over mij, heb 
nog genoeg en anders de riemen strakker getrokken en vol moed voorwaarts trekken. Een stevige 
zoen + omhelzing 
Jouw Mama  
 
Woensdag 13 december 
 
Donderdag 14 december 
Sinterklaascabaret met band, tango, honeymoonserenader 
De Sint deelt cadeautjes uit 
 
Vrijdag 15 december 
Jaap (J.J.) Sneep (Tweede-Luitenant J. Sneep Kgf 31256) 
Plotseling stevige vorst! Koud!! 
 
Zaterdag 16 december 
Iets minder koud 
Voorgeschiedenis 14-18 tot plan Schlieffen 
Op het hok een rage om zakboekjes te maken 
 
Zondag 17 december 
Kapitein Elders op bezoek 
 
Maandag 18 december 
Wiets Rietsema 
Kopje koffie gedronken 
Veel gesodemieter over boterjus en prem voor Kerstmis 
 
Dinsdag 19 december 
Trouwdag Dr. G.W.C. Vunderink-Tichelaar 
Stroschoenen gekregen 
Grote Duitse tegenaanval tussen Malmédy en Trier 
 
Woensdag 20 december 
Werk als rotatiepers. aan het jaarboek onder de lamp met winterhanden 
 
Donderdag 21 december 
Wat ziet een Amerikaans pakket er toch vrolijk uit! 
Overal wordt weer zwaar geruild 
 
Vrijdag 22 december 
Weer lekker vriezen – ‘s-nachts tot -15? 
Voorbereidingen Kerstmaaltijden 
 
Zaterdag 23 december 
14-18 tot tegenmaatregelen Joffre 
Wie had nu een groot Duits tegenoffensief verwacht? 



 
73 

 
Zondag 24 december 
Stamppot boerenkool + prem 
Licht aan tot na de nachtmis 
Weinig gewijde stemming – veel koffie en thee drinken 
Nachtelijk verkeer op de kampstraat 
 
Maandag 25 december 
Rommelige officiële Kerstwijding 
Stamppot of stokvis + botersaus 
Heerlijk kerstontbijt 
Machtige eigen boerenkoolstamppot met soep en pudding 
 
Dinsdag 26 december 
Stamppot beans + corned beef 
 
Woensdag 27 december 
 
Donderdag 28 december 
Baden in ploegen van 80 (?) 
Doorlopende voorstelling 
 
Vrijdag 29 december 
2 “blauwe” formulieren gekregen 
 
Zaterdag 30 december 
IJskoude aardappelen schillen, maar ik schrijf mijn laatste kantjes 
Reveille, taptoe en appèls en luchtalarm voortaan per claxon! 
De generaal schrijft een brief, opdat we onze blauwe formulieren naar Londen kunnen zenden 
 
Zondag 31 december 
Het jaarboekje is af en overhandigd! 
’s-Avonds luchtalarm 
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Foto’s 1944 
 

 
 
Hoe deze foto in de verzameling is gekomen, weet ik niet. 
Het is J.J. Gruppelaar 
 1e Luitenant der Huzaren 
 Hokoudste vak 8 
 Barak 16A 
 Offlag 67 
 Neubrandenburg  
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7. 1945 

 

NEU BRANDENBURG 
Oflag 67 
G.A.G. Kuys, 2e luitenant der Genie K.N.I.L. 
Geregistreerd onder Nr. 31063 
 
Zondag 31 december 1944 
Vele handjes gedrukt bij vetpotjes-licht. 
’s-Avonds luchtalarm. 
 
Maandag 1 januari 1945 
Nog meer handjes gedrukt. 
Op de koffie bij de zeunen Van Herk. 
’s-Morgens luchtalarm. 
’s-Avonds bridgen. 
 
Op 1 januari schrijft oma Jet een kaart naar Albert. Deze kaart komt op 22 januari aan. 
 
Lieve Pioep, 
Nieuwjaar, wat zal ’t ons brengen? ’s-Nachts, 12 uur, vreugdeschoten der Duitse militairen. Mevrouw 
Blijdorp denkt aan Bram en ik vraag mij af hoe je het hebt. Hongerig? Koud? In elk geval niet 
ontmoedigd. Dapper blijven, al treft ’t lot ons zwaar. Bij mij is de hoest zo goed als verdwenen en zal 
weer moeten proberen  de boer op te gaan. Zonder die expedities geen vellen of iets extra zo nodig 
voor het lichaam. Wij hebben ’t voor vluchtelingen vrij goed, maak dus geen zorgen over Mama en 
mevrouw Blijdorp. Briefkaart 18 november op 2 december ontvangen. Mis dus nog nr. 150 en 149. 
Heb gehoord, Nijmegen moet evacueren. Een ferme zoen en stevig omhelsd 
Mama   
 
Dinsdag 2 januari 1945 
Beginnen met 3,5°C. en eindigen met 7°C. 
Tentoonstelling der Jaarboeken. 
“Kloris en Roosje” met de nieuwjaarswensen van Tomasvaer en Pieternel. 
 
Woensdag 3 januari 1945 
Gelukkig dooi. 
De brandstof weer aangevuld met houthakken. 
“Prüfung” hok 3 en 5. 
 
Donderdag 4 januari 1945 
Tot nu toe veel luchtalarm. 
De lessen worden in koude lokalen hervat. 
 
Vrijdag 5 januari 1945 
1 Kist met boekbindersmaterieel en 15 hockeysticks + ballen uit Genève. 
Kapper; heerlijk bij de kachel. 
 
Zaterdag 6 januari 1945 
De Generaal protesteert tegen de toevoeging van 450 officieren uit Lissa aan ons kamp. 
 
Zondag 7 januari 1945 
8 Briketten per dag per kachel; vorig jaar 50 !!! 
Kapiteins Van den Heuvel (Kapitein M. van den Heuvel Kgf 2909) en Van de Wal Bake (Kapitein A.W. 
van de Wall Bake Kgf 32017) overgeplaatst naar Tittmoning. 
 
Maandag 8 januari 1945 
Algemene depressiestemming i.v.m. D. over de Maas bij Roermond. 
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Dinsdag 9 januari 1945 
De uiterste moeite om in onze noden te voorzien!! 
De brief van het Internationale Roode Kruis doet wel cliché aan. 
 
Memorandum: Rumoer om de Marine-sigaretten en de brief uit Tittmoning. 
 
Woensdag 10 januari 1945 
Lezing Bali 
 
Donderdag 11 januari 1945 
Tandarts – barst in de nieuwe vulling. 
Vol lof over de uitvoering van de “Gijsbrecht van Aemstel”!!” 
Licht na 23.00 is verboden, maar er zal niet worden geschoten. 
 
Vrijdag 12 januari 1945 
Hevig strategisch dispuut. 
 
De eerste brief van oma Jet aan Albert schrijft zij op 12 januari 1945. Deze brief komt op 26 april 
aan. 
 
