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1. Algemene informatie en voorwoord. 

 

Het dagboek van Grenadier A.M. Veltkamp behandelt de periode vanaf 7 mei 1943 tot en met 

14 augustus 1943, vanaf het vertrek uit Nederland, de aankomst in Stalag XI-a Altengrabow, het 

Arbeidskommando Stegskopf, Stalag XII-d Trier en de aankomst in Stalag IV-b Mühlberg.  

De periode in Stalag 369 Kobierzyn, de terugkeer naar Stalag IV-b Mühlberg en de reis naar huis 

terug zijn niet in het dagboek beschreven. De periode in Stalag 369 en IV-b wordt wel 

uitgebreid beschreven in andere dagboeken, zoals dat van W.F. Hamakers. 

 

Het verslag van A.M. Veltkamp is gebaseerd op de originele aantekeningen in het 

handgeschreven dagboek, zoals dat beschikbaar is via de website 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/EVDO01:NIMH01_KBN013000055. 

Het originele manuscript bevindt zich in de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie (NIMH) te Den Haag, collectie 415 Mojet inv.nr. 46.  

 

Het verslag is daarnaast vergeleken met andere bronnen zoals: 

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

toegang 2.13.98, inventarisnummer 9 (Zugang Stalag 369 Kobierzyn); 

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

toegang 2.13.98, inventarisnummer 20 (Stalag IV-b Mühlberg); 

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

toegang 2.13.98, inventarisnummer 21 (Stalag XII-d Trier); 

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

toegang 2.13.98, inventarisnummer 42 (Zugang Stalag XI-a Altengrabow); 

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

toegang 2.13.98, inventarisnummer 173 (Abgang Stalag XI-a Altengrabow) 

"Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis", David Jan Smit, 1996; 

Het relaas Krijgsgevangenschap Vaandrig W.A.Ruyten, bewerking door J.G.M. van Hoppe 2015. 

  

Aan de hand van de bovenstaande bronnen en literatuur zijn zoveel mogelijk fouten en 

onduidelijkheden in het verhaal gecorrigeerd. Zoveel mogelijk zijn de genoemde namen 

gecontroleerd, zo nodig aangepast en voorzien van voorletters, rangaanduiding en het 

krijgsgevangenennummer (Kgf.). Het dagboek is uitgebreid met een lijst van personen die in het 

dagboek worden genoemd.  

Het oorspronkelijke dagboek is soms voorzien van afkorting. Deze zijn in de voorliggende 

bewerkte versie zo veel mogelijk uitgeschreven.  

 

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

zijn feiten nu eenvoudig digitaal terugvindbaar 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. 

 

  

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/EVDO01:NIMH01_KBN013000055
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Copyright  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

 

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 

www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal beschikbaar 

stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET toegestaan en wordt 

beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te achterhalen. Zij die 

in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de uitgever in verbinding stellen. 

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit boek, kan de uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

 

E. van der Most © 

Gouda 8 mei 2020 
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2. Personen voorkomende in het dagboek krijgsgevangenschap. 

 

Het originele dagboek bevat geen lijst van namen die in het dagboek voorkomen.  

De onderstaande lijst is door de bewerker van het dagboek toegevoegd.  

De vet gedrukte namen betreffen de onderofficieren en manschappen die tijdens de periode 

van krijgsgevangenschap zijn overleden. 

 

Bakker, Marten  (Kgf. 104315),  Wachtmeester 1 R.H. 

Beumer, Lulof  (Kgf.104025),  Korporaal, ontvluchtte op 26 juni 1943 uit 

Stegskopf, maar werd weer gepakt. 

Boekhout, Johan  (Kgf. 105796),  Soldaat Grenadier. 

Boer, Henk de  (Kgf. 105742),  Soldaat Grenadier. 

Borsje, Teunis  (Kgf. 105780), Soldaat Grenadier. 

Bruijne, Jan Jacob de  (Kgf. 104038),  Sergeant Majoor. 

Eijkeren van, Johan (Kgf. 105790), Soldaat Grenadier. 

Giessen, H.J. van der (Kgf. 31978), Staf arts die in 1942 in Oflag XIII-b Neurenberg-

Langwasser gevangen zat.  

Jansen, F.W.  (Kgf. 105820)  Soldaat Grenadier, geboren 12 september 1905 te 

Den Haag en overleden 28 juli 1943 te Mühlberg. 

Haan,  D.A.J.W. de  (Kgf. 104363),  Sergeant 21 R.I.  

Hulmer, Martinus  (Kgf. 104040),  Wachtmeester 1e klasse 2 R.V.A. 

Hulsen, Herman H. (Kgf. 104063),  Sergeant gestorven in Kdo. 977A Stegskopf bei 

Daaden op 14 juni 1943. 

Jansen, Jan Reinhard   (Kgf. 104083),  Sergeant 1e klasse 8 R.I. 

Kerkhof, Jacobus M.   (Kgf. 106266),  Sergeant Grenadier. 

Kuivenhoven, D.M.  (Kgf. 105312),  Korporaal Huzaar. 

Langendijk, Willem  (Kgf. 104030),  Sergeant, ontvluchtte op 26 juni 1943 uit 

Stegskopf, maar werd weer gepakt. 

Liefheid, Pieter  (Kgf. 105438),  Soldaat verpleger die voor een periode van 3 

maanden naar Altengrabow kwam. 

Linde, Giel van der  (Kgf. 104074),  Sergeant Jager. 

Luijn van, Willem  (Kgf. 105794),  Sergeant Grenadier. 

Metz, Joannes (Kgf. 104050),  Sergeant Majoor. 

Oomen, Ab  (Kgf. 104086 of 104098) 

Oosten van, A.H.  (Kgf. 105798), Soldaat Grenadier. 

Reijsen, Joop Theo van  (Kgf. 104073),  Sergeant fourier. 

Reijsen, Floris L.M. van (Kgf. 104087),  Sergeant fourier en ontwerper en tekenaar van de 

oorkonde die Veltkamp kreeg ter ere van zijn 24 jarig dienstverband. 

Reijzen van, Christiaan (Kgf. 105797), Soldaat Grenadier. 

Riekel, Joop  (Kgf. 104077),  Sergeant Infanterie Schietkamp. 

Ruyten, W.A.  (Kfg. 105260),  Vaandrig, tandarts in Stalag XI-a Altengrabow. 

Schilperoort, Jacob  (Kgf. 105799),  Soldaat Grenadier. 

Timmer, Hendrik  (Kgf. 104060),  Sergeant, ontvluchtte op 26 juni 1943 uit 

Stegskopf, maar werd weer gepakt. 

Veldkamp, Berend (Kgf. 105741),  Soldaat Grenadier. 

Vogelaar, Nicolaas Tj.  (Kgf. 105793), Sergeant Grenadier. 
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Vos, Alko  (Kgf. 104557),  Sergeant Majoor Koninklijke Marine. 

Vroomen, Jan  (Kgf. 105805), Soldaat Grenadier. 

Wilk van der Hubertus (Kgf. 105788), Sergeant Grenadier. 

Willemse, Petrus  (Kgf. 105795), Soldaat Grenadier. 

Wolthof, Revert  (Kgf. 106151), Soldaat Grenadier. 
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3. Stalag XI-a Altengrabow. 

 

 
Oproep van het beroepspersoneel in Het Vaderland 1 mei 1943 

 

Vrijdag 7 mei 1943 

Na afscheid van mijn kinderen, Kees, Geurt, Emij en Lida, begaf ik mij met mijn vrouw, bepakt 

met 2 koffers naar het station. Nadat wij een plaatsje in de coupé hadden ingenomen, kwamen 

al spoedig meerdere collega’s om het zelfde lot met mij te delen. Ondanks de spanning die er 

onder ons heerste voor het afscheid, waren allen blij dat wij de uniform weer aan hadden. De 

belangstelling groeide meer en meer, naar mate de trein zou vertrekken. Na nogmaals alle 

vrienden, collega’s, kennissen en zij die achter bleven de hand geschud te hebben, zette de trein 

zich om 8.10 uur in beweging.  

Diep ontroerd werd door de achterblijvenden het Wilhelmus als laatste afscheid gezongen. Er 

werd druk gesproken over onze krijgsgevangenschap en ieder van ons was overtuigd dat zwaar 

offer gebracht zou worden en dat het niet al te rooskleurig zou zijn. 

Eindelijk waren wij te 09.45 te Amersfoort aangekomen, en kwam voor mij en voor mijn vrouw 

het zeer moeilijke ogenblik, ons afscheid voor onbepaalde tijd. Gelukkig waren een paar 

familieleden op het perron aanwezig, zodat wij gezamenlijk naar de uitgang gingen. Inwendig 

diep ontroerd nam ik afscheid van haar die mij lief en dierbaar is, na de familie goede dag te 

hebben gezegd en mijn lieve vrouw gekust te hebben, met de woorden “houd goede moed, ik 

doie het ook”, was ik uit haar gezicht verdwenen. 

Gezamenlijk met andere collega’s wandelden wij in de richting van het kamp Zonnebloemstraat, 

alwaar wij ons moesten aanmelden. Sergeant Giel van de Linde (Kgf. 104074) en ik hadden 
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afgesproken om zo lang als maar enigszins mogelijk was, bij elkaar te blijven, om lief en leed 

samen te delen en elkaar hulp en steun te geven wanneer het nodig zou mogen zijn. Zo 

pratende werd ons onder de wandeling medegedeeld door een onbekende burger, dat wij ’s 

avonds om 19.00 uur zouden vetrekken met onbekende bestemming. Te 11.00 uur meldden wij 

ons in het kamp aan. Alles ging snel en correct. 

Als no. ontving 188 wat recht gaf op een hap eten. Vele handen werden gedrukt met collega’s 

die wij in jaren niet meer gezien hadden. Tegen 14.00 uur gingen wij eten en bleek dat 472 

beroepsmilitairen zich hadden aangemeld voor krijgsgevangen-schap 1). 

Even te voren werd mijn naam afgeroepen en werd mij medegedeeld door een Duitse 

onderofficier, dat mijn vrouw mij nog even wilde spreken. Onmiddellijk ging ik naar de ingang 

van het kamp met onderofficier, doch zag dat mijn zuster voor het hek stond.  

Zij kreeg toestemming binnen het hek te mogen komen. Beiden waren blij dat wij elkaar nog 

even konden spreken. 

Nadat zij mijn burgerbroek en een heerlijk roggebrood had gegeven namen beiden ontroerd 

voor één hoelang ? afscheid, zeggende dat wij heden avond 19.00 uur zouden vertrekken en of 

zij dat nog even aan Emij wilde mededelen. Ook sprak ik Bas Roskam in het kamp, die de 

groeten van mijn vrouw nog weer overbracht, zeggende zij heeft nog één paar uur gestaan op 

de Soesterweg in de hoop dat zij je nog even kon zien.  

Het eten bestond uit zuurkool met stukjes vlees en gekookte aardappelen in de schil. Hieruit 

kon ik opmaken dat het potje van moeder de vrouw voorlopig afgedaan had.  

De stukjes vlees haalde ik er uit en bij het doorsnijden van een aardappel bleek deze rot te zijn 

zodat ik het andere maar weggegeven heb. Om 16.30 konden wij thee halen voor de reis om 

mee te nemen. Ik maakte daar geen gebruik van, daar ik nog een veldfles echte thee van huis 

had meegenomen. 

Om 17.00 uur aantreden voor de afmars. In ploegen van 30 man ging het voorwaarts naar de 

spoorwegovergang bij Birkhoven alwaar de goederenwagons gereed stonden. 

Om 17.30 uur zaten wij met 30 man in de wagon waaronder ook Sergeant Giel van der Linde 

(Kgf. 104074). Verder was er aanwezig een baal houtwol en één ton met zand, waaruit wij 

opmaakten dat het reisje wel eens lang zou kunnen duren. De deuren werden gesloten en 

gegrendeld. Van te voren werd de mededeling gedaan dat iedere poging tot ontvluchten met 

schieten belet zou worden, zodat er ook een bewakings-detachement meeging. 

Wij zaten dus in een veewagon opgesloten en konden er niet uit, tevens wisten wij ook niet 

waar of wij heengebracht zouden worden. Om 18.30 uur werd door een kleine opening in de 

goederenwagon het brood aan ons uitgereikt, per 3 man 1 Duits brood, plus 6 gekookte 

worsten per 5 man 1 worst. Ieder ongeveer een stuk van 1 cm lengte. 

Om 19.00 uur zet de trein zich in beweging en al spoedig bemerkten wij dat wij richting Zwolle 

gingen. Sergeant Giel van der Linde (Kgf. 104074) en ik spraken af om vanaf heden onze snorren 

te laten staan, totdat wij weer bij Moeders thuis waren. 

 

Zaterdag 8 mei 1943 

Om ongeveer 24.00 uur passeerden wij Bentheim en verdwijnt het Nederland achter ons. Alles is 

donker van slapen komt niet veel. Sergeant Giel van der Linde (Kgf. 104074) ligt in een hoek van 

de wagon, ik tegen hem aan en Ab Oomen (104086 of 104098) weer tegen mij aan en in onze 

omgeving de koffers. Het houtwol hielp niet veel om op te zitten, zodat je achterste pijn begon 

 
1  Op 8 mei 1943 werden in Altengrabow de Kgf. nummers 104001 tot en met 104473 ingeschreven (bron Nationaal 

Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a Altengrabow). De kaft van deze lijst vermeldt de 

datum van 13 mei 1943. 
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te doen. Ondanks alle ellende in de wagon heerste er toch nog humor en werd er af en toe 

smakelijk gelachen om de diverse gezegden die gezegd werden. Nadat ik toch nog wat 

geslapen had, stond ik stijf van het liggen op. Het was toen al reeds 8 mei te 05.30 uur en zag ik 

dat wij op Duits grondgebied waren. 

Wij passeerden Stadshage West, Möpsen, Zeelt, Hannover, Magdenburg waar de trein stopte. 

Het was toen 11.45 uur. Hier ontvingen wij weer door het luikje brood en worst. Vertrokken om 

13.00 uur passeerde te 14.15 uur het plaatsje Loburg. Verder zagen wij onderweg Belgen die op 

het land werkten, Polen, Russen en vrouwen die op spoorlijnen werkten. Opvallend was het dat 

je in straten op grote wegen, stations geen mannelijke personen zag. Ook op het bouwland zag 

je niemand werken terwijl het land er overal even prachtig uitzag en keurig onderhouden. Te ca. 

16.00 uur bereikten wij het plaatsje Altengrabow wat bleek het eind doel van onze reis te zijn, 

zodat onze reis 21 uur had geduurd en wij dus een heel eind van huis waren. 

U kunt begrijpen dat wij blij waren dat de deuren opengingen en we uit mochten stappen en 

weer verse en frisse lucht konden happen. Na circa 20 minuten gelopen te hebben met af en toe 

halt houden, in verband met de zware koffers die wij bij ons hadden, bereikten wij het kamp en 

zag men dat dit alles omgeven was met prikkeldraad, zodat van dit moment ons vrijheid 

ontnomen was. 

De commandant van het kamp deelde ons mede dat wij, tegen het beleid, voor de arbeidsinzet 

ingezet zouden worden enz. waarna een flink gebrom naar voren kwam.  

Verder deelde hij mee dat wij voor één nacht in een bepaalde barak ondergebracht worden daar 

wij eerst ontluisd moesten worden. Daarna gingen wij naar de bestemde barak. Zo was de eerste 

kennismaking met de Wehrmacht, wetende dat wij allen zo van huis kwamen. 