Lieve Pioep, 
Je kaart van 4 november op 9 dezer ontvangen. Is onze vlucht je reeds bekend? Heb ’t me bij 
anderen vergeleken heel best en hoop voorlopig met rust te worden gelaten. Een gevulde maag en 
een beetje warmte betekent luxe. Heerlijk dat jullie met muziek en cabaret het geïsoleerde bestaan 
kan opfleuren en jij, Pioep, je steeds niet verveelt. Dat verlicht mijn zorgen. Ook Mama lijdt aan 
tijdgebrek. Thuis help ik een weinig en verder als bezitster van 1 paar stevige schoenen en goede 
moed + humeur loop ik voor makanan kilometers ver. Fietsen behoort tot het verleden, dit mag nog 
alleen met een Ausweiss gebeuren. Als je niet voor de OT of Wehrmacht werkt,  krijg je zo’n briefje 
bijna nooit. Deze bepaling dwingt ons tot lopen en veroorzaakt kapotte schoenen, die wegens 
gebrek aan reparatiemateriaal niet meer gemaakt kunnen worden. In het algemeen hoort men nu 
veel over honger en koude spreken, vooral in grote steden. Bij bossen geeft men zich op voor OT-
werken en Duitse arbeid. Het volk begint niet al te best te praten over de geallieerden; deze 
denkwijze kan je ginder niet beoordelen als je de toestand alhier niet kent. Op mijn tochten hoor ik 
veel, zie ik veel en denk ik veel; de oorlog duurt voor de “gewone” mens te lang. Honger en gebrek 
aan de hoogstnodige zaken is een grote vijand, vooral voor gezinnen met kinderen.  
Zeg, Pioep, je zult Mama wel erg kwalijk nemen. Een poosje geleden ontdekte ik pas dat door 
zenuwachtigheid ik op mijn vlucht de horloges van papa + opa (goud), mijn zwaar vergulde ketting 
en beeldig spiegeltje met kam in zilver gezet, thuis had gelaten. De rest van de sieraden zijn gered, 
ook de dikke gouden horlogekettingen van opa. Wageningen is nu helemaal leeggehaald en 
binnenkomen is nu niet meer mogelijk; fiets en geredde boedel wordt je afgenomen en de mensen 
naar Ede opgebracht en aan ’t werk gesteld. Nu, daar bedank ik voor, niets thuis vinden en dan 
nog gebruikt te worden als koelie. Hierbij gelukwenskaart van de Hamersters; ik vrees dat ze uit 
deze brief worden gehaald. Hartelijke groeten aan alle vrienden. Krijgen Mies, Van Akkerveeken + 
Bob nog brieven? 
Een dikke zoen 
Mama  
 
Zaterdag 13 januari 1945 
De wereldoorlog tot het vastlopen van het front 1915. 
’s-Avonds bombardement richting Oost. 
Het Russische winteroffensief begonnen aan de Weichsel. 
 
Zondag 14 januari 1945 
Tekeningententoonstelling. 
Overal geklets over eten en pakketten. Word er beroerd van. 
 
Maandag 15 januari 1945 
Het gehele Oostfront is in beweging gekomen. 
Kaart dat we vermoedelijk alles kwijt zijn. 
Filmvoorstelling “Histoire de Rire”. 
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Het spek, een jaar geleden, kwam van de Fransen!! 
 
Dinsdag 16 januari 1945 
Bijna Majoor Meijer naar het station!! 
Opnemen van de inventaris. 
Schema voor het raam gemaakt. 
 
Memorandum: Het pruimenschandaal. 
  Smeets en Van Renesse gehuldigd voor eten jaar eten verdelen!! 
 
Woensdag 17 januari 1945 
Machtig Wehrmacht-bericht over het Oostfront. 
Het water zal voortaan 16.00 tot de reveille afgesloten worden; dat het ’s-Morgens een uurtje niet 
loopt is de praktijk. 
 
Donderdag 18 januari 1945 
Warschau gevallen. 
Veel wind. 
Het moreel behoorlijk gestegen. 
 
Vrijdag 19 januari 1945 
Appèl en toespraak van de Generaal – plaatjesappèl. 
Pestgevallen. 
 
Zaterdag 20 januari 1945 
Wereldoorlog-Oostfront. 
Behalve 1 uniform, 1 paar schoenen, 1 hoofddeksel, 2 stuks ondergoed, alles inleveren in depot – 
Lang bestaande OKW-order, die nu uitgevoerd wordt i.v.m. ontvluchtingen!! 
 
Zondag 21 Januari 1945 
Eindelijk iets aangekomen. 
1664 pakketten + sigaretten + borstels + film + scheergerij – het nodige verdwenen. 
Krakau gevallen – Russen aan D. grens. 
Schandaaltjes over Tittmoning. 
 
Maandag 22 januari 1945 
Tandarts – nieuw cement. 
Tombola. 
De mensen uit Lissa moeten een gedeelte van de weg lopen!! 
Overzicht van de fronten. 
 
Dinsdag 23 januari 1945 
 
Memorandum: “Benzin kostet kein Blut” 
 
Woensdag 24 januari 1945 
Koud -3,5° C in de barak. 
De ruilhandel leeft weer op. 
Insterburg gevallen. 
 
Donderdag 25 januari 1945 
Oppelen gevallen – bruggehoofd over de Oder. 
De temperatuur zodanig dat het bed meer wordt opgezocht en de overjas niet meer uit gaat. 
 
Vrijdag 26 januari 1945 
De prijzen stijgen in de ruilhandel; ieder kijkt naar voedingsaarde. 
Verhalen over Politiebureau Warmoesstraat en Hilversum. 
 
Zaterdag 27 januari 1945 
Wordt de Volkssturm in onze streken opgeroepen? 



 
78 

Binnenappèl – fijn weer in bed!! 
Wereldoorlog = Oostfront. 
 
Zondag 28 januari 1945 
In het kamp waart een zenuwachtige stemming rond. 
De Generaal weigert de uitgifte van pakketten op zondag door te laten gaan. 
Getimmer i.v.m. Lissaman die we op het hok zullen krijgen. 
 
Maandag 29 januari 1945 
Me weer opgesard bij het halen van het Amerikaans pakket. 
 
Dinsdag 30 januari 1945 
De eerste sleetjes worden geconstrueerd i.v.m. mogelijke verhuizing. 
Geen goed beurt± ruitafspraak met ons tegen verlaagde prijs. 
 
Memorandum: Talbukin – Malinovsky – Petrov – Koniev – Zjoekov – Rokossovski – Tjerniakovski. 
 
Woensdag 31 januari 1945 
Order van de Generaal met binnenappèl, mannenkoor en taptoe. 
 
Donderdag 1 februari 1945 
Zonder ongelukken een half Amerikaans pakket gekregen. 
Is het Russische offensief te stoppen? 
 
Vrijdag 2 februari 1945 
Alsmaar strozakken vullen voor Lissa; doen de anderen het ook?  
De wasserij ondergaat weer een langdurig defect. 
 
Zaterdag 3 februari 1945 
“Vrijwillig” schillen door de cadetten. 
De wereldoorlog = Oostfront 
Lang luchtalarm: Berlijn? 
 
Zondag 4 februari 1945 
Plaatjesappèl i.v.m. vertrek van de Oberstleutnant naar Tittmoning. 
Hardeman en Groot op de koffie. 
Nemen een 4-tallen bridgewedstrijd aan tegen het hok voor: leiden met 25-15. 
 
Maandag 5 februari 1945 
Zijn de rantsoenen verlaagd? Brood voor een dag langer. 
De NSB’ers naar het voorlager overgebracht. 
 
Dinsdag 6 februari 1945 
Hele dag geen elektriciteit, tot ± 20.00. 
Ook hele dag geen water. 
’s-Nachts stampede omdat de kranen weer lopen. 
 
Memorandum: Henk en ik leggen een brood-sneedjes-begroting aan. 
 
Woensdag 7 februari 1945 
Nog steeds onregelmatig water. 
De 1000e dag van krijgsgevangenschap. 
 
Donderdag 8 februari 1945 
Thans worden door de D. ook geen kolen meer geregeld. 
’s-Avonds luchtalarm met lichtfakkels, zoeklichten en bommen. 
 
Vrijdag 9 februari 1945 
Majoor Triebel (Majoor F.G. Triebel Kgf 30676) uit Tittmoning terug. 
Zouden de zendingen uit Denemarken nog aankomen? 
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Zaterdag 10 februari 1945 
De wereldoorlog = Gallipoli – Servië – Italië. 
5 NS-officieren? Uit Roermond gekomen. 
Winnen de 4-tal bridge tegen het hok voor. 
 
Zondag 11 februari 1945 
De D. bevolkings voedselrantsoenen verlaagd – gaan wij mee? 
Overste Wilson (Luitenant-Kolonel J.J.C.P. Wilson Kgf 31090) op de koffie. 
 
Maandag 12 februari 1945 
Allerwege worden voorbereidingen gemaakt voor een vertrek in voetmars. 
 
Dinsdag 13 februari 1945 
De nieuwe brander doet het best. 
De generaal waarschuwt tegen geruchten 
Jan Wabeke op bezoek. 
 
Memorandum: 4 weken Oostfront: Russische verliezen volgens Wehrmacht 
     5966 vrachtwagens 
     400 stuks geschut 
     455 vliegtuigen 
     10.000 voertuigen 
 
Woensdag 14 februari 1945 
2 man uit Lissa aangespoeld. 
17.00 buiten; 17.30 licht aan. 
 