Om 18.00 uur kregen wij gelegenheid ons te gaan wassen. De koffers werden opgeborgen in 

verband met te weinig ruimte en moesten geïnspecteerd worden. Om 20.00 uur gingen wij thee 

halen (een soort kamille thee) we waren blij iets warms naar binnen te krijgen. Om 21.00 uur 

gingen wij naar bed, kregen 2 dekens extra omdat wij op de planken moesten liggen, doch 

ondanks onze moeheid sliepen wij heerlijk en merkte wij van de hardheid niets, daar wij allen 

ruim 38 uur in touw waren geweest en het hobbelen in de wagon voor ons niet mee is gevallen. 

 

Zondag 9 mei 1943 

Het is zondag 04.00 uur reveille. Alles wat in ons bezit was moesten wij mede nemen en gingen 

in de richting van de badloods voor de ontluizing. Het bad was heerlijk en de kleding die 

uitgestoomd werd heeft niet te lijden gehad. Om 08.00 uur waren wij in de ons aangewezen 

barak waarin wij voorlopig zouden blijven. De ligging was hier beperkt. De indeling was 200 man 

in één barak, waar een Wachtmeester 1e klasse Martinus Hulmer (Kgf. 104040) commandant 

over werd omdat deze de Duitse taal machtig was en voor ons het een en ander naar voren kon 

brengen. Niet te min was het zo gelegen wanneer je ging liggen moest blijven liggen en kon je 

je niet meer omdraaien of je moest je buurman wakker maken. Om 12.30 uur kregen wij voor 

het eerst middageten, wat bestond uit aardappelen met aardappelen nat en gort. Het was wel te 

eten, doch ik kon het niet door mijn keel krijgen, zodat ik aan een half portie genoeg had. Om 

13.30 uur was het brood en thee ontvangen. Per 7 man één Duits brood voor twee maaltijden. 

Hieruit merkte ik wel, dat het niet lang zou duren of ik at alles, want ’s avonds en ’s morgens één 

sneetje brood met ’s middags die aardappelsoep met inhoud, die had je nodig om niet te veel 

te verzwakken en er viel aan “niet lusten” niet te denken. Ook had ik last van een steenpuist dus 

ging ik naar een dokter, wat een Rus bleek te zijn doch een zeer geschikte en vriendelijke man, 

die mij aansprak met “kameraad”. Tegen 18.00 uur ging ik dat ééne sneetje opeten, aangevuld 

met wat brood wat ik meegebracht had en wat toespijs, want het was zuinig aan doen anders 
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zat je gauw met niets en voorlopig kon je het brood aanvullen. Daarna gingen wij een beetje op 

en neer wandelen achter het prikkeldraad en gingen Giel en ik om 20.00 uur naar bed. Hier 

lagen wij naast elkaar op een matras gevuld met papier en op planken. Wij lagen 3 hoog. 

 

Maandag 10 mei 1943 

Om 05.30 uur stonden wij op en gingen ons wassen (Giel en ik). Om 07.00 uur eten brood. Om 

08.00 uur appèl en werd tevens 10 mei herdacht. De koffers werden gehaald en geïnspecteerd 

doch alles mochten wij behouden. De koffers werden weer naar zolder gebracht en er werd 

meegedeeld dat wij iedere dag 1 uur in de gelegenheid werden gesteld om wat uit de koffers te 

halen. 

Om 11.00 uur eten wat bestond uit aardappelen met aardappelnat, waarin gestampt gort en 

stokvis met graat en al. Het geheel leek op aardappelsoep. Veel water zat er in en op een 

moment had je een volle buik maar na een uur of anderhalf was het net of je niets gegeten had. 

Om 12.00 uur weer appèl en moesten het in je bezit zijnde Hollandse geld inleveren. Voor mij 

was dit Fl. 4,50. Hierna ontvingen wij een injectie tegen tyfus op de linker borst. Daarna rust. Om 

14.00 uur naam, adres, enz. opgeven en krijgsgevangenen nummer ontvangen, dat wil zeggen 

een plaatje met koord waarop stond Kr. Gef. Stalag XIA Nr 104075. 

Daarna nog een vingerafdruk en de dienst voor vandaag was weer afgelopen. De behandeling 

blijft goed en aan het eten moet men wennen. Brood en marmelade ontvangen. Om 17.00 uur 

brood eten. Overigens weer wat wandelen een bridge maken en om 21.00 naar bed. 

 

 
Gedeelte Zugangsliste Stalag XI-a met vermelding van Theo, Machiel (Giel) en Arie 

(bron Nationaal Archief collectie 2-13-98, inv. 42) 

 

Dinsdag 11 mei 1943 

Om 05.30 uur opgestaan en goed geslapen. Om 07.00 uur eten, één snee brood. Om 08.00 uur 

appèl, daarna weer rusten. Om 09.30 uur weer appèl. Onderkleding wordt op een lijst op je 
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naam ingevuld, Daarna voor afwisseling op het sportterrein wat marcheren en liederen zingen 

om wat fit te blijven. Om 11.00 uur eten, aardappelsoep. Slapen tot 14.00 uur. Om 14.15 uur 

naar de dokter voor steenpuist welke zeer doet. Om 17.00 uur weer één snee brood met kamille 

thee, verder rust. Tegen de avond komen de Russen voor de dag met een harmonica en 

brengen zang en Russische dansen naar voren. Wij laten ons niet onbetuigd en zingen ook 

enige Hollandse liederen. 

Om 21.30 uur gaan wij naar bed. 

 

Woensdag 12 mei 1943 

Om 06.00 uur op, wassen, eten. Om 08.00 uur appèl, naar sportterrein, zingen en rusten. Om 

11.00 uur weer eten aardappelsoep met postelein waarin stukjes varkensvlees. Om 12.30 uur 

gaan baden. Na terugkomst mochten wij een brief schrijven naar huis en waren dol gelukkig dat 

wij dat mochten doen. Binnen korte tijd zat iedereen in de barak op bed (want stoelen en tafels 

kregen wij niet) een brief te schrijven. Op je bed deed je alles, slapen, eten, lezen, bridgen, 

scheren. Ergens anders was geen plaats, of je moest blijven staan. Om 14.00 uur naar Belgische 

dokter (Kolonel) een aardige man en hielp mij zeer correct. Het weer is zeer mooi en wij doen 

niet veel. ’s Avonds weer dans en zang van de Russen. Om 21.30 naar bed. 

 

Donderdag 13 mei 1943 

Vanaf reveille tot na het eten als vorige dagen. Na 07.00 uur was onze groep aan de beurt voor 

corvee, dat wil zeggen in de barak en daar buiten schoonvegen en de rommel opruimen. Om 

08.00 uur moet alles “sauber” zijn en is er tevens appèl.  

Om 09.00 uur weer naar de dokter. Het weer blijft mooi. Om 11.00 uur weer eten van 

aardappelsoep met de stokvis en iets groenten. Het smaakte wel. Ik begin het eten al lekker te 

vinden, tenminste je moet wel en eet een eetketel leeg. Ik kom in contact met een Russisch 

onderofficier, een student en ontwikkeld, zeer correct. Weer rust tot 15.00 uur. Daarna brief 

inleveren en alle hoop is gericht dat zij thuis spoedig bericht van mij zullen ontvangen. Om 

16.00 uur brood halen per 6 man 2 brood en wat gehakt. Het is warm dus braden in het 

zonnetje. Giel en ik nemen de gelegenheid waar om onze dekens uit te kloppen, overigens rust 

en slapen tot de volgende dag. 

 

Vrijdag 14 mei 1943  

Om circa 00.30. uur voor het eerst luchtalarm. Engelse vliegtuigen trekken richting Berlijn. Om 

circa 01.00 uur afgelopen. Om 06.00 uur opgestaan. Het weer blijft maar prachtig wat voor ons 

een groot voorrecht is. Wij zijn dan ook al aardig bruin geworden. 

De verjaardagen van de krijgsgevangenen worden in het vervolg bij het aantreden herdacht. Om 

09.00 uur weer naar de dokter. Brood eten met kamille thee met suikerzoet. Daarna weer wat 

zingen en om 11.00 uur weer aardappelsoep met iets groenten. Om 12.30 uur slapen tot 14.00 

uur, daarna gingen wij braden in het zonnetje. Om ongeveer 17.00 uur komt een nieuwe ploeg 

krijgsgevangenen uit Holland, die door ons met het Wilhelmus worden ingehaald 2). 

Onder de indruk hiervan slepen zij de koffers en bagage naar het sportterrein waar de zelfde rol 

begint te draaien zoals wij die gehad hebben. De sterkte is ongeveer 1170 man. Er zijn natuurlijk 

bekenden bij en wij vragen nieuws uit Holland. Daarna gaan zij weg en wij praten druk over 

hetgeen ons terloops is verteld, totdat het tijd voor het naar bed gaan is. 

 
2  Op 14 mei 1943 werden in Altengrabow 1170 man (waaronder veel marine mensen), Kgf. nummers 1040474 tot en 

met 105643 ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a 

Altengrabow). De kaft van deze lijst vermeldt de datum van 13 mei 1943 
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Zaterdag 15 mei 1943 

Het weer is weer prachtig. Ik was om 05.00 uur op in verband met de drukte voor het wassen 

daar wij in het waslokaal maar over 8 kraantjes beschikten. Het liet zich dus aanzien dat het 

wassen voor die circa 1600 man een hele tijd in beslag zou nemen, dus besloot ik met Giel en 

Sergeant Joop Riekel (Kgf. 104077) in het vervolg om 05.00 uur op te staan. Na het wassen 

gingen wij indien nodig ons scheren en verder op en neer wandelen tot het tijd werd om thee te 

halen zo tegen 06.30 uur, naar gelang onze compagnie (wij behoorden tot de 1ste Compagnie) 

als eerste of laatste aan de beurt was. Wij gingen dan in Compagnie verband, gewapend met 

een pannetje en veldfles naar de keuken. De thee ging in het pannetje en ik goot het dan weer 

over in mijn veldfles. Daarna gingen wij op de papieren slaapmatras ons brood zitten eten, dat 

wil zeggen, één sneetje. Men smeerde er de marmelade of de toespijs die voor die dag gegeven 

was, er op en heel langzaam werd het sneetje opgegeten. Om 08.00 uur kregen wij een tweede 

injectie en twee schrapjes op de linker bovenarm tegen pokken. Om 10.00 uur weer brood 

halen, per 7 man één brood met als toespijs marmelade en vleesgehakt. Om 11.00 uur 

aardappelsoep. Om 14.00 uur een beetje onweer en wind, maar verder droog. Ik liep die dag in 

mijn sportbroekje van de warmte en verder was het rusten in verband met de injectie die wij op 

de rechter borst ontvangen hadden. Ook begon ik een stukje worst te eten, die ik meegenomen 

had en het was een traktatie zo heerlijk als die was en begon te merken dat hetgeen je hier 

kreeg niet veel voedingswaarde had en dat het offer dat wij brachten naar gelang de voorraad 

opraakte groot zou worden. Doch wij hielden kop op en dachten dan weer, wij moeten zorgen 

dat wij gezond bij vrouw en kinderen terug moeten komen. Wij konden dan ook niets anders 

doen, dan de voorraad zo spaarzaam mogelijk te verdelen. 

 

Zondag 16 mei 1943 

Het opstaan was weer op 05.00 uur en alles werd volgens het program afgewerkt. 

Om 09.00 uur moesten wij aantreden en dachten; nu komt er iets bijzonders. En jawel, er werd 

gevraagd wie van ons vrijwillig werken wilden. Waar werd niet verteld. Eenparig en als een klit 

aan elkaar werd deze vraag met néén beantwoord, zodat wij weer  konden inrukken. Om 11.00 

uur was het weer aardappelsoep met knol (een soort voederbiet) met wat varkensvlees. Alles 

ging door elkaar, de aardappelen werden geschild maar heel gelaten dus de niet eetbare gingen 

net als de knollen de pot in. Zo werd alles fijn gestampt. Wanneer je dan je eten in je eetketel 

gehad om te gaan eten, kwam je die zwarte stukken tegen en had dat alles een onsmakelijk 

gezicht, maar je kreeg niets anders, dus at je alles op. 

Wij deden dan ook niet veel meer, daar wij merkten dat alle inspanning nadelig voor ons 

lichaam werd. Al bleef de behandeling goed, het eten werd er niet beter op.  

Doch ondanks dat bleven wij de gegeven orders correct opvolgen, zodat van de 8 compagnieën 

die er waren, onze compagnie in een goed blaadje stond bij de Duitse leiding. Wij verdeelden 

onze vrije tijd met rusten, bridgen, wandelen en slapen. Ook werd vandaag de verjaardag van 

Sergeant D.A.J.W. de Haan (Kgf. 104363) herdacht. 

P. Liefting 3), die ook bij de 2e ploeg gearriveerd was, kwam naar mij toe en heb ik een tijd mee 

gesproken. Die kwam voor 3 maanden, omdat hij bij het geneeskundige personeel is en die 

worden om de 3 maanden afgelost.  

Ook de andere compagnieën werd gevraagd voor werken. Van het geheel van ongeveer 1600 

bleken 52 man zich bereid te verklaren om te werken, waaronder ook Wachtmeester Marten 

 
3  Vrijwel zeker wordt hier Soldaat verpleger Pieter Liefheid (Kgf. 105438) bedoeld, die op 14 mei 1943 in 

Altengrabow aankwam. 
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Bakker (Kgf. 104315) uit Amersfoort. Terwijl ik er met hem van te voren over gesproken had, dat 

wij niet mochten werken en dat in strijd zou zijn met het op 27 juli 1929 te Genève gesloten 

verdrag betreffende de behandeling van krijgs-gevangenen, bekend gemaakt bij Koninklijk 

besluit van 25 oktober 1932, Staatsblad nr 514. Terwijl volgens ons zakboekje artikel 27 van 

hoofdstuk 1 “algemene bepalingen” wordt gezegd dat krijgsgevangen onderofficieren mogen 

slechts tot bewakings-werkzaamheden verplicht worden, tenzij zij uitdrukkelijk een betaalde 

bezigheid vragen. Ondanks dat gaf hij zich toch op. Het weer blijft nog goed maar veel wind.  

De behandeling blijft ondanks het weigeren goed. 

 

Maandag 17 mei 1943 

Om 05.00 uur op. Verder als vorige dagen. Om 08.30 uur weer naar de dokter. Steenpuist is nog 

niet over. Overigens verloopt de dag rustig. Wij wandelen, kaarten op de bepaalde tijden, eten 

en maken wel dat wij steeds trek hebben. Doch de hoeveelheid blijft het zelfde. Bij het brood 

krijgen wij een schijfje worst en wat marmelade.  

Zang van de Russen. 

 

Dinsdag 18 mei 1943 

Het weer wordt koud, weinig zon. Overigens als vorige dagen. Wij krijgen de mededeling dat 

het contact met de Russen verboden is. De Russen lopen in Hollands uniform welke blauw 

geschilderd is. Op de rug staat S.U. Zij zien er door hun slechte kleding vies en vuil uit. We 

mogen niet meer zingen: “het Wilhelmus”, “de W.A. marcheert”, “’t is plicht dat iedere jongen” 

en “Wij willen Holland houden”. Geconstateerd wordt dat er een 4) N.S.B.-ers onder ons is, welke 

aan zijn lot wordt overgelaten, zodat niemand meer iets met hem bemoeit. Zo loop hij iedere 

dag in zijn eentje terwijl ongeveer 1600 man geen boe of ba tegen hem zeggen, en wij het 

vermoeden hebben dat hij de zaak verraad.  

Overigens weer rust en houden ons kalm en blijven opgeruimd en vrolijk.  

Het weer wordt weer mooi, dus maken gebruik van zonnebaden. 

 

Woensdag 19 mei 1943 

Begin weer als vorige dag. Mooi zonnig weer, wind is weg. De N.S.B.-ers zijn weg gepest en 

krijgen een afzonderlijk plaatsje. De behandeling blijft goed. Om 12.00 uur baden. Wat een 

echte verfrissing is. Overigens als vorige dagen. Altijd maar achter prikkeldraad. 

 

Donderdag 20 mei 1943 

Om 05.00 uur op. Fris weer. Tegen 09.00 uur wordt het weer warm. Overigens als vorige dagen. 

Derde inenting gehad. Verder wandelen, kaarten en rusten, enz. geen nieuws. 

 

 

Vrijdag 21 mei 1943 

Als vorige dag. Warm weer. Ga nog steeds iedere dag naar de dokter. Ik word verkouden, pijn in 

mijn keel, spoel met supersl. (?) Verder als andere dagen. 

 

Zaterdag 22 mei 1943 

Om 08.30 uur opgestaan. Ik voelde mij niet lekker door de verkoudheid. Vannacht was het weer 

luchtalarm. Het weer is weer mooi. Twee dagen wordt (wassen ?) verboden in verband 

 
4  Later verbeterd in “twee”. 
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vermoedelijk met de doorbraak van een stuwdam ? Beginnen te merken dat de voorraad gaat 

minderen en dat het eten niet veel kracht in ons lichaam brengt. 

Het eten is vandaag slecht; alleen aardappelsoep. Bedenken dat het gemis aan huis iets is, wat 

niet onder woorden te brengen is. Ik haal zo af en toe mijn gezinsfoto voor de dag en op mijn 

bed bekijk ik deze in stilte en zie in gedachten allen om mij heen en dan bedenk bij mijzelf 

“Moeder zit zonder vader, maar vader is zonder moeder en kinderen en is tevens zijn vrijheid 

kwijt”. Maar eens komt er weer een andere tijd en zullen wij weer bij elkaar om de tafel zitten en 

zal ik kunnen vertellen uit mijn dagboek over hetgeen ik voor het Vaderland en mijn gezin heb 

opgeofferd. 

 

Zondag 23 mei 1943 

De verkoudheid is bijna over. Onze groep heeft corvee vandaag. De barak inwendig en de 

omgeving schoonmaken. Het weer is nog steeds goed, doch later op de dag betrekt de lucht. 

We eten aardappelsoep met zuurkool, iets vlees en knollen.  

Wij slapen met 3 man boven elkaar. Ik lig boven. Hoe het komt weet ik niet maar tegen 15.30 

uur wil ik van boven iets pakken, doch val naar beneden op de stenen en kom gedeeltelijk op 

mijn stuit en linker bil terecht. Tevens op mijn linker elleboog. Ik heb vreselijke pijn en kan niet 

zitten, liggen of lopen. Om 19.00 uur ga ik van de pijn naar bed. Het begint te regenen. 

  

Maandag 24 mei 1943 

Zeer slecht geslapen van de pijn. Het weer is weer opgeknapt. Ik ga naar de dokter, een Belg, en 

(die) constateert een bloeduitstorting in mijn linker bil. Mijn stuit is gelukkig niet geraakt, doch 

alleen een schaafwond. Ik doe verders niets. 

Om 16.00 uur is er appèl op het sportterrein. Er is een Commissie uit Hannover aangekomen om 

te onderzoeken wie geschikt is voor de arbeidsinzet. Op de man af wordt het gevraagd, doch ik 

wordt misselijk om hen, daar wij allen beroepsmilitairen zijn en geen vak kennen. Aan mij vragen 

zij wat ik deed voor ik in dienst kwam. Mijn antwoord was, kwam van school en ben 24 jaar in 

militaire dienst. Zij konden niet begrijpen dat wij allen zolang in dienst waren tussen 20 en 30 

jaren wat de Onderofficieren betreft. Ook kregen wij gelegenheid een briefkaart naar huis te 

schrijven en bleek dat onze vorige brieven niet weggezonden waren, althans wij kregen onze 

brief terug. Uit alles merkten wij, dat zij zich niet aan de bepalingen en de rechten van 

krijgsgevangenen hielden. Op de briefkaart mochten wij 30 woorden zetten, zodat ik hem als 

volgt inkleurde: 

“Lieve Allemaal, Gezond. Klimaat afwisselend. Behandeling goed. Eet alles. Voorraad op. Geen 

pakketten en brieven. Bericht afwachten, informeren bij Rode Kruis. Stuur dan roggebrood, 

havermout vet, vloeitjes, tabak en cacao. 

Groet allen, Arie”. 

 

Dinsdag 25 mei 1943 

Zacht weer, regen, om 10.00 uur droog. Ik heb nog pijn. Eten alleen aardappelsoep met wat 

plantenvet, daarna rust. Overigens als vorige dagen. 

 

Woensdag 26 mei 1943 

Mistig koud weer. Af en toe regen. Overigens als vorige dagen. Het eten wordt niet beter. 

Aardappelsoep, zuurkool, het was net pap. De Duitse autoriteiten weten niet, wat zij met ons 

moeten aanvangen. 
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Donderdag 27 mei 1943 

Droog weer, fris, af en toe zon. Zoals altijd zijn Giel, Joop en ik weer om 05.00 uur op, doen onze 

morgenwandeling weer, bekijken elkaars gezinsfoto’s en praten wat over hen en zo verloopt de 

tijd weer naar het morgenontbijt dat beruchte eene sneetje. 

Wij blijven steeds zoals wij zijn, maken af en toe grapjes, lachen erom en steeds komt er iets 

nieuws, omdat wij weten dat dit kamp een doorgangskamp voor ons is, zodat nu alles met ons 

afgewerkt is wachten op een tijd dat wij naar een vaste standplaats zullen vertrekken. Wij zitten 

nu al vier weken in Altengrabow en nog weten onze gezinnen niets van ons en wij niets van hun. 

Een van onze collega’s is ziek geworden. Hij heeft een maagkwaal, kan het eten niet verdragen 

en wordt door ons met wat nog in ons bezit is geholpen daar van andere zijde niets aan hem 

wordt gedaan, alhoewel de Belgische dokter alle moeite doet, doch het helpt niets, hij is ook 

ondergeschikt en de Duitse dokter beslist.  

Om 10.00 uur moeten allen aantreden en wordt er een transport van 1.000 man klaar gezet voor 

vertrek. In hoofdzaak zijn het mannen van de marine die vertrekken.  

Dit transport gaat vermoedelijk naar Straatsburg 5). Om 10.30 uur vertrekken zij, krijgen geen 

gelegenheid meer om het middagmaal te gebruiken, zodat, daar er voor ongeveer 1600 man is 

gekookt, de overige 600 man een dubbel portie zullen ontvangen. Het middageten bestond die 

dag uit aardappelen met zuurkool, stokvis en gort, dus voor deze keer zoals wij het noemen 

“een flinke pot”. Bij brood ontvangen wij schapenkaas en marmelade. Wij blijven dus met 

ongeveer 600 man achter. Overigens is het weer rusten, wandelen en kaarten. 

 

Vrijdag 28 mei 1943 

Om 05.00 uur in de morgen. Giel maakt mij wakker en is de eerste die mij feliciteert met mijn 

veertigste verjaardag, gevolgd door Sergeant Joop Riekel (Kgf. 104077). Met ons drieën staan 

wij op en doen wat wij altijd gewoon zijn te doen in de morgen uren. Doch onder het heen en 

weer kuieren achter het prikkeldraad gaan mijn gedachten even verder en wel naar Holland, 

naar eigen haard, familie, kennissen, enz. 

Deze veertigste verjaardag, hoewel in deze tijd, had toch een prettige herinnering voor mij 

kunnen zijn, terwijl nu ik hier zit ver van wat mij lief en dierbaar is voor beide partijen een niet 

gezellige dag zou worden. Echter zat er nog iets anders aan vast aan deze dag. Het was ook de 

dag waarop ik voor 24 jaar geleden in de militaire dienst trad.  

Ook dat was voor mij om even in gedachten te blijven stilstaan. Weer haalde ik de foto voor de 

dag en in deze gedachte met hen samen liet ik mij door hun feliciteren, en zou deze dag als 

andere dagen voor mij voorbijgaan. 

Het weer is fris met wat wind. Ook Korporaal D.M. Kuivenhoven (Kgf. 105312) feliciteert mij. Om 

05.30 ben ik klaar met wassen en aankleden en wil ik naar buiten gaan, kom ik de Compagnie 

Commandant tegen, de machtmeester 1e klasse Hulmer (Kgf. 104040). Ook deze feliciteert mij. 

Hoewel ik dat een beetje vreemd vond, daar het altijd voor het front van de troep op het appèl 

werd gedaan, liet ik het maar zo en dacht dat doet hij uit vriendschap en wij kennen elkaar nog 

vanuit de Arbeidsdienst. Nadat de morgenwerkzaamheden waren afgelopen en wij om 08.30 op 

het appèl stonden, vroeg ik mijn groeps commandant Theo van Reijsen (Kgf. 104073) of ik uit 

mocht treden (wat ik iedere morgen deed) om naar de dokter te gaan. Deze zei nee, er is appèl 

op het sportterrein voor allen, dus moet je eerst meegaan, daarna mocht ik inrukken. Wat vind 

ik dat gek zei ik tegen Theo, iedere morgen treed ik uit en nu moet ik mee. Enfin, ik marcheerde 

mee en zo gingen de 600 krijgsgevangenen naar het sportterrein. Ook daar viel het mij op dat 

 
5  Dit transport ging in eerste instantie naar het Fort Kronprinz en zou later naar Stalag V-a Ludwigsburg gaan, waar 

de meeste Nederlanders in een Arbeitskommando te Stuttgart zouden komen. 
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een gehele vreemde vorm voor een appèl werd aangenomen, namelijk een carré vorm. Toen ik 

Theo vroeg wat krijgen wij nu, zei hij “de laatste nieuwsberichten worden bekend gemaakt”. 

Niets vermoedend wat er zou gebeuren ontdekte ik Giel, die altijd naast mij stond, in het 

voorterrein en ging mij een licht op, dat hij voor mijn verjaardag iets bijzonders had bedacht, 

althans hij had een papier in zijn hand. Toen alles opgesteld was vroeg de Compagnie 

Commandant of ik even naar voren wilde komen en zei Theo dat ik mijn overjas uit moest 

trekken. Nog had ik niets in de gaten. Toen kwam het moment, dat voor mij en ook voor mijn 

gezin als was het dan maar een onderonsje door krijgsgevangenen op touw gezet, een blijvende 

mooie herinnering zou zijn. Daar werd door de adjudant van de compagnies commandant een 

oorkonde voorgelezen ter gelegenheid van mijn 24 jarige dienstverband.  

Dat was voor mij toch een mooi ogenblik. De commandant schetste voor allen mijn militaire 

loopbaan in deze 24 jaar en deelde mede dat dit tevens mijn verjaardag was en dat hij hoopte 

dat ik deze dag volgend jaar thuis zou kunnen vieren. Daar het Wilhelmus niet gezongen mocht 

worden werd het “Wien Nederlands bloed” voor deze gelegenheid gezongen. Na afloop hiervan 

werd de 1e compagnie waartoe ik behoorde (200 man) in de gelegenheid gesteld de jubilaris 

geluk te wensen, waarbij de Garde korpsen de voorkeur hadden. Zo kreeg ik dan 200 handjes te 

geven en deed mijn hand pijn van het dichtknijpen. De andere compagnieën werden volstaan 

door de gelukwensen door hun compagnie commandant aan de jubilaris over te brengen. 

Tot slot werd het eremetaal op mijn borst gespeld en door het geheel gedefileerd. Hierna was 

de plechtigheid afgelopen. Dit alles geschiedde terwijl ik er niets van afwist. 

De anderen waren met alles op de hoogte en alles speelde zich zo mooi af alsof het echt was. 

Zo werd deze dag voor mij toch nog een onvergetelijke dag en deed het mij goed, dat dit op 

zo’n aangename wijze had plaatsgevonden. Echter post ontving ik niet, daar in Holland niemand 

wist waar of ik zat, want ook die kaartschrijverij was voor mij iets wat niet doorgestuurd was. ’s 

Middags werden er wedstrijden gehouden in estafette, de 1e, 2e, 3e en 4e compagnie tegen 

elkaar. Hierna de veteranen mannen van boven de 40 jaar. Het was een leuke middag en er werd 

heerlijk gelachen over de diverse figuren die je over het veld zag hobbelen. ’s Avonds trakteerde 

ik mij op 3 sneetjes brood. Het was een mooie avond zodat ik tevreden en met een blije 

herinnering om 21.00 uur naar bed ging. Zo was deze dag zonder eigen kring toch nog 

onvergetelijk geweest.  
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De oorkonde, ontworpen door Fourier Floris L.M. van Reijsen (Kgf. 104087),  

die in juli 2016 bewaard is gebleven dankzij oplettendheid van het  

personeel van de Kringloopwinkel Outlet Den Haag-Rijswijk, thans collectie NIMH.  
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Zaterdag 29 mei 1943 

Tot 07.00 uur als vorige dagen. Mooi weer, zon komt op. Brood eten en verders weer als andere 

dagen. Sokken en zakdoeken wassen. Om 15.00 uur tot 17.00 uur een lezing van een Sergeant 

Majoor van de Marine over het duikbootwapen. Deze lezing was voor ons zeer interessant. Om 

19.00 uur werd er een Protestantse bijeenkomst gehouden en ook een door de Rooms 

Katholieken, welke geleid werd door Protestantse en Rooms Katholieke Onderofficieren. 

 

Zondag 30 mei 1943 

Om 06.00 uur op. Ik heb weer last van de steenpuist. Om 09.00 uur appèl. Om 09.15 uur 

bijeenkomst het is zondag en wel de 4e zondag en nog hebben wij niets gehoord van thuis. 

Terwijl voorschrift is dat zo spoedig na de gevangenneming gelegenheid moet worden gegeven 

bericht naar huis te zenden. Mogen wandelen naar het sportterrein met wintertrui, overjas en 

handschoenen aan, want het was koud weer. 

Eten was weer aardappelsoep met witte bonen die niet gaar waren. Het eten is in deze 

omstandigheden voor ons iets waar je je maar niet voor op kan trekken, je hebt steeds trek dus 

ben je blij dat je wat krijgt. Wat het is geeft niets, men eet alles. Bij het brood weer eens een 

schijfje worst, daarna rusten en om 14.00 uur een lezing over de spelregels van het voetballen 

door Sergeant Majoor Metz (Kgf. 104050), scheidsrechter van de K.N.V.B. In de middag wordt 

het weer wat beter en komt het zonnetje te voorschijn. 

 

Maandag 31 mei 1943 

Om 05.00 uur op, als vorige dagen. Weer corveedienst. Ik laat mijn haar knippen bij gebrek aan 

geld betaal ik met een banklandlotje (?). Schrijven mogen wij niet eerder dan dat wij op de 

plaats van bestemming zijn. Zo wordt je aan het lijntje gehouden en is er van de andere kant in 

het geheel geen medewerking over contact met huis.  

Zij zeggen: “onze soldaten aan het oostfront kunnen ook niet schrijven”, maar daar hebben wij 

niets mee te maken. Wij zijn hier niet uit ons zelf gekomen. En zo is het iedere dag wat, te veel 

om op te noemen. Je ontvangt steeds tegenwerking. 