Donderdag 15 februari 1945 
Henk en ik storten ons in een 4-tallen bridge voor de barak – eerste ontmoeting: 39 – 38. 
Budapest gevallen. 
 
Vrijdag 16 februari 1945 
Barakprüfung. 
4-Tallen bridge, 2e ontmoeting: 27 – 25. 
 
Op 16 februari schrijft Albert een kaart aan oma Jet. De kaart komt 13-10-1945 aan!!! 
 
Lieve Pioep, 
De vrij rommelige stemming is er oorzaak van dat ik me, na lange tijd, weer meer op het bridgen heb 
geworpen. Helle en ik hebben ons opgegeven in een 4-tallen wedstrijd voor de barakhelft, waarbij hij 
de man is die het kent en ik zo goed mogelijk tracht mee te doen. In deze wedstijd bestaat iedere 
ploeg uit 2 paren, die elk dezelfde 16 spellen moeten spelen, maar in tegengestelde lijn. Zodoende 
komt aardig naar voren welke ploeg sterker is. Ondertussen spelen we niet om te winnen, maar om de 
avond gezellig door te komen. Onze eerste wedstrijd is in gelijk spel geëindigd.  
Dag, dikke zoen, 
Albert 
 
 
Zaterdag 17 februari 1945 
Reserve officieren uit Lissa + plukje uit Mühlberg aangekomen = ±480 man. 
Vele verhalen van hun reis. 
De wereldoorlog = gasoorlog – Verdun. 
 
Zondag 18 februari 1945 
Ruiling = 1 field ration tegen ƒ25,- !! 
Op ons hok ook een Lissa-man: Lucassen (Tweede-Luitenant L.F.J.M. Lucassen Kgf 7524) 
 
Maandag 19 februari 1945 
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Dinsdag 20 februari 1945 
Alle mogelijke achterblijvers uit Kgf-colonnes spoelen ons kamp binnen: Fransen, Italianen, Polen. 
 
Op 20 februari schrijft moeder Jet 3 kaarten aan Albert. Zij komen alle drie op 20 maart bij Albert aan. 
 
Lieve Pioep,  
Brief 13/12 ontvangen 9 dezer. Alle brieven terecht; ik kan echter niet zeggen of de mijne bij jou zijn 
gearriveerd. Volgens berichten krijgen jullie sedert eind augustus geen nieuws meer van huis. 
Beroerd! Mevrouw Blijdorp ontving van Bram een kaart van 3 januari, rechtstreeks naar Veenendaal, 
ons tegenwoordig adres geadresseerd en een brief van 27 december via Genève. Nu weet jij ook 
waar Mama zit.  
Voedselvoorziening loopt overal spaak en velen eten in Holland reeds bloembollen, in plaats van 
piepers.  
Een stevige zoen 
Mama 
 
Lieve Pioep, 
De aardappelen raken overal op, ook hier in huis en ik zal de eerste wel moeten zijn, die een andere 
home moet zoeken om de familie te verlichten, doch voor ik er één vind (niemand herbergt wegens 
voedselschaarste meer graag een vluchteling) is het misschien reeds VREDE.  
’t Wordt tijd dat de wapens worden opgeborgen, hongersnood staat voor de deur. Gelukkig heb ik nog 
veine?? En eet vaak bij de boeren en arbeidersfamilies mijn peroet vol. Wie kon ooit dit mij - - - - 
(3e kaart) 
tevoren voorspellen. Maak je dus over mij geen zorgen, we rollen er wel doorheen. De laatste loodjes 
wegen het zwaarst. Overmorgen tracht ik 100 km. te fietsen naar mevrouw Kuylman om rogge te 
zoeken;   wie weet, kan ik nog een stukje spek op de kop tikken. Halverwege zal Mama op stro 
moeten overnachten, maar ook dit is voor mij niets bijzonders meer. Wat zullen wij later elkander véél  
te vertellen hebben, Pioep, en opsnijden jongens!  
Een dikke zoen en groeten aan allemaal 
Mama 
 
Memorandum: de appèls duren lang. 
 
Woensdag 21 februari 1945 
Overal grote drukte met uitgenodigde Polen; ook op ons hok een 4-tal. Zij zien de toekomst van Polen 
somber in. 
De Zweedse gezant komt langs. 
 
Donderdag 22 februari 1945 
Wij plaatjesappèl binnen; en de Polen afgevoerd. 
4-Tallen bridge: 3e ontmoeting = 30 – 30. 
Iedere avond weer luchtalarm. 
 
Vrijdag 23 februari 1945 
De laatste tombola = nu is alles op. 
Wehmachtbericht: erwarteten Groszangriff im Ruhrobschnitt. 
 
Zaterdag 24 februari 1945 
Wereldoorlog = de bloedpomp van Verdun. 
De vertrouwensman der A. uit Voorlager geeft ons een voorschot van 1pakket de man !! 
4-Tallen bridge: 4e ontmoeting = 22 – 33. 
 
Zondag 25 februari 1945 
Links en rechts worden sigaretten geleend om de rooknood te lenigen. 
 
Maandag 26 februari 1945 
De branders vieren hoogtij, vele nieuwe systemen. 
 
Dinsdag 27 februari 1045 
De beursnoteringen worden zeer onvast – sigaretten worden zeer schaars. 
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Op 27 februari schrijft Albert een kaart naar zijn moeder. 
 
Lieve Pioep, 
17 Februari zijn tenslotte toch de officieren uit het kamp Lissa gearriveerd. Ze zijn voor het grootste 
deel bij elkaar ondergebracht, voor zover er nog ruimte vrij te maken was en de rest is over ons in de 
barakken verdeeld. Ons vak heeft er ook een bijgekregen. Een juist oordeel is, na zo’n korte tijd, 
natuurlijk niet mogelijk, maar het is, geloof ik, wel een geschikte knaap, die geen tinka’s vertoont. Van 
hun reis met hindernissen heeft hij natuurlijk het nodige verteld; het eerste gedeelte was lopende 
afgelegd, dus voldoende inlichtingen bij eventuele voorbereidingen voor het pakken der bagage. 
Verder gezond en wel en een dikke zoen 
Albert 
 
Woensdag 28 februari 1945 
Er zal gerekend moeten worden dat de houtaanvoer stopt. 
Bezuiniging brandstof keuken. 
We beginnen met het beschot. 
 
Donderdag 1 maart 1945 
Posen gevallen. 
De Westerstorm jaagt een vieze balkenlucht naar binnen. 
 
Vrijdag 2 maart 1045 
 
Zaterdag 3 maart 1945 
De wereldoorlog = de veldtocht in Roemenië met het wonder van Boekarest. 
4-Tallen bridge: 5e ontmoeting = 26 – 47. 
 
Zondag 4 maart 1945 
Per hok 3 paalkoppen inleveren, anders niet koken. 
 
Maandag 5 maart 1945 
4-Tallen bridge: 6e ontmoeting = 50 – 37. 
 
Dinsdag 6 maart 1945 
Ingetekend voor het gedenkboek Krijgsgevangenschap. 
Op bezoek bij Nolen geweest (Tweede-Luitenant J.G. Nolen Kgf 31246). 
 
Woensdag 7 maart 1945 
Alsmaar getimmer aan karretjes op het hok. 
 
Donderdag 8 maart 1945 
In de puinhopen van Keulen wordt gevochten. 
Een pakketje uit Oldenzaal doet er 8 dagen over !! 
 
Vrijdag 9 maart 1945 
Gerucht dat de Amerikanen uit het Stalag moeten vertrekken. 
 
Zaterdag 10 maart 1945 
De wereldoorlog = 1917 – de inzet van de tankslag aan de Somme – Rusland. 
 
Zondag 11 maart 1945 
Op de koffie bij Huisman. 
Op erewoord mag nu een ploegje uit het kamp gaan houtsprokkelen. 
 
Maandag 12 maart 1945 
Er komen geen geneesmiddelen meer. 
De conferentie van Jalta besproken. 
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Dinsdag 13 maart 1945 
Geruchten van pakketten voor doortrekkers. 
 