We eten aardappelsoep met iets andijvie. Voor brood, marmelade en gehakt van ieder één 

eetlepel. Om 14.30 uur naar de tandarts in het lazaret 6). Ik krijg daar contact met Franse, 

Belgische en Poolse krijgsgevangenen welke hier al 2 en 3 jaar zitten. Hun medeleven tegenover 

ons is prachtig, Ze weten dat wij aan alles gebrek hebben en veel te weinig te eten krijgen. Ze 

gaan weg, maar komen spoedig terug met chocolade, kaas, brood, zeekaak, koel en sigaretten, 

wat onder de aanwezigen wordt verdeeld zodat ieder weer iets in zijn maag heeft. Dit alles 

geschiedt stiekem buiten de Duitse geleiders om, want die willen het niet hebben. Zij groeten 

ons beleeft, doch voor de Duitsers doen zijn het niet. Wij zijn hun kameraden en het is leuk 

wanneer je met elkaar in contact kom. Al kan je hun niet verstaan, toch zijn er wel van ons die 

met hen kunnen praten of door gebaren het hun duidelijk maken. Wij voelen dat wij aan alles 

gebrek hebben en al hebben wij niet direct honger, maar trek zoveel te meer en verlangen wij 

niets anders dat er een pakje van thuis zal komen, want die pakjes zullen ons de bijvoeding 

moeten geven om ons op kracht te houden en dan nog de briefwisseling. Verders dienen wij 

onze tijd wel uit, maar werken doen wij niet, tenzij volgens het zakboekje. 

Gelukkig voel ik mij gezond en sterk en Giel ook en ook de andere collega’s, maar onze vriend 

Sergeant H.E. Hulsen (Kgf. 104063) met zijn maagkwaal kan het niet bolwerken, daar hij ook 

geen extra voeding ontvangt en de andere collega’s hebben niets meer om het hem te geven, 

 
6  De tandarts was mogelijk Vaandrig W.A. Ruyten Kfg. 105260, die met de groep van 14 mei 1943 in Altengrabow 

aankwam. 
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terwijl de Duitse dokter geen moeite doet om hem op te nemen in het lazaret, dus moet hij 

noodgedwongen in het ziekenverblijf blijven liggen. Zo merkt men de medewerking van hen in 

’t belang van de krijgsgevangenen. 

 

Dinsdag 1 juni 1943 

Als gewoonlijk weer om 05.00 uur op en het bevalt mij best zo vroeg op te staan, daar ik altijd 

tegen 21.00 uur naar bed ga. Het weer is mooi dus wandelen wij weer met z’n drietjes op en 

neer. Verders als voorheen. Eten alles even nat en nog nooit heb ik in al die tijd mijn vork 

gebruikt. Het is steeds maar lepelen. Het eten glijdt er in als zou het de fijnste pot zijn van 

Moeder de vrouw, Je kijkt niet wat er in zit en je bent blij als je van de kok, wat een Rus is, een 

beetje plasje (?) toe ontvangen en dan gaat een volle eetketel met dat aardappelsoep mijn 

maag in. Soms krijg ik ook nog wel het overschot van Ab Oomen, die kan het haast niet naar 

binnen krijgen en dan heb ik voor 2 uur een volle maag met nattigheid. Maar dan ben ik ook blij 

dat mijn maag gevuld is, want ik voel heel goed dat alles wat je krijgt te weinig is. Maar je moet 

het er mee doen en dan berust je er maar in. Om 14.30 uur moet ik weer naar de tandarts en 

werd er een kies getrokken, Weer kwamen de Fransen en de anderen, brachten ons zeekaak, 

pruimen, rozijnen, koek en tabak, wat dankbaar werd aanvaard.  

Er komt wind opzetten en het begint te regenen. Om 19.00 uur regent het nog. 

Ik ga om 21.00 uur naar bed. Heb geen kiespijn, wel nog steeds last van mijn linker bil. Een 

Sergeant Majoor van de marine 7) houdt een lezing over de dienst bij de marine. Een zeer 

interessante lezing was dat, omdat een leek daar geen kijk op heeft.  

 

Woensdag 2 juni 1943 

Vandaag was het weer eens een bijzondere dag. Het weer was zeer mooi en het zonnetje schijnt. 

Nadat ik om 05.00 uur was opgestaan en mij geschoren had, was het prettig om te wandelen. Te 

meer vandaag komt er weer een nieuwe ploeg in krijgsgevangenschap, namelijk het regiment 

Grenadiers met haar soldaten 8). 

Om 11.45 gaan wij eerst baden daarna eten en een uiltje knappen, zodat de middag al voor een 

groot deel voorbij is. 

Tegen 15.00 uur maakten wij nog een bridge en tegen 17.00 uur werd er geroepen “daar komen 

ze, daar komen ze !” Ik vloog van bed af om te zien of er bekenden bij zouden zijn, en of er 

misschien wat nieuws uit Holland of van mij thuis bij is. Zo zie ik verschillende soldaten passeren 

die ik jaren geleden afgericht heb. Ik hoor mijn naam noemen van “Hé Fourier Veltkamp, hoe 

gaat het, enz.” Maar verder hoor ik niets, tot opeens Soldaat Henk de Boer (Kgf 105742) 

tevoorschijn komt en roept: “Hallo Arie, de groeten van je vrouw, ik ben bij je thuis geweest 

zondag. Alles is goed bij je thuis”.  

Ineens gaan mijn gedachten naar huis en kom ik inwendig onder de indruk, maar blij ben ik als 

een kind, dat het na 26 dagen van afwachten alles goed met Moeder en kinderen is. Morgen 

vertel ik wel meer, zie hij. Tevreden dat ik iets gehoord had, al waren het maar een paar 

woorden, ik dacht nog misschien heeft zij een brief meegegeven, maar die kon ik nu niet 

ontvangen daar hij te ver af was dus krijg ik die morgen wel. Ook mijn oppasser rustkamer is 

erbij namelijk Soldaat Johan Boekhout (Kgf. 105796) en zo zie ik er nog meer voorbij gaan: 

 

 
7  Sergeant Majoor Alko Vos Kgf. 104557 (bron dagboek Blonk Kgf.105264). 

8  Op 1 juni 1943 werden in Altengrabow 722 man (hoofdzakelijk Grenadiers), Kgf. nummers 105644 tot en met 

106346 ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a 

Altengrabow).  
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Hubertus van der Wilk (Kgf. 105788) 

Willem van Luijn (Kgf. 105794) 

Nicolaas Tj. Vogelaar (Kgf. 105793)  

Jan Vroomen (Kgf. 105805) 

A.H. van Oosten (Kgf. 105798)  

Johan van Eijkeren (Kgf. 105790)  

Jacob Schilperoort (Kgf. 105799) 

Berend Veldkamp (Kgf. 105741) 

Teunis Borsje (Kgf .105780) 

Petrus Willemse (Kgf. 105795) 

Christiaan van Reijzen (Kgf. 105797) 

Revert Wolthof (Kgf. 106151) 

 

Allemaal lui die in de mobilisatie  te Woudrichem bij mij hebben gediend. De compagnie was 

toen ongeveer 200 man sterk en daar komen er nu maar 14 van in krijgs-gevangenschap. De 

rest heeft vermoedelijk uitstel of vrijstelling gekregen. Je voelt je weer wat prettiger en 

aangenamer als je weer bekenden ziet. Ze vragen alles, voor wat betreft de toestand hier, eten, 

of je alles in je koffers mag behouden, wat er gaat gebeuren, over werken, enz. Overal wordt een 

antwoord op gegeven. Sigaretten worden mij toegeworpen, zelfs krijg ik een pakje smeerkaas 

en een half potje roomboter toegegooid, want je kunt niet bij elkaar komen. Het prikkeldraad 

belet het. Het kamp is in verschillende vakken verdeeld, zodat het vak waar Henk in zit met een 

tussenruimte van circa 2 meter weer met prikkeldraad is afgezet. Doch door gooien kan je elkaar 

toch wat toestoppen. Zij weten dat wij na bij 4 weken niet veel meer over hebben, dus wat je 

krijgt is welkom. Om 21.00 uur ga ik naar bed en wacht ik maar tot de volgende morgen. 

 

Donderdag 3 juni 1943 

Om 05.00 uur op. Het is Hemelvaartsdag en mooi weer. Weer met Henk gesproken, doch mijn 

vrouw had geen brief meegegeven, zij maakten het allen goed en dat was voor mij het 

voornaamste. Mijn collega’s zeiden “brachten ze mij ook maar zo’n berichtje dan zou ik ook 

tevreden zijn”.  Verder sprak ik nog met Soldaat Johan Boekhout (Kgf. 105796) en Sergeant 

Hubertus van der Wilk (Kgf. 105788). Het eten was iets beter er zat weer wat meer stokvis en 

gort in. Verder kregen wij per 6 man 1 brood dus dat scheelde ook al weer iets. Ook met 

Sergeant Jacobus M. Kerkhof (Kgf. 106266) sprak ik nog een poosje daar ik de enige bekende 

voor hem was. 

De avond vulden wij met zang en cabaret van weerskanten, zodat er een leuke stemming in 

kwam. Ongeveer 790 man waren er aangekomen 9).  

De oppervlakte die wij konden belopen langs het prikkeldraad was zo ongeveer 60 bij 80 m, dat 

is 4.800 m2 oppervlakte en dat voor ongeveer 1600 man was dus niet veel. Ieder had dus zo 

ongeveer 3 m2 ter beschikking. Van onze ploeg waren er al 1000 man weg en nu gingen er nog 

250 man van de Marine naar het hoofdkamp 10), zodat de 1e en 2e compagnie overbleven.  

 

Vrijdag 4 juni 1943 

 
9  Op 1 juni 1943 werden in Altengrabow 722 man (hoofdzakelijk Grenadiers), Kgf. nummers 105644 tot en met 

106346 ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a 

Altengrabow). 

10  Deze mannen gingen vanuit het Vorlager naar de hoogbouw in Altengrabow. 
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De ochtend is weer mooi en alles gaat zijn normale gang. Veel nieuws is er niet. Ik kom met 

Henk de Boer (Kgf. 105742) in contact en kon ik hem persoonlijk de hand drukken. Om 11.00 

uur eten aardappelsoep met zuurkool, gort en stokvis, geen combinatie voor Holland. Wij echter 

aten er graag van en werd de bodem tot onder aan toe schoon gekrabd. Zelfs waren er 

Onderofficieren en Korporaals van ons, die een aanval deden op een spoelington, zodat je 

merkte dat bij een hoop van die lui de mentaliteit ver beneden peil daalde. Zo waren er 

meerdere gevallen, diverse bukzoekers zag je. 

Je had er die aan een nieuwe binnenkomende troep riepen “honger” gooi wat over, enz. 

Terwijl de binnenkomenden met hun hart in de schoenen liepen en dachten die lui sterven hier 

van de honger. Gelukkig was er nog een andere groep, die de angst bij hen weghaalde door hen 

in te lichten, dat het nog wel ging met de honger. Verder verliep de dag rustig en werd nog een 

oefening gehouden voor luchtalarm. Voor de avond stond weer zang en cabaret op het 

program. 

 

Zaterdag 5 juni 1943 

Deze dag was alweer mooi en alles verliep als vorige dagen. Nieuws was er niet, alleen dat wij 

nu aardappelensoep met zuurkool en augurken te eten kregen, wat slecht was. 

 

Zondag 6 juni 1943 

Het is weer zondag. Dat is een dag dan kleed ik mij altijd in uniform en is alles netjes gepoetst 

terwijl in de week ik met een lange burgerbroek door het kamp loop. Het is zacht weer met 

motregen.  

Bij het brood krijgen we sardines en augurken. Mijn bil doet nog steeds pijn, maar het slijt wel. 

Wij maken van stenen een versiering met wat aanplanting er voor. De ziekenbarak een roodkruis 

van rode steentje alles verder aangebracht zodat het er keurig uitziet allemaal, en de Duitse 

leiding zeer tevreden is.  

Weer eten aardappelsoep met zuurkool met harde ronde witte bonen. Tegen 10.30 uur komt er 

weer een nieuwe ploeg binnen namelijk de Jagers, ongeveer 600 man 11). Veel bekenden zijn er 

voor mij niet bij dus maak ik niet te veel drukte en laat het aan anderen over zoals Giel, die 

natuurlijk van hun eigen Regiment veel kennissen daaronder hebben. Tegen 18.00 uur komt er 

regen en onweer, dus blijven wij heerlijk binnen. 

 

Maandag 7 juni 1943 

Eindelijk komt er slecht weer, regen en wind. Nog altijd staan wij drietjes om 05.00 uur op. Het 

eten is aardappelsoep met knollen, zuurkool en stokvis. Ik heb er 2 eetketels van opgegeten, dus 

je ziet als je honger hebt lust je van alles en dat is met mij ook zo. 

Wanneer je dat eten bewaart voor ’s avonds, wat ik ook weleens doe, is het bijna niet te eten. 

Dan is het koud, stijf en wit, net stijfsel door de zetmeel, maar het gaat toch naar binnen. Je 

gooit niets weg. Iedere middag leggen wij een kaartje en de avond wordt opgeluisterd met  een 

voetbalwedstrijd van Grenadiers tegen de Jagers. 

 

Dinsdag 8 juni 1943 

Het weer is droog maar koud. Wij hebben weer corveedienst. We gaan om 10.00 uur brood 

halen en ontvangen marmelade en plantenvet. Om 11.00 uur aardappelsoep met knollen en 

gort. Daarna weer slapen tot 14.30 uur. Het zonnetje wordt weer warm. 

 
11  Op 6 juni 1943 werden in Altengrabow 545 man (hoofdzakelijk Jagers), Kgf. nummers 106365 tot en met 106909 

ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a Altengrabow). 
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Ik zie er fijn gebruind uit. Eindelijk ontvangen wij één stukje toiletzeep. 

 

Woensdag 9 juni 1943 

Dit is een koude dag en we blijven veel binnen. De rest verloopt zoals andere dagen; niets 

bijzonders. 

 

Donderdag 10 juni 1943 

Het regent en het is koud. Alles is als gisteren. Om 09.00 uur wordt bekend gemaakt dat een 

transport van 100 man morgen weg gaat, waaronder ook ik. Vermoedelijk naar het Lager in 

Trier. Van allen wordt een foto met gevangennummer genomen, dus zullen wij eindelijk 

vertrekken. Er wordt druk gesproken maar het is afwachten tot morgen.  

In ieder geval gaat de 1e Compagnie weg en daar behoren Hulmer, Giel, Joop, Theo, Ab en ik 

ook bij. De koffers worden gepakt.  

 

Vrijdag 11 juni 1943 

Om 10.00 uur komt er bericht dat wij om 12.30 uur klaar moeten staan voor afmars. 

We krijgen eerst nog aardappelsoep, gort met augurken te eten. Allen zijn blij dat wij weggaan. 

Wij nemen afscheid van de achterblijvers. Ik heb een brief geschreven voor thuis, welke ik aan 

de verpleger Hubertus van de Zwaan (Kgf. 105442) gegeven heb, die met augustus naar huis 

mag. Is er dan nog geen bericht van weerskanten, dan komt deze brief er zeker. Om 14.00 uur 

vertrekken wij uit Altengrabow. Tot onze grote verwondering zien wij dat we niet in 

goederenwagons moeten plaatsnemen, maar in personenwagens. Wij kunnen dus naar buiten 

kijken. Wij nemen plaats met z’n vieren bij het raam, Giel, Theo, Joop en ik. Daar er voor twee 

dagen brood en gehakt wordt meegegeven, zal het een lange reis worden wat ons veel te zien 

zal geven, omdat we zowat door het midden van Duitsland moeten rijden.  

Hier volgt de route: vertrek uit Altengrabow 14.00 uur, Magdenburg 16.00 uur, achter 

goederentrein, vertrek 16.30, Beyendorf, Langenweddingen,Hornhausen, Hedeper, 

Werlaburgdorf, Gielde, Klein Mahner, Salzgitter, Ringelheim in de Harz, Schlede, Seesen, 

Kreiensen, waar wij van 23.00 uur tot de volgende morgen 04.30 blijven staan. 

 

Zaterdag 12 juni 1943 

Om 03.00 uur beginnen ze te rangeren en om 4.30 uur vertrokken wij. We hebben in de coupé 

geslapen. Salzderhelden, Northeim, Südheim, Bovenden, Göttingen, kregen daar koffie van het 

Rode Kruis.  

Verder over Dransfeld, Oberscheden, Speele, Ihringshausen door een tunnel van 450 meter. Om 

08.30 uur in Kassel. Tot 10.00 uur ongeveer 180 Km gereisd in 18 uren.  

Op het perron hebben we ons gewassen en opgeknapt. De Duitse bewaking is zeer soepel. We 

spreken enkele Nederlandse arbeiders en geven hun groeten en brief mee. Gaan verder 

Rengershausen, Guntershausen, prachtig weer, heerlijk natuurschoon, steeds deels begroeide en 

beboste berghellingen, schilderachtige dorpjes in dalen en tegen hellingen. Alles ziet er keurig 

uit. Het bouwland staat er keurig bij. Cuxhagen, Körle, tunnel van 600 meter, Röhrenfurth, 

Melsungen, Beiseförth, Niederbeisheim, Oberbeisheim, tunnel van 2100 meter, Remsfeld, 

Homberg, Leimsfeld, Ziegenhain, Noord, 12.00 uur Treysa, Wiera, Neustadt, Marburg, zeer oud 

stadje tegen berghelling, burcht klooster oud en vervallen. Weer koffie van Rode Kruis zusters.  

Niederwalgern, Fronhausen (Taunus), Badenburg, Giessen, Albshausen, Löhnberg, Weilburg, 

tunnel van 300 m, gebergte steeds steiler, Aumenau, tunnel 200 m, talrijke stroomversnellingen, 

watervallen en hellingen in de Lahn (Taunusgebergte), Arfurt, tunnel 227 m, Runkel oude 
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kastelen, tunnel 493 m, Enschhofen, Limburg an der Lahn, blijven hier 13 juni 1943 in de buurt 

overnachten.  

 

Zondag 13 juni 1943 

’s Morgens om 04.30 uur gaan wij verder over Diez, Obernhof, Nassau, Bad Ems, Leutesdorf, 

Rheinbrohl, Bad Hönningen, Linz am Rhein, Unkel, Rhondorf, Niederdollendorf, Köningswinter, 

Oberkassel, Drachenfelz, Bonn, Menden de (rivier) Sieg gepasseerd, Troisdorf.  

Te 05.30 uur gewassen op station ongeveer 20 Km van Keulen. Geschoren in de trein. Om 09.45 

uur gingen we verder, Siegburg, Hennef, Blankenberg ?, Geisbach, Auel, Merten, langs de Sieg, 

Eitorf, (Herchen, Schladern, Rosbach, Au, Wissen), Scheuerfeld, Betzdorf, overstappen Günebach, 

(Alsdorf), Niederdreisbach, Herdorf- Daaden, eindpunt (tevens eindstation van deze lijn) te 12.00 

uur.  

 

De hele reis was schitterend en is niet te beschrijven. Zo mooi als die geweest is om nooit te 

vergeten, maar alles bij elkaar 47 uur aan één stuk in de trein gezeten.  

Gedurende de reis zijn wij ongeveer 130 plaatsen gepasseerd en ongeveer 30 tunnels die de 

lengte hadden van 50 tot 2100 meter. 

 

 
De treinreis van Altengrabow naar Herdorf-Daaden (Stegskopf), bron Google Earth 2017 

 



24 

 

4. Kdo. Stegskopf. 

Toen moesten wij 9 Km lopen met 2 zware koffers bij en daarbij was het 900 m omhoog 

klimmen. Om 12.45 uur gaan wij op stap en na 5 Km bereiken wij dorp Emmershausen. Daarna 

wordt de hoogte steeds steiler en zwaarder wordt deze tocht met de koffers voor ons. We 

moeten alle energie bij elkaar halen om het kamp te bereiken, doch het wordt te 16.30 uur 

bereikt en blijkt het kamp Stegskopf te heten, een opleidingskamp voor de Hitlerjugend waar 

wij gelukkig niets mee te maken hebben. 

 

 
Wehrkreis XII met ligging van Kdo Stegskopf 12) 

 

Gelukkig is er voor middageten gezorgd en rammelend van de honger worden door mij 4 

schaaltjes heerlijk eten naar binnen gewerkt en heb ik sinds vijf weken voor het eerst weer eens 

mijn buik dik kunnen eten. Wij ontvingen er servies, dekens en kwamen in houten kribben met 

 
12  Arbeits Kommando 977A Stegskopf valt binnen Wehrkreis XII en hoewel het dichter bij 
Stalag XII-a Limburg a.d. Lahn lag, viel het administratief onder Stalag XII-d Trier, net als enkele 
andere kommando’s die ten oosten van de Rijn lagen.  



25 

 

strozakken te liggen. Na een fijne nachtrust was het om 08.00 uur reveille, en was het 2e 

Pinksterdag. Doch ook onze collega die ziek was, had deze reis medegemaakt en was doodziek 

aangekomen, waar hij spoedig onder de wol lag. 

Zo hebben wij een reis van vreugde en ontberingen achter de rug. Wat zal volgen ? 

 

 
Het Polizeiübungslager Stegskopf in 1939  

(bron http://www.emmerzhausen-westerwald.de) 

 

Maandag 14 juni 1943 

Tweede Pinksterdag. Om 08.00 uur opstaan en kregen wij 3 sneetjes brood met boter en kaas 

met koffiesurrogaat wat lekker was. Het bewakingspersoneel viel erg mee. Een keuken met 

eetzaal werd in orde gemaakt, doch ook enkele collega’s hadden kou gepakt zodat tevens voor 

H.H. Hulsen de dokter moest komen. Deze zei dat alle zieken in het ziekenhuis zouden worden 

opgenomen. Om 12.00 uur gingen wij eten en het smaakte goed. De eetzaal zag er helder uit 

evenals de keuken. Na het eten gingen wij wat lopen.  

 

Wie schetst onze verbazing dat ons om ongeveer 15.00 uur werd medegedeeld dat onze collega 

H.H. Hulsen was overleden. De reis en de tocht naar het kamp zijn hem te zwaar geweest. Dat 

was het begin: één van ons was er niet meer. Het heeft niet mogen baten, hij had gehoopt hier 

beter behandeld te worden, maar te laat. Zo heerste er op de 2e Pinksterdag een rouw 

stemming en gingen onze gedachten uit naar zijn vrouw en de 5 kinderen 13). 

 

Dinsdag 15 juni 1943 

Volgens de bewakers Onderofficieren zouden wij vandaag beginnen met kamp-

werkzaamheden. Er kwam een burger die ons meenam en begonnen wij rails te verplaatsten. 

Anderen moesten leem in een lorrie scheppen en ergens verder uitstorten, dat duurde tot 12.00 

uur. De werkzaamheden zouden zijn van 07.00-12.00 en 13.00-17.00 uur met grote pauze. 

Echter tekenden wij protest aan dat wij dit werk zouden weigeren, dat wij niet daarvoor hier 

gekomen waren. Toen bleek dat ze ons van Altengrabow naar hier hadden gezonden als 100 

vrijwillige werkenden. Onmiddellijk werd het doorgegeven en om niet te saboteren werd 

 
13  Hermanus Henricus Hulsen werd geboren op 16 november 1901 te Zaandam en overleed op 14 juni 1943 te 

Emmerzhausen. Zijn graf is na de oorlog overgebracht naar het Nationaal Ereveld te Loenen, graf B166 (bron 

Oorlogsgravenstichting).   
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doorgegaan met het werk. Het eten was heerlijk uit eigen keuken. De burger Tsjechen (?) die 

hier aan het kamp werkten gaven het eten dat zij overlieten, zodat wij nog kroten en 

aardappelen in schil van hun kregen. Om circa 21.00 uur komt de commissie voor de 

Arbeidsinzet. Er werd gevraagd wie vrijwillig in Altengrabow getekend had om te werken. Er was 

niemand die getekend had. Wij wachten op de eindbeslissing. 

 

Woensdag 16 juni 1943 

Om 05.30 uur reveille. Om 06.45 uur appèl. Om 06.00 uur eten. Zo appèl voor werk. Allen gingen 

werken doch van Reijsen, Giel en ik gingen een krans maken van dennengroen en 

dennenappels. Het weer is slecht, veel regen. Het kamp heeft een omtrek van ongeveer 85 Km. 

’s Middags werd nog één krans gemaakt en om 16.00 uur gestaakt met werk, daar om 17.30 uur 

de begrafenis plaatsvond te Emmerzhausen.  

Op een boerenkar werd de kist geplaatst, terwijl wij zelf het lijk hebben moeten kisten. Met alle 

krijgsgevangenen aanwezig en zoveel mogelijk met militaire eer ging het bergafwaarts waar een 

Duits dominee in de stoet kwam en zo ging het naar de begraafplaats. Giel en van Reijsen 

hadden meegeholpen het graf te graven. Nadat de kist was neergelaten werd gesalueerd en 

begon de dominee te spreken in het Duits. 

Er was veel belangstelling. Na afloop daarvan hield onze commandant een rede, die luidde als 

volgt:  

 

“Beste Kameraad Hulsen, Toen gij op 11 Juni Altengrabow verliet om U in een nieuw kamp onder 

de zo zeer begeerde medische behandeling te stellen, hebt ge wel niet kunnen bevroeden dat dit 

Uw laatste gang zou worden. Alhoewel lichamelijk zwaar ziek gaf jij gevolg aan de opdracht van 

de Duitse autoriteiten om een meerdaagse reis te aanvaarden. Wat moet die reis en de tocht naar 

deze circa 800 m hoge berg U zwaar zijn gevallen. Voor uw gezonde kameraden was het reeds een 

beproevingen. Wij kunnen ons thans indenken hoe gij geleden zult hebben. Beste kameraad gij 

hebt hiermede een voorbeeld gegeven van een zo hoge opvatting van plichtsbetrachting als wel 

ooit is getoond. De … zei tot u “Marcheer”en gij marcheerde tot U er bij neerviel. De 

Onderofficieren van de Koninklijke Nederlandse Weermacht zijn trots voor het bewijs van 

doorzettingsvermogen en plichtsbetrachting wat U hiermee hebt gegeven en thans zijt gij niet 

meer. Van Uw Vaderland, van Uw vrouw en lieve kinderen, die U zo dierbaar waren, ligt ge hier 

eenzaam op vreemde bodem begraven. Of ge op deze aarde goed hebt geleefd is niet aan ons, 

mensenkinderen om zulks te beoordelen. Wel weten we dat ge waart een goed echtgenoot en een 

goed Onderofficier. Als zodanig willen wij hier afscheid van U nemen en we beloven plechtig dat 

we U niet zullen vergeten.  

Rust zacht Beste Vriend”. 



27 

 

 
Om half acht waren wij in het kamp terug en gingen wij eten. Het smaakte heerlijk. Onze eigen 

koks bereiden het eten zoals wij het gewend zijn, maar voor hoelang ? 

 

Donderdag 17 juni 1943 

Begin is weer als andere dagen, 2 sneetjes brood met jam. Koud, droog weer, af en toe hevige 

regen.  We zitten 800 m hoog dus ontvangen alles uit de eerste hand. Het eten is heerlijk maar 

’s avonds weer 2 sneetjes brood is te weinig. Gelukkig kregen we nog een kop soep, wat 

overgebleven was van gister. Om 18.00 uur klaar met eten, wat kaarten. Om 21.30 uur appèl en 

naar bed.  

 

Vrijdag 18 juni 1943 

Na het morgeneten treden wij weer aan om te gaan werken, daar er nog geen bericht is 

afgekomen. Wij komen weer in de leem met de lorries. Het regent en je wordt vies en vuil. De 

schoenen zitten dik met leem. We laden 2 wagentjes. Om 12.30 uur eten we aardappelen met 

zuurkool en vlees. Het was heerlijk. Van 13.00 tot 17.00 uur weer in de leem en de lorries, doch 

hebben we maar 1 lorrie gevuld en weggereden. Verder als andere avonden.  

 

Zaterdag 19 juni 1943 

Vandaag denk ik aan mijn broer Kees die jarig is, doch kan hem niet per briefkaart feliciteren. Ik 

berust mij in mijn lot. Het is voor het goede doel. Het regent geweldig en we gaan niet werken, 

daar de kleding en schoeisel er niet tegen bestand zijn. We hebben er ook geen zin meer in. We 

gaan dan ook van 08.00 tot 11.30 uur op ons bed liggen maffen.  

Om 12.30 krijgen we heerlijke aardappelen, kool, peen, erwten en groenten. Alles door elkaar 

maar niet nat. Het is met de vork te eten. Het is beter dan in Altengrabow. In de middag wordt 

ons medegedeeld dat de Onderofficieren niet meer behoeven te werken tot de officiële 

beslissing gevallen is. De Korporaals moeten wel werken is uitgemaakt door de autoriteiten. Om 

14.00 uur gaan we baden, een heerlijk bad. Daarna zakdoeken en sokken wassen. Mogen niet 

meer naar de eetzaal, maar moeten achter het prikkeldraad blijven, waar haast geen ruimte is 

om te lopen. We blijven binnen, ook bij de 3 maaltijden, dus we vermaken ons binnenshuis. 

 

Zondag 20 juni 1943 

Prachtig weer. Om 08.00 uur reveille. Het is de 7de zondag nog geen bericht. Zij zitten ons dwars 

en nu wij niet willen werken zal het nog wel een poosje duren. Doch ook dat hebben wij er voor 

over. Wij willen werken volgens de bepalingen van het zakboekje en die zijn hier niet. Dus we 

zullen niet werken en we nemen alle maatregelen die zijn willen nemen voor onze 
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verantwoording. Er wordt een bijeenkomst gehouden door de Protestanten en Rooms 

Katholieken. Om 13.00 uur eten we zuurkool met aardappelen, doperwten, peentjes, 

puddingpoeder, anijszaad, alles door elkaar met vlees. Het was een heerlijk maal. Verder rusten 

en kaarten. Voor de zondag krijgen we om 15.30 uur 4 sneetjes brood, maar erg dun. 

 

 
Foto van de Nederlanders in Kdo Stegskopf tussen november 1943 en maart 1944  

(collectie fam. Lassche). 

 

Maandag 21 juni 1943 

Het weer is mooi. Nog 4 sneetjes brood en koffie. We blijven binnen en vermaken ons door het 

een en ander te doen, dagboek bijhouden, tekenen, houtsnijden, enz.  

We eten spitskool met aardappelen. Om 18.00 uur soep en zuurkool van de Tsjechen en 3 

sneetjes brood. In de tussentijden als andere dagen, geen nieuw op til. 

 

Dinsdag 22 juni 1943 

Mistig weer, doch later op de dag klaart het op. Na het wassen, scheren. Van de 4 koks moeten 

er 3 gaan werken, dus wordt besloten dat 3 Onderofficieren hun plaatsen zullen innemen om 

het koken te leren, daar als wij van hier weggaan in een ander kamp zelf ons potje kunnen 

koken. Het zijn de Sergeant Majoor Jan Jacob de Bruijne (Kgf. 104038), Sergeant Jansen 

(sergeant der 1e klasse Evert Jansen kgf 104093), en Sergeant Willem Langendijk (Kgf. 104030). 

Voor de eerste maal smaakte het heerlijk, aardappelen, doperwten, peen, vlees. Het was een 

soort hutspot. ’s Avonds weer wat aardappelen en bieten van de Tsjechen met 3 sneetjes brood. 