Woensdag 14 maart 1945 
De hele avond geen licht. 
Geknipt. 
Wedstrijd in Welsprekendheid. 
 
Donderdag 15 maart 1945 
De kies waaraan zolang gewerkt is, splijt en wordt getrokken. 
Echt zomerweer, de mensen trekken naar buiten = kaatsen, handballen. 
Water perikelen – niet gewassen. 
 
Vrijdag 16 maart 1945 
Min of meer mislukte barakprüfung. 
4-Tallen bridge: 7e ontmoeting = 22 – 31. 
 
Zaterdag 17 maart 1945 
Wereldoorlog = offensief Van Nivelle – optreden van Clemenceau. 
Geruchten over pakketten in diverse vorm. 
 
Zondag 18 maart 1945 
De wilde geruchten over weggaan beginnen te komen. 
 
Maandag 19 maart 1945 
De geruchten nemen af. 
6 Magere dagen in successie zijn achter de rug. 
 
Dinsdag 20 maart 1945 
Kolonel Rost van Tonningen (Kapitein ter Zee N.A. Rost van Tonningen Kgf 30206) op verzoek 
ontheven als voorzitter ontspanningscommissie. 
 
Memorandum: Geen zoutaanvoer meer. 
 
Woensdag 21 maart 1945 
Dank van de Poolse, Servische en Italiaanse wandelaars. 
Geen opwekkend weekmenu, maar uit Denemarken is iets aangekomen. 
 
Donderdag 22 maart 1945 
Nog niets bekend van pakketten. 
De tandarts oordeelt niets ongerechtigs aan de getrokken kies. 
4-Tallen bridge: 8e ontmoeting = 74 – 13. 
 
Vrijdag 23 maart 1945 
Volledige zomerse dag met eerste zonnebaders en genieters. 
We mogen 2 stuks was per maand inleveren. 
Tot 18.30 buiten 
De D. zullen proberen om pakketten voor ons uit Lübeck te halen. 
 
Zaterdag 24 maart 1945 
De auto’s uit Lübeck worden terugverwacht. 
Niet naar film geweest: te mooi weer. 
 
Zondag 25 maart 1945 
Het laatste warme bad voor het hele kamp. 
Praatje met Belg – Majoor van de Genie. 
 
Maandag 26 maart 1945 
Stort me in artillerie vraagstukken. 
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Dinsdag 27 maart 1945 
Het pantserwapen. 
 
Woensdag 28 maart 1945 
De Franse vertrouwensman deze keer naar Lübeck en maandag met pakketten terugverwacht. 
 
Donderdag 29 maart 1945 
Gedachten over veren voor 60 t. tanks. 
Het mooie weer is voorbij. 
Kledingdepôt wordt opgeheven. 
 
Vrijdag 30 maart 1945 
Het parater wapen – Gotenhafen, Danzig gevallen. 
 
Zaterdag 31 maart 1945 
Küstrin. 
 
Zondag 1 april 1945 
1 April mopje over Amerikaanse verbandtrommeltjes bij Bruins. 
 
Maandag 2 april 1945 
Zomertijd ingegaan. 
Tot 19.30 buiten en licht tot 21.30. 
 
Dinsdag 2 april 1945 
Het pantserwapen. 
 
Memorandum: Hoe het zit met pakketten is niemand duidelijk. Waar komen ze vandaan: Amerikanen, 
Fransen, Zweed, Duitsers, Lübeck, Genève? En wie beschikt erover? 
 
Woensdag 4 april 1945 
Generaal Carstens † beroerte tijdens de wandeling. 
4-Tallen bridge: 9e ontmoeting = 52 – 21. 
 
Donderdag 5 april 1945 
Bezoek afgevaardigde Zweedse gezant. 
Oor uitgespoten. 
“Kritiek” van de Nederlandse Regering op het Internationale Rode Kruis? 
Münster – Wurzburg. 
 
Vrijdag 6 april 1945 
Défilé door de Chapelle Ardante. 
Presburg – Hameln 
 
Zaterdag 7 april 1945 
Begrafenis van de Generaal. 
Met grote snelheid moeten de kaarten uitgebreid worden. 
Coevorden – Eisenach 
 
Zondag 8 april 1945 
 
Maandag 9 april 1945 
Waarachtig!! Er worden pakketten binnengebracht. 8.800 uit Lübeck. 
 
Dinsdag 10 april 1945 
Iedereen vreselijk opgewekt!! Alsmaar pakketten!! Ontegenzeglijk snelle uitgifte!! 
En over enkele dagen weer!! 
Weer de oude gezellige koempoelan bij Martien en Leo Dalmijn (Tweede-Luitenant L.F.W. Dalmijn Kgf 
31424) 
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Memorandum: Wakker gelegen tot 3.30 met sigaretten en kaakjes. 
 
Woensdag 11 april 1945 
Hannover gevallen. 
De stemming is niet meer te herkennen!! 
 
Donderdag 12 april 1945 
Koningsbergen gevallen. De cdt. Ter dood veroordeeld. Zijn familie aansprakelijk? 
President Roosevelt †. 
 
Vrijdag 13 april 1945 
Oorlogseconomie van 1e luitenant Professor Lieftinck (Eerste-Luitenant P. Lieftinck Kgf 7516). 
Alweer pakkie halen. 
 
Zaterdag 14 april 1945 
De 1e voetbalwedstrijd afgelast. 
Einde wereldoorlog. 
De eerste orde-orders. 
 
Zondag 15 april 1945 
We treden in een pakketten-kongsi met Fransen, Belgen, Serven, enz. 
De Engelsen en Amerikanen hebben al genoeg en laten dus alles wat komt voor ons – min nog 3x½ 
Am. 10 (bedoeld wordt waarschijnlijk 3 x een ½ Amerikaans pakket nr 10). 
1 Minuut stilte voor Roosevelt. 
Koffie met Van der Pols (Cadet-Sergeant C.T. van der Pols Kgf 30879) en Huisman. 
 
Maandag 16 april 1945 
Houtsprokkelen – heerlijke wandeling met mooi weer. 
Er zijn weer pakketten uit Lübeck op komst!!  
Wehrmachtbericht: Grossangriff der Russen. 
 
Dinsdag 17 april 1945 
 
Woensdag 18 april 1945 
Gedonderjaag met het water. 
Voor het spelen van sportwedstrijden is een keuring verplicht. 
 
Donderdag 19 april 1945 
Oorlogseconomie. 
 
Vrijdag 20 april 1945 
 
Zaterdag 21 april 1945 
De oorlog in Nederland. 
Zeer gunstige wehrmachtberichten. 
 
Zondag 22 april 1945 
Er is water wanneer de keuken het nodig heeft en niet wanneer wij het mogen gebruiken. 
Er wordt georganiseerd. 
 
Maandag 23 april 1945 
Werk mee met grote fanaatheid aan het maken van een das. 
 
Dinsdag 24 april 1945 
De Lagerkommandant vraagt òf we willen blijven zitten òf liever wandelen richting Lübeck. 
’s-Nachts, ± 1.30, grote luchtactiviteit: flares en andere lichten, parachuten worden uitgeworpen – 
Barak 11 wordt getroffen door lichtbom, door wonder geen ongelukken of brand. 
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Tekening uit het dagboek van Kap M.P. Kokje Kgf 30105 

 
 
Woensdag 25 april 1945 
Het blijkt dat 12 kisten medicamenten zijn uitgegooid !! en precies bij het hospitaal!! 
Nederland krijgt voedsel uit de lucht!! 
 
Donderdag 26 april 1945 
Geruchten dat de oorlog ons nadert. 
 
Vrijdag 27 april 1945 
18.45 Marsvaardig – we blijven op eigen verantwoording met praktisch het hele Stalag!! 
Er wordt een gesloten pakket uitgereikt. 
 
Zaterdag 28 april 1945 
18.10 De Duitse bewaking trekt weg!! 
Luchtgranaten en kanonschoten. 
Wapens en Kgf’s!! 
23.45 Duik in de loopgraaf !! en 23.50 BEVRIJD DOOR DE RUSSEN 
 
Zondag 29 april 1945 
Een nacht met veel art. en heel dichtbij. 
Alsmaar colonnes van alle mogelijke soort. 
 
Maandag 30 april 1945 
Aantreden voor het hijsen van de Nederlandse vlag en verjaardag Prinses. 
 
Dinsdag 1 mei 1945 
 
Memorandum: 367e Pantserdivisie van het 3e Oekraïnse leger: Rokossovski. 
 
Woensdag 2 mei 1945 
“De Order-dienst” onder leiding van Pinkelhöfer!! 
 
Donderdag 3 mei 1945 
Voetbal Nederland I tegen Engeland: 3 - 2. 
Grote wandeling met Henk. 
Model beroofd van horloge, mes, sigaretten en lucifers!! 
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Nederlands voetbalteam Neubrandenburg 

 
Vrijdag 4 mei 1945 
Allen in groepen van 20 de poort uit – Russen posten. 
Orders over pomp, poel, stroompje enz. 
 

 
Russische wachtpost bij ingang Stammlager II A 
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Zaterdag 5 mei 1945 
8.00 Capitulatie Duitse bezetting van Nederland !! 
Alle hens voor de boeg – Verschrikkelijk !! 
Voetbalwedstrijd Nederland II tegen Frankrijk: 7 – 2. 
 
Zondag 6 mei 1945 
 
Maandag 7 mei 1945 
Te Reims 2.41 ondertekend, de onvoorwaardelijke capitulatie, ingaande te 0.1. 
 
Dinsdag 8 mei 1945 
Met een Genisten snaai-ploeg eerst de “pantser”-kazerne bekritiseerd en daarna voorschriften 
verzameld. 
VICTORY DAY for EUROPE. 
 
Dan vinden we een prachtig, handgeschreven, papiertje waarvan we G.A.G. Kuys kunnen lezen, zijn 
Kgf nummer 31063 en de handtekening van Albert zien.  
 
 

 
 
Vertaling van het bovenstaande: 
 
De toonder/houder hiervan   luitenant 
  G.A.G. KUYS 
Nederlands officier in duits krijgsgevangenschap 
    no 31063 
    handtekening:   GAG Kuys 
Bevestiging: 
Generaal majoor 
hoogste in rang van het lager (oflag 67) 
op bevel van de commandant van het bataljon 
     (handtekening onleesbaar) 
 



 
88 

 
Memorandum: Enkele Nederlandse vrouwen uit een concentratiekamp gehaald – van alles komt dit 
kamp binnen. 
 
Woensdag 9 mei 1945 
Wandeling met Henk naar het “tempeltje” (Gedenkmal) en roeien een eindje op het meer. 
Aanvullend bezoek aan de Pts-kazerne. 
 
Donderdag 10 mei 1945 
19.00 Op wacht. 
Gezellige post bij de Joego-Slaven, waar muziek en dans. 
Elektrisch licht over het hele kamp!! 
2 Nederlandse vrouwen op de thee. 
 

 
Vrouwen in Neubrandenburg 

 
Vrijdag 11 mei 1945 
Wachtdienst – intens seniel. 
Elektrisch licht = niks!! 
Water = niks!! Lekker vuil in bed. 
In Tjecho-Slowakije Wordt nog doorgevochten tegen de Russen. 
 
Zaterdag 12 mei 1945 
Op de koffie bij Wim Gaal’s verjaardag. 
’s-Avonds eventjes water,  geen maaltijd. 
Aan de kaak gezond. 
 
Zondag 13 mei 1945 
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Maandag 14 mei 1945 
Wandeling richting NO naar het kerkhof en de 8,8. 
 
Dinsdag 15 mei 1945 
 
Woensdag 16 mei 1945 
Wandeling naar Carlshöhe en komen met mais, aardappelen en spinazie terug. 
 
Donderdag 17 mei 1945 
Engelsen en Amerikanen worden plotseling afgevoerd!! 
 
Vrijdag 18 mei 1945 
De Fransen beginnen te vertrekken – 15 man per wagen min bagage. 
 
Zaterdag 19 mei 1945 
Zonnen Augustbad en zwemmen. 
Eindelijk een maaltijd met veel vlees. 
 
Zondag 20 mei 1945 
Zonnen meer. 
Binnen 2 à 3 dagen vertrek met veel auto’s? 
Voorbereiding pakken. 
 
Maandag 21 mei 1945 
Koffie bij Gerard Groot (Cadet-Sergeant G. Groot Kgf 30782) 
Het water stroomt weer redelijk. 
De 3D neemt afscheid. 
 
Dinsdag 22 mei 1945 
Laatste voetbalwedstrijd = Officieren 2 tegen Adspiranten. De laatsten winnen de beker. 
Overal zijn “filantropen” te zien. 
 
Woensdag 23 mei 1945 
Patrouillegang met Kapitein Pel (Kapitein J. Pel Kgf 31734) langs de grote weg naar Strelitz. 
Afwisselende geruchten over weggaan. 
 
 
Donderdag 24 mei 1945 
’s-Middags rijden plotseling grote getalen vrachtauto’s het terrein op – inpakken en vertrek 20.15.  
Met reparaties valt de colonne uit elkaar. 
Komen ’s-middags om ± 4.00 te Crivitz aan en zorgen voor onszelf. 
 
Vrijdag 25 mei 1945 
Geklaard – buitenverzamelplaats – veel rode vlaggen – soepmaaltijden. 
± 20.00 vertrokken in Engelse lorries. D. hyena’s over de demarcatielijn!!  
± 7.00 te Lunenburg – ontluist en naar bed. 
 
Zaterdag 26 mei 1945 
Vlot en smakelijk ontbijt !! – idem lunch, volgens menu van deel kisten in de auto’s – leeszaal!! 
± 17.00 Op lorries naar Bassum – nachtelijke tocht – regen – in een huis gestopt en knorren. 
 
Zondag 27 mei 1945 
± 13.30 Verder met lege kolentrein naar Rheine – uitwerking van bombardement gezien!! 
Spooromleggingen i.v.m. vernielde bruggen. 
Komen in kamp – doorgangskamp – Nederlandse arbeiders.  
Onderzoek op SS – slapen op de vloer en wassen. 
 
Maandag 28 mei 1945 
Per lorry door naar Enschede – De grens over!! 
Model ontluisd - keurig gelegerd – melk!! 
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Flohr – gezellig gepraat – fijn geslapen. 
 
Dinsdag 29 mei 1945 
11.00 Vertrek met lorry. 
Via Apeldoorn – Arnhem – Nijmegen – Den Bosch – Eindhoven naar Weert. 
Aldaar min of meer rotzooi – ingekwartierd bij gezellige mensen. 
 
Op 29 mei schrijft Albert zijn eerste kaart uit Nederland aan zijn moeder, onze oma Jet. De kaart is 
geschreven in Enschede. 
 
Lieve Pioep, 
Ik kan niet anders zeggen, dan dat de ontvangst hier puik voor elkaar was. We hebben de nacht 
doorgebracht in een grote fabriekshal op keurig nette stromatrassen met dekens. Toen we hier binnen 
kwamen kregen we een heerlijk stuk brood met worst en echte roomboter. Alsof dat nog niet genoeg 
was nog een enorme hoeveelheid melk. Dat was om gek te worden, zo lekker! Na zoveel tijd weer 
echte melk was voor iedereen een sensatie. 
De andere blijde verrassing was plotseling mijn zeun?, Hans Flohr, voor me te zien. Hij zag er, 
ondanks 4 jaar concentratiekamp Oranienburg, goed uit. ’s-Avonds heeft hij me meegenomen naar 
zijn oom en tante, waar hij nu ook woont en heb ik op echte stoel, in een echte kamer, ontzettend veel 
zitten vertellen.  Natuurlijk ook de nodige verhalen van de andere kant gehoord. Hij is al een week 
thuis en doet voorlopig niets. Weet ook niet wat nu gaat gebeuren. Zo is het ook met ons.  
Vandaag naar Weert op auto’s. Nog steeds onbekend wat daar gebeurt en hoe lang we moeten 
wachten. Je weet dus dat ik op een goed moment voor de deur kan staan. Maak je maar geen zorgen 
over onderdak, enz. Dat zien we wel en ik ben met weinig tevreden. 
Nou Pioep, tot kijk! 
Een dikke zoen 
Albert 
 
Woensdag 30 mei 1945 
Na lang wachten geregistreerd – hoe kom ik thuis?? 
Eerst wachten op geld – veel gepraat, bijna door een jeep thuisgebracht. 
ƒ 300,- Gebeurd. 
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Donderdag 31 mei 1945 
Zwijn gehad!! 
Met een dokter tot Ede meegereden – uiterst genoeglijk. 
Wandel Veenendaal binnen en ontmoet Mama – onderdak in hotel. 
 