Om 16.15 uur wordt gevraagd voor de Onderofficier van het bewakingspersoneel wie genegen 

is hier vrijwillig te blijven werken, zonder een of ander bewijs te tekenen, doch niemand stelt 

zich beschikbaar. Dus wachten we verder af op de dingen die nu weer zullen komen. 
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Woensdag 23 juni 1943 

Mooi weer, wel fris maar we zitten 800 m boven de zeespiegel. Ik ben blij dat ik twee goede 

wollen dekens meegenomen heb. Daar wij niet buiten het prikkeldraad mogen komen, loop ik 

met mijn blauwe veldjas lange burgerbroek en op pantoffels. M’n wollen trui heb ik op één of 

twee dagen na, nog niet uitgehad. We eten aardappelen met zuurkool en gort. Het is en blijft 

hier toch altijd koud. Wij hebben het hier beter dan in Altengrabow. Om 17.00 uur komt er 

bericht dat wij niet verplicht zijn om te werken en dat wij binnenkort hier vandaan gaan.  

Om 18.00 uur eten, soep met griesmeel en wat aardappelen met zuurkool van vanmiddag en 

drie sneetjes brood. Verder rust. 

 

Donderdag 24 juni 1943 

Goed weer, mistig. De dagen vliegen om. Het is slapen, eten en drinken. Vooral het eten is 

belangrijk. Wij zelf krijgen net genoeg, maar de Tsjechen denken aan ons en het personeel uit 

de keuken van de Hitlerjugend. Het mooiste is dat ’s avonds en in de regel ook ’s morgens 

tegen 06.00 uur het turfschip uit Breda binnen komt. Dan is er nog iets; het roken. Nu niemand 

meer tabak heeft wordt van alles gedaan om aan tabak te komen. Nu krijgen wij koffie en thee 

…… gaat bij het ontbijt, maar afgesproken is, dat de theesurrogaat gebruikt zal worden voor de 

rokerij en onder ons allen wordt verdeeld. Het valt niet mee zonder roken omdat wij niets te 

doen hebben. Het is nu 06.45 en we hebben al gegeten. We zijn vroeg, maar wij verdelen het 

ochtendontbijt dan, door om 09.00 uur het restant op te eten. Verder is tot 12.30 uur niets meer 

te doen. Een 20 tal Onderofficieren belast zicht met aardappelschillen. Eén paar die de zaal 

schoonmaken en op iedere kamer is er één voor schoonmaken daarvan. De rest rust of kaart, 

enz. 

Om 12.30 uur eten, spitskool met aardappelen en vlees. Een schaal vol en die gaat er met gemak 

in. Vanouds nog zo iets; met 3 sneetjes brood. Voor tijdverdrijf ben ik begonnen om dit 

dagboek aan te houden om later alles beter de revue te passeren, want je vergeet het zo gauw.  

Verder heb ik een stuk plank, waar ik tracht een broodplank van te maken met inscriptie. Voor 

de rest bridgen, rusten in ieder geval. Wij krijgen niet te veel, maar doen ook niets, ons lichaam 

heeft niets te lijden. Iedere dag krijgen wij hier een plakje boter met jam bij ons brood en wat de 

Tsjechen en Duitsers overhouden van het middageten krijgen we ook. Dus als het een beetje 

mee loopt komen we best aan de kost. Zo hebben we vanavond nog een schaaltje eten bij het 

brood gehad. Na afloop weer als vorige avonden. Gelukkig is het turfschip uit Breda weer met 

succes binnengekomen.  

 

Vrijdag 25 juni 1943 

Heden is het de 50ste dag na ons vertrek. Nog steeds hebben we van beide zijden geen bericht 

en is het wachten natuurlijk weer op onze nieuwe bestemming. Zij denken ons op deze manier 

te pesten, maar het lukt niet, want wij nemen ze ook beet, daar het turfschip al snel 2 maal is 

binnengekomen. Heden nacht zijn de Tommies weer geweest en was het licht en geluid niet van 

de lucht, zodat zij een goede beurt hebben weggegeven. Overigens gaat alles gewoon zijn gang 

en zijn er geen bijzonderheden.  

Alleen dit dat ’s morgens om 05.45 uur en ’s avonds om 21.30 uur appèl over ons gehouden 

wordt, of het aantal aanwezig is, want tellen is belangrijk voor hun. 

Verder verliep deze dag als vorige dagen, het Roergebied is zwaar getroffen, vooral onder de 

bevolking, namelijk Wuppertal en Elberveld. Het eten was vanmiddag en vanavond weer in orde, 

aardappelen met zuurkool, gort en vlees. Het weer was vandaag bijzonder mooi. 
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Zaterdag 26 juni 1943 

Het is zaterdag en mistig koud weer. Het turfschip is vandaag al vroeg binnengekomen, daar er 

geruchten gaan dat wij morgen van deze plaats weer vertrekken. Wij zijn op alles voorbereid. 

We hebben gegeten als wolven, aardappelen met Duitse sperziebonen en vlees, een schaal met 

een kop erop en vanavond nog zo iets. Om 15.00 uur komt er een officiële bekendmaking dat 

wij naar het vaste kamp gaan. Op dinsdag naar Trier en wel in 3 ploegen. Eén ploeg gaat met de 

trein uit Daaden om 04.30, de tweede ploeg waar ik bij ben en ook Giel, Joop en Theo om 12.15 

uur en de derde ploeg gaat woensdag om 04.30 ’s morgens. Wij reizen over Daaden, Wetsdorp, 

Keulen, Trier. Wij komen door het Eiffelgebergte, dat een mooi gedeelte moet zijn. 

Vanmiddag heerlijk gebaad en voor de rest van de tijd rusten. Even de foto’s van het gezin 

bekeken en dan denk ik zij zitten in spanning en ik ook, maar er komt bij dat ik achter 

prikkeldraad zit en mijn vrijheid en zij niet. 

 

Zondag 27 juni 1943 

Om 08.00 uur reveille. Bij het appèl bemerkt men dat drie personen verdwenen zijn.  

Er wordt appèl gehouden op naam en de navolgende Onderofficieren: Sergeant Hendrik 

Timmer (Kgf. 104060), Reserve Sergeant Willem Langendijk (Kgf. 104030) en 

Korporaal Lulof Beumer (Kgf. 104025) bleken gevlucht te zijn. Het beloofde dus een fraaie dag te 

worden. Om te beginnen werd de deur gesloten en niemand kwam er meer uit. Koffers werden 

nagekeken, papier, boeken, Bijbels en dergelijke werden ontnomen, evenals de 

persoonsbewijzen. Om 15.00 uur kregen we pas middageten, aardappelen, spitskool en vlees 

met gort. Daarna ging alles weer door. ’s Nachts om 23.30 uur kregen wij 3 sneetjes brood en 

nog een prakje eten en konden we na het appèl van 24.00 naar bed. Theo van Reijsen was jarig 

dus die had een pech dag. 

Wij hadden pudding op onze manier gemaakt met aardappelmeel zelf gemaakt met roggemeel, 

chocoladepoeder, enz. maar van gezellig bij elkaar zitten om het na het eten op te consumeren 

kwam niets, zodat het tussen neus en lippen maar opgegeten is. Het smaakte wel. Zo is deze 

dag weer met iets bijzonders geëindigd.   

 

Maandag 28 juni 1943 

Om 05.30 uur reveille. Niemand mocht meer buiten het prikkeldraad komen, zonder geleider. 

Het brood werd slecht, beschimmeld. Het werd strenger maar van de gevluchten geen spoor. 

Onder bewaking moest men naar de W.C.. De dag verliep kalmer. De burgerkleding moest 

gemerkt worden. Bij mij werd m’n broek gemerkt met op de rechter pijp een K en op de linker 

pijp een G (krijgsgevangene). De koffers werden verder nagekeken, maar de controle was niet zo 

streng meer als de vorige dag. 

Mijn dagboek stopte ik weg om te voorkomen dat het afgenomen zou worden. We eten 

zuurkoop met gortmout en vlees. De koffers werden gepakt. Orders werden gegeven en om 

14.00 uur reveille, 15.30 uur afmars 14) naar de trein. Om 20.30 uur brood eten en halen voor de 

volgende dag. Er was nog een prakje over wat ook opgegeten werd. Om 22.00 uur naar bed. 

 

Dinsdag 29 juni 1943 

Om 02.00 op, kleden, wassen, eten. Om 03.30 uur afmars met 2 koffers zwaar gepakt 

bergafwaarts. We hadden voor de hele dag brood bij ons, ongeveer 10 sneetjes van ½ cm dikte 

met boter, marmelade en een stukje worst. Om 06.00 uur waren wij bij het station in Daalen. Om 

 
14  Van de eerste ploeg 
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07.00 uur kwam de trein voor en stapten allen in, 60 man, de 40 korporaals bleven achter op de 

Stegskopf voor werkzaamheden.  

 

 
Lijst van achterblijvende Korporaals die in 1944 nog in Kdo Stegskopf waren. 
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Lijst van achterblijvende Korporaals die in 1944 nog in Kdo Hohe Grete, Trier en Heidelberg waren. 

 

We hadden weer een personenwagen dus konden weer genieten van de mooie reis en de 

natuur. Om 07.15 uur vertrok de trein naar Trier. We kwamen eerst in Westdorp en dan 08.30 

uur in Troisdorp. Dan gaan we richting Keulen, over Wenden, waar we om 11.30 uur aankomen 

maar niet verder kunnen. Nadat we daar een paar uur hadden stilgestaan op ongeveer 6 Km van 

Keulen, bleek dat het daar hevig brandde, wat we vanuit de trein konden zien en dat we niet 

over Keulen konden reizen. 

Er werd getelefoneerd en om 16.30 uur vertrokken we weer terug richting Troisdorf. Toen 

gingen we over Biesel, Oberkassel, Königswinter (ruïne Drachenfelz) Ahndorf, Unkel, Linz am 

Rhein, Hönningen, Neuwied, Coblenz. Het gezicht was prachtig. De mooie panorama’s die ik 

zag, zijn niet om na te vertellen. Wijnranken metershoog, dalen waarin schilderachtige dorpjes 

lagen dan weer bouwland, valleien, enz. Alles even prachtig. Over de brug van Coblenz zagen wij 

het standbeeld Ere Breidesteijn waar Rijn en Moesel samenkomen. Dat was tegen 18.20 uur. 

Verder ging het weer langs het Eiffelgebergte en passeerde Lehmen, Kattenes, Hakenport, 

Burgen, Moselheim, Müdel. Karden, Dammern, Klotten, Kochem, 20.00 uur Eller waar we een 

tunnel doorgingen van ongeveer 4 Km en 7 minuten duurde eer we er uit waren.  

Nerf, Bullaij, Schelm, Hetzerath, Fhoren, Schweisch, Quert, Ehrang en Trier, waar we 21.30 uur 

aankwamen. Ook dit gedeelte was als het vorige schitterend. We moesten in de trein blijven en 

wachten op orders. Eindelijk om 23.30 uur stapten we uit en ging het onder veel regen naar het 

kamp. Stalag XII-d, wat 300 m hoger lag en met veel kronkelingen en trappen op, op een berg 

uitkwam. Het was een lijdensweg.  
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5. Stalag XII-d Trier. 

Pikdonker en zeer steil, maar na één klein uurtje bereikten we toch de top en het kamp. 

Nadat we het kamp binnen kwamen, bleven we wachten op orders. Het bleef maar regenen. 

Niemand trok zich van ons iets aan, of we nat werden. Eén van de Onderofficieren die nodig 

naar de W.C. moest werd gevraagd aan een Duits Onderofficier of hij daar gebruik van mocht 

maken, doch als antwoord kreeg hij “doe het maar in je broek”. Na ongeveer 40 minuten daar 

gestaan te hebben, gingen we om 01.30 in de nacht een barak in, licht was er niet. Toen alles 

binnen was, werd er gezegd, ga maar naar bed en de deur ging op slot. De moed zat ons in de 

schoenen en we wisten niet waar we die behandeling aan te danken hadden. 

In het donker heeft een ieder zo goed als het ging een plaatsje gevonden en vielen weldra in 

slaap tot ’s morgens 07.00 uur, na pijn in de botten te hebben van de planken. 

 

 
Detail van het Stalag XII-d op de Petrisberg op een luchtfoto uit 1944 

(http://moro.claude.free.fr/treviri/localisation.html) 

 

 
Stalag XII-d, barakken met Franse (?) soldaten 

 

 

 

http://moro.claude.free.fr/treviri/localisation.html
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Woensdag 30 juni 1943 

Om 07.00 uur stonden we op. Het weer was mooi. Enkele Onderofficieren die vroeg op waren, 

hadden contact gezocht met de Serven, wat een groot succes had. Weldra volgden ook de 

Fransen en de Polen die met levensmiddelen enz, kwamen aandragen. Om 08.30 uur kwam de 

commandant en toen bleek dat we nog geen brood enz, hadden ontvangen, moest onmiddellijk 

alles gedaan worden dat we spoedig eten hadden. We kregen toen om 12.00 uur middageten 

met aardappelen met kool, gort en vlees. Het smaakte lekker en kregen een goed portie. Om 

13.30 kregen we weer een bad. Ondanks dat we niets hadden, doch het was voorschrift. Na 

afloop zonnebaden en is het in Trier beter dan op de Stegskopf. De andere krijgsgevangenen 

zorgden voor de aanvoer en er kwam van alles binnen. Ze goed en zo kwaad als het ging 

spraken we met de Fransen, Polen en Serven en het lukte best, totdat we om 22.00 uur naar bed 

moesten. Het optreden van de eerste nacht, verviel met de behandeling van deze dag. 

Zij waren correct en behandelen ons keurig. We kwamen in een opgeruimde stemming.  

 

Donderdag 1 juli 1943 

Om 06.30 uur op en om 07.00 eten. Eén brood voor 5 man, maar het brood was kleiner, 

marmelade kaas (een blokje), boter (1 x 3 cm), dus het was alweer beter dan dat we het gehad 

hadden maar niet meer. Het weer was niet zo mooi, doch het is hier met alles veel beter dan het 

vorige kamp en je hebt een prachtig gezicht op Trier. De Serven zeiden alles wat zij aan brood 

en middag over hadden zouden wij krijgen. 

’s Middags aten we weer aardappelen met gort. Daarna werden we weer eens ontluisd en 

gingen weer naar een andere barak, doch konden geen contact meer opnemen met onze 

andere wapenbroeders. Dat was echter maar even want we waren nog maar koud een uurtje in 

onze nieuwe woning of het contact was weer hersteld en ging alles op de oude voet door. Onze 

koffers werden weer nagekeken, dus moest dit dagboek en andere papieren (want al het papier 

materiaal namen ze af) moesten we weer opbergen en het gelukte met alles prachtig. Niets 

werd mij ontnomen. De nieuwe barak viel zeer tegen en zag er vies uit en rook je dat ze deze 

pas ontluisd hadden, want de lucht was haast niet uit te houden. Maar ja, je bent krijgsgevangen 

en willen niet vrijwillig werken, dus moeten afwachten wat ze met ons zullen doen. Dat moet het 

O.K.W. nu uitmaken en daar wachten we nu op. Om 19.20 uur naar bed.  

 

Vrijdag 2 juli 1943 

Om 00.30 uur werd ik plotseling wakker en hoor zeggen het stik hier van de wandluizen, ik zit 

helemaal vol. Ondanks mijn slaap, was ik ineens wakker en kleedde me onmiddellijk aan. Omdat 

ik zelf er nog geen last van had wilde ik voorkomen dat dit wel zou gebeuren. Er waren collega’s 

die behoorlijk gebeten waren, en bij anderen werden ze even van hun lichaam en kleren 

vandaag gehaald. De wacht werd gewaarschuwd maar kon er niets aan doen en we moesten 

wachten tot 06.30 uur. 

Er werd druk gesproken maar ik ging niet meer naar bed en bleef dan met anderen op de kamer 

met angst dat we ze ook zouden krijgen. Eindelijk zaten we dan wat we in Holland zo vaak 

hoorden, onder de wandluizen doch prettig voelden we ons niet. 

Om 06.30 ging de deur open en ik met mijn dekens en koffer naar buiten en alles in de zon om 

het verder af te wachten. Om 08.30 uur was de commandant al bij ons, voor de zekerheid 

hadden we een stelletje wandluizen in een flesje gedaan om als overtuigend bewijs te dienen. 

De commandant vond het jammer en beroerd en deelde mee dat we weer ontluisd werden en 

naar een andere barak gingen die zuiver was. Zo ging onze negende week in en nog niets van 

thuis gehoord, alleen wisten we nu wat wandluizen waren. 
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Sergeant Willem Kuijvenhoven (Kgf. 104092) is jarig, dus die trof het al heel slecht, dat hij op 

zo’n dag onder de wandluizen zat. Het eten is schijnbaar hier steeds het zelfde, aardappelen met 

het nat met gort, maar het smaakt heerlijk en als het niet minder wordt, zeggen we dat we deze 

maaltijd wel willen houden tot na de oorlog want het voedt beter als al het andere, alleen krijg 

je niet teveel. ’s Middags werden we dan weer ontluisd omdat we werkelijk luizen hebben. 

Daarna gaan we naar de nieuwe barak. 

Vullen ons bed weer en gaan om 21.00 uur naar bed. Maar al spoedig blijkt dat het ook hier niet 

zuiver is, want hier wordt geklaagd over vlooien en ja hoor er zijn er die er verscheidene vangen. 

Ieder haalt insectenpoeder voor de dag en neemt maatregelen, want vangen kun je ze allemaal 

toch niet. We gaan nu slapen. De volgende dag zouden we wel verder zien. 

 

Zaterdag 3 juli 1943 

Nadat we met het eten dit geval hadden medegedeeld en we de kamer van de vlooien zuiveren, 

hebben we met zijn allen de kribben (we sliepen 2 hoog) van de wand afgehaald en zijn we de 

wanden, vloeren en kribbezakken schoon gaan maken met creolien en met chloorkalk, na waar 

we zo tegen 12.00 uur reeds klaar waren en hopen dat het geholpen heeft. Althans de kamer 

ziet er fris en helder uit en hebben een uitzicht in het dal van Trier. 

We liggen met z’n twintigen op deze kamer allemaal prettige luitjes. Terwijl ik op mij bed dit zit 

te schrijven voel ik ook weer dat ik vlooien bij mij heb en 3 ploegjes van vier zitten aan tafel te 

bridgen. Het weer is mooi, ik ga nog even naar buiten en dan om 22.00 uur naar bed. Morgen is 

het zondag. De hele omgeving is van ons punt uit een panorama. 

 

Zondag 4 juli 1943 

Om 08.00 uur op. Het weer is schitterend. De aanvoer van de Fransen van cakes was zo 

overweldigend dat wij gisteren mooie staaltjes van durf konden zien, alleen maar om ons te 

helpen met eterij. Vanmorgen om 08.30 uur kwam er al een zak binnen met minstens een 1200 

stuks. De vlooien blijven nog in de barak en zijn nog niet verdwenen. Een Franse Onderofficier 

die naar het magazijn moest, kwam er uit en had zo ongeveer 30 vlooien op iedere kuit zitten. 

Van der Linde en Jansen leiden nu de kerkdienst. Voor de rest is het rustig en belooft het een 

mooie dag te worden. Vannacht is er luchtalarm geweest en vlogen er verscheidene toestellen 

over Trier. We hebben bij onze barak een flink gedeelte om te wandelen, te liggen en om 

zonnebaden te nemen. Om 12.00 uur is het weer eten. Hetzelfde als gisteren. Om 12.30 uur ben 

ik gaan zonnen, tot 14.30 uur. Daarna ben ik mijn ondergoed gaan nummeren voor de was. De 

wasregeling is slecht daar ik in geen drie weken m’n goed in de was heb kunnen geven of zelf 

heb kunnen wassen. Toen ben ik één uurtje op bed gaan liggen en hoorde ik de klokken in Trier 

luiden. Om 13.00 uur was het weer luchtalarm, maar het bleef rustig en konden we buiten 

blijven liggen. Ook heb ik vanmiddag een twintigtal vlooien gevangen. Ik zat wel met beten. Om 

18.00 uur ging ik eten met andere collega’s. Het was een sneetje met marmelade en boter en 

één met wat kaas. Er waren twee broden extra binnengekomen, die moesten onder 57 man 

verdeeld worden en het ging precies, zodat wij toch iets meer dan ons rantsoen hadden.  

Lieve vrouw en kinderen, ik weet dat jullie steeds aan mij denken en ik aan jullie, maar dit kan ik 

gerust schrijven al weten jullie nog niets van mij, ik maak het tot op heden goed en ik zal wel 

zorgen dat dit zo zal blijven, omdat ik de moed niet laat zakken. Het zal misschien nog een twee 

á drie weken duren maar dan zal het contact met jullie wel in orde zijn en kunnen wij geregeld 

onze liefde op brief aan elkaar vertellen en dan schiet de tijd ook vlugger op. Giel en ik zijn van 

de week beklast met het schoonmaken van de gamellen. Al het eten wordt door Fransen 

gebracht. Zo is deze dag met veel zon en rust voorbij gegaan. 
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Maandag 5 juli 1943 

Om 02.00 uur wordt ik wakker door de vlooien en kan niet meer slapen. Ik ben uit bed gestapt 

en na een uur probeerde ik weer eens te slapen. Met de reveille haalde ik er 6 uit mijn 

pyjamabroek en 8 uit mijn deken. De hele dag legde ik mijn deken in de zon. Vandaag 

ontvingen wij weer zeep. ½ stuk ziemlicht zeep en een stukje toiletzeep. 

Verder zijn mijn schoenen gemaakt met nieuwe hakken en teenstukken. Ik heb mijn haar laten 

knippen door een Franse kapper. Het eten was iets aparts, een klein beetje aardappelen met 

aardappelenwater en kanariezaad. Om 13.00 uur ben ik gaan zonnen tot bij 17.30 uur. Daarna 

brood eten en zo is de dag die veel zon bracht weer voorbij  gegaan als de 60ste dag, 

gescheiden van het gezin. 

 

Dinsdag 6 juli 1943 

Vannacht werd ik af en toe gestoord door een paar vlooien, doch in verband dat er geen licht 

aanwezig was, kon ik ze niet vangen. Desondanks heb ik toch vrij goed geslapen. Het weer is 

niet zo mooi als gisteren, mistig niet zonnebaden. Het eten was weer als gewoon, aardappelen 

met koolrabi; enfin, het is iedere dag hetzelfde maar het smaakt mij best. Vanmiddag heb ik 

eindelijk eens gelegenheid gehad om mijn ondergoed te wassen, maar dat viel niet mee en 

schoon zoals mijn moeder de vrouw het doet is het niet. We moeten roeien met de riemen die 

we hebben. Verder verloopt de dag als andere dagen, en zijn er geen nieuwe gezichtspunten. 

Alleen Giel heeft naar huis mogen schrijven in verband met zijn zoekgeraakte koffer. Nu hoop ik 

maar dat ze bij mij thuis ook maar van Gré iets horen, dat wij het goed maken en waar we zitten. 

 

Woensdag 7 juli 1943 

Heden is de derde maand van ons krijgsgevangenschap ingegaan en wachten wij af wat deze 

maand zal brengen. Misschien komt het contact met thuis tot stand, zodat wij elkaar schriftelijk 

op de hoogte kunnen houden. Dan is er veel leed verzacht en voor mij zal het nog meer van 

belang zijn, daar ik zit te wachten op de pakketten want het eten hier is goed, maar veel te 

weinig zodat aan aanvulling grote behoefte is.  

Wil je op krachten blijven dan moet er aanvulling bij komen, anders zal je het niet uit kunnen 

houden om in leven te blijven. Dus de hoop dat ik van vrouw familie en kennissen wat zal 

ontvangen geef mij het volste vertrouwen dat ik krachtig genoeg te zijner tijd bij mijn gezin zal 

kunnen terugkeren. Mijn was is vrij mooi geworden alles ziet er helder uit. Het weer is een beetje 

somber, maar we hopen dat het op zal klaren. 

Geslapen heb ik vrij goed. De boeken, Bijbels, enz, die ze op 27 juni in Stegskopf ingenomen 

hebben, hebben wij vandaag terug ontvangen, behalve het papier. 

Hier in Trier is het goed, al zijn wij geheel geïsoleerd, toch is het nog het beste van wat wij 

gehad hebben, Wij mogen met geen andere krijgsgevangenen in contact komen, zolang geen 

bericht van het O.K.W. is afgekomen wat er met ons gebeuren moet. 

Wij willen wel werken, maar het zware werk is voor ons niet uit te houden. Wij hebben in het 

grondwerk gezeten dat wil zeggen lorries met leem vullen en dan wegrijden en op een andere 

plaats neerstorten, dat was veel te zwaar. Wij willen werken volgens pt. 27 van ons militair 

zakboekje en die werkzaamheden waar wij geschikt voor zijn en de kracht voor hebben. 
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Donderdag 8 juli 1943 

Het is mistig weer, koud. Ik heb weer slecht geslapen door de vlooien. Vanmorgen heb ik er 10 

gevangen uit mijn dekens. Verder gaat de dag voorbij als de andere dagen. Wel wil ik nog 

vertellen hoe het gaat met het extra brood. Wanneer er bijvoorbeeld 2 broden op 

geheimzinnige wijze de barak binnen komen, dan worden die 2 broden in zestigen verdeeld en 

de verdeling gaat zo precies zodat niemand iets te kort komt. Zo gaat het met alles, sigaretten, 

cakes. Soms komt er brood van meer dan 10 á 14 dagen oud wat dan al een beetje aan het 

schimmelen is, doch de schimmel wordt er uitgesneden, de rest eerlijk verdeeld en opgegeten. 

Jam, bijvoorbeeld, een eetlepel wordt tot in de puntjes verdeeld. Iedereen is blij als hij iets meer 

ontvangt dan zijn normale rantsoen( 1/7 brood met boter en jam en kaas en 1 liter 

aardappelsoep met koolrabi en af en toe wat gort erin).  

Om 10.00 uur ben ik naar een Franse tandarts geweest om een kies te laten plomberen, doch 

deze had geen materiaal ter beschikking om te vullen. Het eten was weer aardappelen met 

kanariezaad en iets gort. In de namiddag begin het hevig te onweren en te regenen, zodat je in 

de barak moest blijven. Bij brood ontvingen we weer boter, kaas en jam, overigens als vorige 

dagen. Het is nu 16.30 uur, onze commandant heeft naar het Internationale Rode Kruis 

geschreven om medewerking voor briefwisseling met thuis en pakketten van thuis en het 

ontvangen van pakketten van het Rode Kruis als bijvoeding. 

Tegen 21.00 uur komen er drie Korporaals van de Stegskopf met bericht dat er antwoordkaarten 

en andere brieven door hun zijn meegebracht. Er heerst een blijde stemming. Tevens wordt 

meegedeeld dat de koffer van Giel van de Linde gevonden is en onderweg is. Zo gingen wij in 

prettige stemming naar bed. 
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Vrijdag 9 juli 1943 

Vannacht was het weer luchtalarm en kwamen er vele toestellen over, zodat ik genoot van het 

geronk. Het weer is koud vannacht veel regen, maar vanmorgen droog. 

We hopen dat vandaag de brieven komen die gisteren meegebracht zijn. Het eten zal ik maar 

niet meer over praten, dat is altijd hetzelfde, tenzij we iets anders krijgen. 

Het weer klaart op. Van de honger heb ik van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 

geslapen. Mijn maag is zo leeg dat het tijd wordt voor bijvoeding, maar de autoriteiten zijn niet 

met ons mee, althans maken geen haast. Nu Giel zijn koffer terecht is, probeert hij weer een 

brief naar huis te schrijven in verband daarmee en schrijft hij er ook wat voor Emij bij. De 

bewakings officier deelt ons te 18.30 uur mee, dat de post niet uitgedeeld wordt in afwachting 

van het O.K.W. 

 

Zaterdag 10 juli 1943 

Vannacht weer luchtalarm en vele toestellen kwamen over. Het weer is fris, droog maar koud. 

We hebben vanmorgen weer eens flink de barak schoongemaakt met creoline en chloor in 

verband met de vlooien, want die zitten hier bij duizenden. Vanmorgen heb ik er weer een stel 

uit mijn dekens gehaald. Om 12-30 uur de kamp commandant komt en het gewichtigste 

moment komt er aan; er is post. De commandant geeft deze post aan onze commandant en 

deze leest de namen af. Ook mijn naam wordt afgelezen en een ogenblik sta ik even te kijken en 

schiet mijn gemoed vol één bericht van thuis na 9 weken, een moment om nooit te vergeten. 

Het contact is tot stand gekomen. Nu komt de rest vanzelf. Ik ben zo blij. Ook Giel is vol van zijn 

bericht, beiden hebben gelijk bericht. De vreugde in ons binnenste heeft de hoogste top bereikt 

en blij als een kind gaan beiden een heerlijk dutje doen. 

Na ons dutje gaan wij met zijn drieën, Giel, Kuijvenhoven en ik, even naar buiten om onze 

blijdschap te uiten. Veel wordt er over gesproken en alle drie zijn we dol gelukkig.  

Zo komt de avond en met een vrolijk gezicht wordt een bridge gelegd en gaan we om 22.00 uur 

naar bed. Tot de volgende morgen. 

 

Zondag 11 juli 1943 

07.30 en heb slecht geslapen van de vlooien. Om 08.00 uur is het reveille en breng ik mijn 

dekens naar buiten, waar ik er al direct 8 vlooien uithaal.  Zo is het iedere dag en je komt er niet 

vanaf. Vandaag is het zondag en zijn we dan altijd in uniform om een vrolijk tintje aan de 

zondag te geven. Maar wat nog mooier is, wij mogen onze eerste brief naar huis schrijven. Dus 

begin ik deze in het klad te schrijven om later op het officiële papier te schrijven, want je wilt er 

zo veel mogelijk opzetten, dus klein en in telegramstijl schrijven. Het weer is triestig, geen zon, 

motregen en koud. Maar voor ons toch een fijne dag omdat wij naar huis kunnen schrijven, aan 

hen die ook al weken lang zitten te wachten om nieuws van Vader te horen. Na om 10.00 uur 

een slaapje gepakt te hebben tot 13.00 uur of 15.00 uur ben ik gaan schrijven. Om 17.00 uur 

brood eten, naar de kerk die iedere dag gehouden wordt een kaartje gelegd en om 22.00 uur 

naar bed. Om van de vlooien niet te kunnen slapen, dus maar weer wachten tot de morgen. 

 

Maandag 12 juli 1943 

Met de reveille om 06.30 uur ben ik met mijn dekens naar buiten gegaan om daar 13 vlooien 

dood te knijpen. De brieven zijn vanmorgen weggegaan dus na een weekje zullen zij thuis deze 

wel ontvangen. Het weer is beter dan gisteren. Het zonnetje schijnt en het zal allicht wat warmer 

worden dan gisteren. Overigens verloopt de morgen als andere. Alleen moet ik een verzoek 

schrijven omdat iemand bericht heeft gekregen van zijn vrouw dat de fouriers terug gekomen 
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zijn dus willen de fouriers die in gevangenschap zitten proberen indien de geruchten waar zijn, 

daarvan gebruik te maken om ook vrij te komen. Dus aan het schrijven. Het eten was weer 

aardappelensoep met kool en mijn maag heeft nog trek. Dus ga ik maar een paar uur slapen. Je 

voelt je zo lui, omdat je niets doet en ten tweede omdat ik ‘s nachts haast niet kan slapen van de 

vlooien. 