Vrijdag 1 juni 1945 
Op jacht naar distributiespullen – moe – Tante Marie en Oom Willem. 
Schampy !! 
Kon gelukkig nog een nacht in het hotel blijven. 
 
Zaterdag 2 juni 1945 
Naar Wageningen geweest en de rotzooi gedeeltelijk gezien.  
 
 

 
Onderdak besproken bij boer Van Ginkel. Met Bart mee naar Barneveld. 
 
Zondag 3 juni 1945 
Gezellige dag. 
 
Maandag 4 juni 1945 
Verhuisd naar boer Van Ginkel – eindelijk wat rust. 
 
Dinsdag 5 juni 1945 
 
Woensdag 6 juni 1945 
 
Donderdag 7 juni 1945 
 
Vrijdag 8 juni 1945 
 
Zaterdag 9 juni 1945 
 
Zondag 10 juni 1945 
’s-Middags veel bezoek en veel gepraat. 
 
Maandag 11 juni 1945 
Misschien woensdag naar Den Haag. 
Het treurige overschot in Wageningen bekeken. 
 
Dinsdag 12 juni 1945 
Op jacht naar een kostuum – alleen eventueel stof. 



 
92 

Morgen niet naar Den Haag, misschien vrijdag. 
Tante Marie en Oom Willem opgezocht. 
Bezoek van de Canadezen ging niet door. 
 
Woensdag 13 juni 1945 
Naar Ede geweest en Grup gesproken. 
 
Donderdag 14, Vrijdag 15, Zaterdag 16 en Zondag 17 juni 1945 
 
Maandag 18 juni 1945 
Naar Den Haag. 
Hamerster – De Boer – M.G. – Van Oven – Lindberg. 
Geslapen op kamer Paula. 
 
Dinsdag 19 juni 1945 
Kees de Vries 
Nillmij – Notaris – Factory – Sonja – Hica – met Henk naar Wassenaar en daar gelogeerd. 
 
Memorandum: Buitengewoon hartelijk overal ontvangen!! 
 
Woensdag 20 juni 1945 
Nog een dag bij Henk. 
Bijl de Vroe gesproken (Tweede-Luitenant G.Ch. Bijl de Vroe Kgf 30637) 
 
Donderdag 21 juni 1945 
Terug = in Zeist. Ernst opgezocht. 
In Ede overnacht bij Grup met De Bie (Cadet-Sergeant J.A. de Bie Kgf 30578) 
 
Vrijdag 22 juni 1945 
1½ uur lopen = thuis. 
 
Zaterdag 23, Zondag 24, maandag 25, Dinsdag 26 juni 1945 
 
Woensdag 27 juni 1945 
Naar Bongers. 
Wat een rotzooi. 
Eén fotoalbum “gered”. 
 
Donderdag 28, Vrijdag 29 juni 1945 
 
Zaterdag 30 juni 1945 
Naar het Veen geweest om te foerageren en broek weggebracht. 
 
Zondag 1 juli 1945 
Drama’s met het dragen van foto’s. 
Effectenboeken weer geopend. 
 
Maandag 2 juli 1945 
Band geplakt. 
Aan de “boeken” gewerkt. 
 
Dinsdag 3 juli 1945 
 
Woensdag 4 juli 1945 
2x het Veen bezocht. 
 
Donderdag 5 juli 1945 
Veen gemold op Gem. Secretarie 
Fietstocht over de Grebbe en de Heide naar toekomstig adres te Wageningen. 
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Vrijdag 6 juli 1945 
In Wageningen een Engelse auto “besproken” voor Arnhem. 
Grote schoonmaak. 
 
Zaterdag 7 juli 1945 
Vergoeding aan Kgf’s à ƒ 2,- per dag heeft blijkbaar nog moeilijkheden. 
P.B. niet meer belangrijk. 
Schoenmaker gespeeld. 
 
Zondag 8 juli 1945 
Uit eten geweest bij Familie V.d. Wal. 
 
Maandag 9 juli 1945 
Vertrokken naar het zuiden – Wageningen – Arnhem – Den Bosch - Eindhoven – Tilburg – Breda – 
Oosterhout.Pijpekrul ontmoet. 
 

 
Dinsdag 10 t/m Woensdag 18 juli 1945 
 
Donderdag 19 juli 1945 
Een zeer makkelijke verhuizing met paard en wagen naar Wageningen – Nude 23. 
Wat voelen we ons rijk met gedekte tafel en eigen kamer! 
 
Vrijdag 20 juli 1945 
De eerste dag elektrisch licht. 
We installeren ons zo’n beetje. 
 
Zaterdag 21 juli 1945 
 
Zondag 22 juli 1945 
Ik HARK, jij HARKT, hij HARKT, wij HARKEN. 
 
Maandag 23 juli 1945 
Gemeld bij het bevolkingsbureau en tijdelijk ingeschreven als gerepatrieerde. 
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Loop de diverse instanties af. 

 
Dinsdag 24 juli, Woensdag 25 juli, Donderdag 26 juli 1945 
 
Vrijdag 27 juli 1945 
Een onsympathieke behandeling bij de distributie. 
 
Zaterdag 28 juli 1945 
Naar ’t Veen geweest om mijn jasje te halen. 
Krijg Klay met vrouw op bezoek. 
 
Zondag 29 juli 1945 
De rokerspositie wordt zeer penibel. 
 
Maandag 30 juli 1945 
 
Dinsdag 31 juli 1945 
In vliegende vaart op en neer gelift naar Wassenaar. 
Pech Hanny en Henk ziek, maar de 100 spineuten veilig meegenomen 
 
Memorandum: 100 spineuten van de officieren uit Australië. 
 
Woensdag 1 augustus 1945 
 
 
Donderdag 2 augustus 1945 
De eerste film na zoveel tijd = “From D-day to Paris”. 
 
Vrijdag 3 augustus 1945 
 
Zaterdag 4 augustus 1945 
Op weg naar Amsterdam!! 
Straatemeier’s - Ploon bij het VHK – aan het Lido gezeten – Canadese show “In de Zwarte Kater”. 
 
Zondag 5 augustus 1945 
Met Ploon en Mieke (Veeger?) naar Zantvoort !! 
Heerlijk zwemmen en zonnen. 
Aan het Leidsche Plein gezeten. 
 
Maandag 6 augustus 1945 
Via Alice Portier naar Ben, Klaas en Kees van 2.Neth.Eng.Coy. 
Eet en logeer in hun nieuwe mess – zie Ned. Scheepsbouw Mij. 
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Dinsdag 7 augustus 1945 
Eerst naar Den Haag. 
Kleine kans deze maand weg – battledress + spineuten? 
Naar huis gelift – ontmoet Crena en vrouw. 
 
Memorandum: Logeer te A’dam 2 nachten in American Hotel op rekening van het M.G.!! 
 
Woensdag 8 augustus 1945 
Vermaak me met de spullen die uit de kisten van Bongers komen. 
 
Donderdag 9 augustus 1945 
Idem. 
Alweer een dag tussen Stof en Schimmel. 
 
Vrijdag 10 augustus 1945 
Controle bevolkingsregister – zonder moeilijkheden. 
 
Zaterdag 11 augustus, Zondag 12 augustus 1945 
 
Maandag 13 augustus 1945 
Mama plotseling naar Den Haag. 
Zwaar boeken opknappen. 
 
Dinsdag 14 augustus 1945 
Bij Hof van Gelderland loopt een auto op een mijn. 
Oom Willem opgepikt. 
 
Op 14 augustus schrijft Francis Straatemeier een brief naar Albert. 
 
Beste Albert, 
Ik ontving gisteren je brief van 18 juli en was blij daaruit te lezen dat, zowel jij als je Moeder, beiden in 
goede gezondheid weer tezamen zijn. Wel, eindelijk is deze oorlog in Europa afgelopen en het ziet 
ernaar uit dat in een paar dagen het in het Oosten ook afgelopen is. Ik ben daar zeer blij mee want 
elke dag dat de oorlog langer duurt, kost het zoveel mannen het leven, onverschillig welke kant zij 
toebehoren. Dat klinkt misschien wel vreemd van een oud-soldaat, maar het is mijn opvatting en ik 
heb die gekregen gedurende mijn maanden die ik aan het front heb doorgebracht. Dat is iets dat je 
niet wist, nietwaar. Ik probeerde in contact met je te blijven en daarom schreef ik jou via Frieda in New 
York, zodat de Duitsers het niet konden weten dat ikzelf hier was. De kans om elkaar hier te 
ontmoeten is klein want natuurlijk heb ik geprobeerd om een verlof te krijgen om mijn ouders te zien 
en zelfs dat is niet mogelijk. Dat ken je zelf wel, wat wij hier “red tape” noemen en dit leger, hoe goed 
het ook is in het veld, in vrede is het één grote rommel van red tape. Mijn aanbod om, wanneer je ooit 
in USA komt, ons op te zoeken en in ieder geval een paar dagen bij ons te logeren, blijft staan en is 
niet alleen een aanbod, maar een bevel. Je weet dat je mij altijd bij the Holland-Amerika lijn kunt 
bereiken. Ik geloof wel dat wij wat af kunnen praten. Toch blijf ik erbij dat ik blij ben dat jullie niet meer 
hoeven te vechten. Als je waarschijnlijk bij nu wel weet, ik was in een van de beroemdste divisies van 
Amerika, de Yankee Division, by number de 26e. Wel, ook in deze oorlog hebben wij de moffen voor 
ons uitgejaagd en al was het vechten hier en daar zeer zwaar, wij kunnen zeggen dat wij nooit één 
stap teruggetreden hebben. Waar het zwaar vechten was, was in de omgeving van Nancy en vooral in 
“the Bulge”, de Luxemburg-campagne. De Duitse tegencampagne daar begon twee dagen nadat wij 
van het front teruggetrokken waren voor twee weken rust en natuurlijk, geen rust, maar meteen van 
Frankrijk naar Luxemburg. Dat was de koudste reis die ik ooit gemaakt heb en in Luxemburg zelf was 
het de volgende maand niet veel beter. Sneeuw, hagel, regen en vooral veel wind en daar zaten wij 
buiten. De grond was te hard om in te graven en buitendien, eerst moest je door anderhalve meter 
sneeuw. En dan vechten we tegen de beste troepen die de Moffen hadden, zodat de hagels en 
granaten als vliegen om ons heen vlogen. Ik zal die maand nooit vergeten en ik ben heel gelukkig 
geweest, daar ik in de gehele oorlog niet verwond ben. Wel, dat is alles nu voorbij. 
Als je waarschijnlijk weet, hebben de Amerikanen een puntensysteem waarbij ze afzwaaien. Iedereen 
met 85 punten en meer gaat naar huis en daar ik 105 punten heb, wacht ik op mijn transportatie terug 
naar Amerika. Dat is, tot de 12e mei, want als de punten nadat nog zouden meetellen, heb ik er 111. 
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Iedere maand in dienst is een punt. Iedere maand buiten Amerika is een andere. Grote campagnes 
zorgen voor 5 punten en onderscheidingen ook. Dan elk kind, en dat hielp een heleboel vaders, is 12 
punten en dat gaat tot drie kinderen, zo 26 punten is het meeste dat je voor kinderen krijgen kan. Ik 
heb daar meteen 24, dan 4 grote campagnes, een onderscheiding en de rest diensttijd in en buiten 
Amerika. Ik verwacht voor het eind van deze maand uit Europa weg te zijn en een week nadat ik in 
Amerika terug ben, hoop ik weer in burger rond te lopen. Van nu af aan heb ik genoeg van reizen en 
blijf ik thuis met Frieda, Gerry en Jon. Wanneer je mij weer schrijft, adresseer het aan mijn 
kantooradres. In geval je het vergeten bent, het is p/a Holland America Line, 29 Broadway, New York 
City (NY). 
O, ja, ik kreeg onlangs een brief van Buitelaar en hij is in Antwerpen herinner. Heb jij ooit iets van 
Huup? Gehoord. Wanneer je iets hoort, laat het mij ook weten, wil je.  
Wel, Albert, ik hoop dat deze brief je nog in Holland bereikt en anders hoop ik dat je Moeder het wil 
verder sturen. Zeg haar om zich niet meer ongerust te maken over jou, want de Japs zijn verslagen. 
Mijn hartelijke groeten aan alle beste wensen voor je Moeder en jezelf. Houd je taai, kop op en laten 
we hopen dat wij elkaar binnenkort weer eens kunnen zien. 
Een stevige poot, 
Francis  
 
Memorandum: Japan is gecapituleerd. Heeft alle gestelde voorwaarden aangenomen. 
 
Woensdag 15 augustus 1945 
Zware regenbui - zit tussen de pannetjes voor de lekkage – gekletst bij Rie. 
 
Dinsdag 21 augustus 1945 
Naar Veenendaal geweest met de bus en in de regen. 
Hoera!! Geen 21, maar 2.1 kilowatt verbruikt!! 
 
Woensdag 22 augustus 1945 
Veel regen. 
Aanvraag schoenenbon. 
 
Donderdag 23 augustus 1945 
Distributiekantoor, mis!! 
Kerst nieuwe stamkaart. 
 
Vrijdag 24 augustus 1945 
Stamkaart, inlegvel en nieuwe bonnen vlot gekregen. 
 
Zaterdag 25 augustus 1945 
Naar Roosendaal per R.Kr.-bus – Min of Food en vrachtwagen. 
Gezellig gekletst na hartelijke ontvangst bij Willy en Els. 
 
 
Zondag 26 augustus 1945 
Ontbijt op bed. 
Radio – bios uitverkocht – glaasje bier in “De Poort van Kleef”. 
 
Maandag 27 augustus 1945 
Op en neer naar Breda – op de KMA veel bekenden – ook Bob gegroet voor vertrek naar Mil-bios: 
Orchideeën voor Maria met Fred Astaire. 
 
Dinsdag 28 augustus 1945 
Met Willy mee naar Den Haag – 2 uur wachten bij Moerdijk. 
Koloniën bezocht – terug over Den Bosch. Met droge keel en gaar hoofd weer thuis. 
 
Memorandum: Uiterst gezellig uitstapje naar Willy en Els in Roosendaal. 
 
Woensdag 29 augustus 1945 
Schoenenbon gekregen. 
Terug naar huis van 11.30 tot 18.00 per particuliere bellenwagen – slee – bus en tankauto. 
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Donderdag 30 augustus 1945 
De stad begint aardig in feesttooi te komen, maar het regent dat het giet!! 
 
Vrijdag 31 augustus 1945 
Het begon met veel regen ’s-Middags de optocht’gezien en gegeten bij Schwartze. 
’s-Avonds grote drukte in de stad met muziek en dansen – de 10 zilverlingen. 
 
Zaterdag 1 september 1945 
 
Zondag 2 september 1945 
V.J. day 
 
Maandag 3 september 1945 
Vlotte lift naar Den Haag. Ingekwartierd bij Mevrouw Honigh. 
Statenkwartier bezocht – Prof. Korn – Hamersters 
 
Dinsdag 4 september 1945 
Gezuiverd in De Witte. 
Nog geen kleding. 
 
Woensdag 5 september 1945 
Battledress en schoenen ontvangen. 
Notaris – ’s-Middags de stad in 
Pasfoto’s gemaakt – Mevrouw Mesman gesproken. 
 
Donderdag 6 september 1945 
Aanval op de keuring – ’s-Middags security test. 
Alsmaar wachten!! Nillmij 
Mevrouw Lindberg. 
 
Vrijdag 7 september 1945 
Om 12.00 doorlichten – pasfoto’s nog niet klaar. 
Just Swaab ontmoet. 
Reisgegevens en pay-book. 
 
Zaterdag 8 september 1945 
Factory en foto’s gehaald. 
Gezellige lift terug – kaarten. 
 
Zondag 9 september 1945 
Uitslapen. 
Brievenschrijverij. 
 
Maandag 10 t/m Zondag 16 september 1945 
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Maandag 17 september 1945 
De deel wordt versierd i.v.m. het feest. 
 
Dinsdag 18 september 1945 
Het buitengewone aangiftebiljet met moeilijke vragen. 
“De Amerikaan” komt tijdelijk inirenen, naast een kale kop. 
 
Woensdag 19 september 1945 
De dag van het buurtfeest. 
’s-Middags kinderfeest 
’s-Avonds voor ons – van 20.00 tot 6.00 ! – wat een pret met de stoelendans en andere spelletjes !! 
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Donderdag 20 september 1945 
Het ontbijt er maar achteraan – enkel uurtje geslapen 
Iedereen was tevreden. 
Vroeg naar bed. 
 
Vrijdag 21 september 1945 
Nieuw geld gehaald – iedereen praat nog van het feest!! 
 
Zaterdag 22 september 1945 
Mijn optimisme volledig getorpedeerd!!  
Aanvullende vragen over erewoord – dat zal wel weer een tijdje duren!! 
Kaartje gelegd. 
 
Zondag 23 september 1945 
Op de muizenjacht. 
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De teruggave van een boek dat in de kampbibliotheek uitgeleend was door Albert. Hij was toen nog 
geen 1e luitenant, maar dat mag de pret niet drukken. 
 

 
Op 1 november 1945 krijgt Albert het volgende velletje: 
 
Luit, 
De situatie verandert hier met het uur, we vegen verder, dan stoppen we weer, om even later rustig 
verder te vegen.  
Voorlopig wilde ik vragen om maar rustig door te werken. 
We moeten maar gemeente na gemeente afwerken, bijvoorbeeld Bladel, Reusel, Vessem, 
Hoogeloon, Eersel, Riethoven, Westerhoven. 
Indien er dan nog tijd over is ook Bergeijk en Luyksgestel. Neem dus vooral niet te veel gemeenten 
tegelijk in bewerking. 
Laten we ons, in hoofdzaak, beperken bij de mijnen, de weinige viezigheid kunnen we onderbrengen 
in dumps, dan kunnen we dit laatste vuiltje eventueel overdragen aan de M.O. 
Neem dus vooral geen enkel risico als ergens geen weg mede weet, blijf er dan met je vingers af. 
Kapitein Hardeman is commandant geworden van de 1e Comp., dus je zult eerstdaags ons ook wel 
gaan verlaten.  
In ieder geval stoppen we tussen nu en eind november met het mijnenvegen en trekken dan 
hoogstwaarschijnlijk via Gorkum. Ik kom jullie eerstdaags nog weleens opzoeken. We zullen in Oss 
infanterie voor de bewaking krijgen en 12 3-tonners voor het transport, zodat dan nog 2 pelotons meer 
enkele dagen mede kunnen vegen. Als dit doorgaat, heb ik het morgen nog druk. 
Hierbij tevens mijn zoon; kan hij eventueel één nacht op Esbeek slapen? Hij mag in geen geval echter 
de mijnenvelden in. 
Kuys, de groeten en tot ziens. 
Kapitein van Roon 
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Een artikel uit De Pen Gun van donderdag 18 juli 1946 genaamd: Onze nieuwe Minister van Oorlog. 
Het gaat over Luitenant-Kolonel van de Generale Staf A.H.J.L. Fiévez, die ook in 
krijgsgevangenschap heeft gezeten. Onderstaand plaatje komt uit dat artikel en is door Albert voorzien 
van de opmerking “door mij”. 
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8. DIVERSE ETIKETTEN VAN ARTIKELEN UIT RODE KRUISPAKKETTEN 

 

Wat zat er zoal in de pakketten van de krijgsgevangen? 

 

Sigaretten, pijptabak en sigaren 
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Let op de stempel: V Deutschland siegt an allen Fronten 
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Of onderstaande ook sigaretten zijn, kan ik niet lezen. Maar gezien het mannetje met die peuk, denk ik 

van wel. 
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Andere zaken dan sigaretten 
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9. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 Personalkarte van Tweede-Luitenant G.A.G. Kuys, Kgf 31063 

Bijlage 2 Gedicht uit Neurenberg 

Bijlage 3 Overzicht pakketten 

Bijlage 4 Ontvangstbevestiging pakket 
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Bijlage 1 Personalkarte Tweede-Luitenant G.A.G. Kuys, Kgf 31063 
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Bijlage 2 Gedicht uit Neurenberg  

Zeg, Atie, zeg liefste, ik mag schrijven vandaag 
Ik heb me er zo op verheugd moet je weten 
en nu ik hier met de brief voor me zit 
nu ben ik haast alles vergeten. 
 
’t Is gek als je wat te vertellen hebt 
En je weet dan niet hoe te beginnen 
Je zuigt op je potlood en je denkt en je denkt 
En toch weet je haast niets te verzinnen. 
 
Nu dan met mij gaat het hier goed 
Met de barak heb ik het aardig getroffen 
We zitten met goede bekenden bijeen 
En dat is tenminste boffen. 
 
Want het is met elkaar dat je leven moet 
En als je niet weet te geven 
Als je maar steeds op je eigen standpunt blijft staan 
Dan heb je hier geen leven. 
 
En dat doet me denken zo vaak aan thuis 
Toen heb ik het ook wel geweten 
Natuurlijk dat moest, daarvoor was je getrouwd 
Maar hoe vaak ben ik het toch niet vergeten. 
 
Hoeveel dingen heb ik niet als een recht geslikt 
Die ik nu pas leer waarderen 
Maar het spijt me, dat ik van je weg moest gaan 
Om deze les te leren. 
 
Om een kleinigheid zat ik soms hoog op de kast 
En blies dan heel hoog van de toren 
Maar als je eens extra me had bedacht 
Kreeg je amper waardering te horen. 
 
Een klein voorbeeld hoe het nu met me gaat 
Naar zondagavond wordt hier uitgekeken 
Dan krijgen we maisgries, daar smullen we van 
Daar kunnen we nog dagen van spreken. 
 
Hoe lekker het was en hoe zoet en hoeveel 
Maar als jij het me eens had gegeven 
Dan had ik gescholden en je nijdig gevraagd 
Of je dacht, dat ik daarvan kon leven. 
 
De mak’lijkste stoel thuis, amper makkelijk genoeg 
Hier heb je een bank met z’n vieren 
Geen leuning, hard hout, een stoel zie je niet 
Die zijn voor de hoofdofficieren. 
 
Die Balkan, die ligt er ver van de barak 
In het washok, daar moet je steeds wachten 
De bedden driehoog en verdraaid weinig dek 
Én soms ijskoude nachten. 
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En als je dat alles dan meegemaakt hebt 
En dat eens met thuis gaat vergelijken 
Dan zie ik pas goed wat een mispunt ik was 
Dan leer ik mezelf pas bekijken. 
 
Dan krijg ik een grote waardering voor jou 
Dat je maar steeds weer in ons leven 
Zoveel liefde en zorgen en moeite en trouw 
En opoffering hebt gegeven. 
 
Maar als ik weer thuis ben in Holland bij jou 
Begin ik ons huwelijk van voren 
‘doordat ik dees’ les geleerd heb in dit kamp 
Is Goddank deze tijd niet verloren. 
 
Liefste, ik eindig, mijn brief is al vol 
Ik ben blij dat ik alles kon schrijven 
Een stevige pakkerd, ik hoop dat je nu 
Even flink en doortastend kunt blijven. 
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Bijlage 3 Overzicht pakketten 
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Bijlage 4 Ontvangstbevestiging pakket 

 

 

 

 