Het is intussen opgeklaard en warm geworden en de meesten gaan naar buiten en zoeken de 

zon op. Vanuit mijn bed kan ik Trier en het dal zien liggen, een prachtig panorama en alles even 

helder. Giel heeft vandaag zijn koffer terug ontvangen. Allen waren blij voor hem daar het nieuw 

ondergoed was. Na 14.30 uur ben ik met bloot bovenlijf gaan zonnen, op mijn strozak heerlijk in 

het zonnetje. Om 17.30 uur brood eten en heb ik eindelijk het leverpastei busje van Zus 

opengemaakt en het bleek varkensvlees met veel vet te zijn, zodat Giel, Kuijvenhoven en ik een 

paar lekkere sneetjes brood ervan gegeten hebben. Nu ga ik nog even in de zon en dan een 

kaartje leggen en dan weer naar bed. Giel mocht weer een kaart sturen om te vermelden dat zijn 

koffer terecht was. 

 

Dinsdag 13 juli 1943 

Vannacht weer luchtalarm doch geen vliegtuigen gehoord. Niet geslapen daar de vlooien bij 

vijftallen over mijn lichaam liepen. Het is gewoon hopeloos. 

Het weer is koud, weinig zon. Na met elkaar zo eens gesproken te hebben over onze 

lichamelijke toestand, komen wij tot de conclusie dat wij allen behoefte hebben aan bijvoeding. 

De één heeft last van duizeligheid, een ander last van zijn maag, een derde diarree, anderen 

voelen zich slap en loom, enz. Ik voel mij en Giel en Kuijvenhoven ook goed, alleen een lege 

maag, maar overigens goed. Wij zijn hier geen gasten, maar krijgsgevangenen en die moeten ze 

nu juist niet hebben, wel arbeiders, maar op zo’n voeding kan je niet werken. Hoogstens die 

werkzaamheden die voor ons passend zijn, zoals pt 27 van het zakboekje aangeeft. Verder gaat 

de dag voorbij met boeken zitten lezen, schaken, kaarten en babbelen. Allen krijgen wij om 

20.00 uur weer een bad. 

De geeferij is afgelopen daar verscheidene onderofficieren in ruilhandel zijn overgegaan.  

 

Woensdag 14 juli 1943 

Vannacht weer luchtalarm, geen vliegtuigen gehoord. Het weer is weer mooi, veel zon. 

Ik heb beter geslapen als andere nachten, alleen in de voornacht voelde ik ze weer lopen. 

Vandaag ons goed gewassen, nadat het één nacht in zout water had gestaan en de volgende 

nacht in het zeepwater. Het zag er vrij schoon uit. Vandaag voor de vijfde maal hetzelfde 

middageten; aardappelensoep met kool.  

Vier vlooien gevangen. Van de Fransen kregen wij 2 bussen met aardappelsoep. Die houden dat 

over. 

Van 13.00 tot 15.00 uur in de zon gebruind en geslapen, wat ook gezond voor je body is en ik 

ben lekker bruin. Daarna een eind om de barakken wandelen en dan weer als andere middagen 

en avonden. Ik heb een verzoek geschreven om uit krijgsgevangenschap ontslagen te worden in 

verband met het gerucht wat binnen is gekomen van de fouriers. De commandant heeft dit 

ondersteund met advies en doorgezonden naar het O.K.W. Afwachten dus. De behandeling van 

hoog en laag van de Duitse weermacht laat voor ons niets te wensen over. We krijgen alle 

medewerking ook over de pakketten van het Rode Kruis en van thuis. Bij het brood kregen wij 

heden geen kaas, maar aardappelen en de kool en al waren zij niet zo mooi en enkele donker 

van kleur, wij aten ze toch op. Om 20.00 uur weer luchtalarm. 
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Donderdag 15 juli 1943 

Om 01.00 uur weer luchtalarm. Om 03.00 uur kwamen vliegtuigen terug. Ik heb in het geheel 

niet kunnen slapen van de vlooien. Heb er 4 gevangen. We zaten met zijn zevenen om 01.00 uur 

op. Het is gewoonweg hopeloos. Het is in ieder geval weer prachtig weer, dus kon ik het slapen 

in de zon buiten inhalen. Verder verloopt de dag als gisteren en is er niet veel nieuws. Van 09.30 

tot 11.30 uur met de strozak in zwembroek in de zon. Om 10.30 weer luchtalarm. Om 12.00 uur 

eten we aardappelen met kool. Van 13.00 tot 15.30 uur weer in de zon.  

Om 16.00 uur weer aardappelen met kool. Om 17.30 uur weer aardappelensoep met kool. Dus 

voor ons doen een reuze dag maar eten nu al zes dagen hetzelfde. In plaats van boter en kaas 

kregen we nu weer die aardappelsoep met kool. Nu is het 18.30 uur en ga ik nog een uurtje 

zonnen, dan een spelletje bridge en om 22.00 uur nog een sneetje brood en is de dag om. Het is 

hier net een sanatorium in een mooie streek, alleen te weinig eten. 

 

Vrijdag 16 juli 1943 

Om 01.00 uur luchtalarm. Het weer is prachtig. Zomaar baden. Als gisteren. Goed geslapen, 14 

(vlooien) gevangen. Dag gaat voorbij als gisteren. ’s Avonds zetten we thee en hebben we bij 

het kaarten een kopje thee. Af en toe krijg je een sigaret en zo brengen we de dag gezellig door. 

Om 10.30 uur luchtalarm. Om 12.00 uur aardappelsoep met kool en om 17.30 uur weer in plaats 

van boter en kaas. We hadden een goede portie en het smaakte goed. Van 09.00 tot 12.00 uur 

zonnen. ’s Middags weer heerlijk om echt te genieten. Jammer dat wij het prikkeldraad niet uit 

mogen. 

 

Zaterdag 17 juli 1943 

Om 01.00 uur luchtalarm. Om ongeveer 04.00 uur weer luchtalarm en om ongeveer 10.00 uur 

weer. Het is weer prachtig zon weer net als gisteren, dus in een sportbroekje bruin branden. Giel 

heeft post van thuis ontvangen, De medewerking van de Duitse autoriteiten verdient alle lof en 

ze geven alle medewerking. Vandaag werd meegedeeld dat wij morgen weer een brief mochten 

verzenden en misschien maandag een zegel voor een pakket. Het eten was heerlijk, 

aardappelsoep met veel gort. Verder gaat de dag voorbij als gisteren. We hebben de barak weer 

eens goed schoongemaakt met chloor. In mijn pyjama 5 vlooien gevangen en 5 in de deken. Ik 

heb slecht geslapen.  

Giel en ik zijn al flink bruin en beiden hebben we al een flinke snor. 

 

Zondag 18 juli 1943 

Het is al weer de 11de zondag. De dagen vliegen voorbij. Het was om ongeveer 01.00 uur weer 

luchtalarm. Het weer is weer prachtig met veel last van vlooien. Ik heb ze wel gevoeld, maar niet 

gevangen. Ik ben weer op zijn zondags gekleed. Het eten was aardappelensoep met veel 

groenten en kleine stukjes kalfsvlees, het was heerlijk. 

Ik ben naar de Heilige Mis geweest op uitnodiging van Giel. Het was erg mooi en 

indrukwekkend. Het geheel berustte onder een Franse priester als militair. Verder verliep de dag 

als de vorige dagen. Van de Fransen 2 biten (?) cakes gehad. 

 

Maandag 19 juli 1943 

Ik heb heerlijk geslapen en geen last gehad van de vlooien. Het weer liet zich niet zo mooi 

aanzien, doch tegen de middag werd het weer als gisteren. Vanmorgen zij wij gaan baden. 

Daarna een brief naar Moeder en kinderen geschreven en een zegel voor een pakket van 5 Kg. 
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Verder verloopt de dag als de vorige dagen, doch dit is een belangrijke dag voor ons, nu zal 

spoedig de bijvoeding komen, die wij nodig hebben. 

 

Dinsdag 20 juli 1943 

Vandaag is het de 75ste dag van onze krijgsgevangenschap. De commandant komt ons 

meedelen dat wij binnen een paar dagen naar Mühlberg, Stammlager IV-b gaan in de omgeving 

van Saksen. De Korporaals van de Stegskopf komen naar hier en gaan gelijk met ons mee. Wat 

wij daar met z’n allen gaan doen, of moeten doen is niet bekend. Het weer begint weer als 

gisteren morgen, doch het zal wel opklaren. Ik heb heerlijk geslapen en geen last van vlooien 

gehad. In verband hiermee hebben wij weer een kaart naar huis mogen schrijven met het 

nieuwe adres. Om 12.00 uur eten we aardappelen met koolrabi, was heerlijk. Van de Fransen 

kregen we 2 ½ biten eten gestuurd uit kameraadschap. Om 16.00 uur weer een ½ biton en om 

17.30 uur aardappelsoep met gemalen groene erwten en van de Fransen weer 3 volle bitons. 

Zo hebben allen heerlijk gegeten en zagen wij kans om met 57 man 300 liter gezamenlijk op te 

eten. Voor mij was het de tweede maaltijd in krijgsgevangenschap dat ik eens heerlijk mijn buik 

dik gegeten heb. Ik heb dan ook werkelijk gesmuld en bij mij op de kamer stonden ze versteld 

wat ik alleen opat. Voor de volgende morgen had ik nog een half keteltje bewaard en Giel ook. 

Giel had genoeg. Voor de rest was er geen nieuws deze dag. Zo is deze dag een feestdag 

geweest voor ons.  

 

Woensdag 21 juli 1943 

Vannacht heeft het de gehele nacht geregend en het laat zich aanzien dat het vandaag triestig 

weer blijft. Doch de temperatuur is zacht. Om 07.00 uur zat ik weer aan mijn eetketeltje soep van 

gisteren en het smaakte mij best. Giel lustte niet meer, zodat ik dat ook maar opgegeten heb. 

Het was de eerste keer dat hij iets liet staan. Zo hebben Giel en ik het rantsoen brood van 

gisteren avond 18.30 uur en van 07.00 uur vanmorgen uitgespaard en zijn wij die twee 

broodmaaltijden voor. Samen hebben wij weer ons ondergoed gewassen eerst één nacht in het 

zoute water, daarna een halve dag in zeepsopwater en daarna wassen en het zag er vrij goed 

uit. Het eten was weer aardappelen met koolrabi, lekker dik. Het is blijven regenen en na een 

dutje ’s middags te hebben ben ik mijn goed gaan herstellen en ’s avonds een kaartje gelegd. 

Mijn pantoffels zijn even gemaakt dus kan ik die nog een poosje dragen tot de andere komen. 

Ik heb geen last van vlooien gehad, lekker geslapen. 

 

Donderdag 22 juli 1943 

Weer regen en voor de hele dag zal het wel regen zijn. Wij blijven binnen. Het is echt gezellig 

om zo samen, Giel en ik alles te doen om het zo aangenaam mogelijk te maken. Ik regel het 

eten, daar wij niet te veel tegelijk op kunnen eten, dan moet er zuinigheid betracht worden en 

dat regel ik. Verder leven wij hier als twee broers en bieden elkaar de grootst mogelijke 

kameraadschap. Ik heb heerlijk geslapen en geen vlooien gehad, anderen wel. Ik heb van een 

appelstroopblik een kacheltje gemaakt, om te zijner tijd het een en ander te kunnen koken, want 

wij hopen dat er toch spoedig een pakket van onze vrouwen zal komen, die voor onze 

bijvoeding zullen zorg dragen. Want zo wij gegaan zijn, zo willen wij bij hun terugkomen. Allen 

met snor. Er komt bericht dat wij morgen op reis gaan naar Mühlberg. Vertrek uit Trier om 05.15 

uur. We krijgen voor twee dagen levensmiddelen mee. Het eten was vandaag gort met groenten 

en om 17.30 uur weer. Vandaag hebben we zowat 225 liter opgegeten. Voor het afscheid kregen 

wij van de Fransen ongeveer de man 20 cakes en sigaretten. 
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Vrijdag 23 juli 1943 

Om 03.30 uur reveille. Om 05.30 uur op mars naar het station. We ontvingen  levensmiddelen 

voor twee dagen, 2/3 brood en een stukje worst. Ook hadden wij voor ons zelf gezorgd dat we 

100 cakes extra voor de reis hadden. Om 06.00 uur waren we aan het station. We komen in 

goederen wagens. Om 06.30 uur vertrek van de trein. We gaan naar Karthaus en vandaar weer 

terug naar Trier, waar ze tot 12.00 uur stilgestaan hebben. Verder gingen wij naar Koblenz, waar 

we om 15.00 uur aankwamen. We ontvingen daar soep, kregen daar een donderbuis met hevige 

regen en onweer. We kwamen om 22.00 uur in Giessen aan en hebben daar gerangeerd en 

stilgestaan tot de volgende morgen. Van slapen kwam niet veel. Gelukkig bleef de wagondeur 

gedurende de reis open, zodat wij een mooi gezicht op het panorama hadden. Behoeften deden 

we tussen de wagons. 

 

Zaterdag 24 juli 1943 

Om 05.15 vertrokken we 15) richting Beiseförth, Altmorschen, Baumbach, Rotenburg an der 

Fulda, Lispenhausen, Obersuhl, Gerstungen, waar we om 14.00 uur aankwamen. We vertrokken 

om 18.00 uur richting Lauschröden (?), Wartha, Stedsfeld, Eisenach, Mechterstadt, 

Waltershausen Fröttstadt, Seebergen, Neudietendorf, Erfurt te 20.03 uur. Weimar 21.30 uur, 

Apolda, Torgau (?), waar we om 22.00 uur aankwamen en bleven daar rangeren.  

Om 03.30 uur mochten we eerst wassen met warm water uit de locomotief en scheren. Ging om 

22.00 uur slapen en heb goed geslapen. Van 03.00 tot 05.00 uur stonden we stil, ongeveer 30 

Km voor Leipzig 16).  

 
15  In de nacht ging de reis van Giessen in noordelijke richting over Neustandt, Marburg, Stadtallendorf, Trysa, 

Borken, Wabern, Gensungen naar Guntershausen. 

16  Waarschijnlijk op het rangeerterrein Grosskorbetha, maar dan kan men niet om 22.00 uur in Torgau geweest zijn. 
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6. Stalag IV-b Mühlberg 

Zondag 25 juli 1943 

Om 06.00 uur weer vertrokken en om 08.00 uur te Falkenberg (?). We kregen daar soep en 

koffie. Om 13.30 uur vertrokken we en kwamen om 15.30 uur te Mühlberg aan. Het was een 

mooie reis, maar zeer warm. Mühlberg is een streek zoals Holland platteland idee. We moesten 

ongeveer ¾ uur lopen naar het kamp. De ontvangst was goed. Daar waren ongeveer 2400 

Hollanders aanwezig. Het is een groot kamp en er waren Fransen, Serven, Polen, Russen. ’s 

Avonds kwam er nog een transport Hollanders en Engelsen. 

Dokter Giesse (H.J. van der Giessen Kgf. 31978) was ook met het transport meegekomen en heb 

ik gesproken. We kregen brood per 3 man met leverworst.  

 

Maandag 26 juli 1943 

Ik heb goed geslapen na een reis van 57 uur. Ik heb Van Dongen (waarschijnlijk Kgf. 105695) 

gesproken en Boekhout (waarschijnljik Kgf. 106048). We worden weer ontluisd. Om 13.30 uur 

toespraak van commandant. We krijgen een kale kop, koffers worden nagekeken, kregen een 

bad en werden ingeent en door warme lucht gedroogd. 

Daarna moesten we een handtekening zetten dat we ons niet zouden bemoeien met de Duitse 

vrouwen en meisjes. We kregen dan om 07.00 uur brood en niet eerder warm eten dan om 

18.00 uur, heerlijke gort met aardappelen in schil. Daarna brood met jam en suiker. Vier dagen 

1/5 en drie dagen ¼ brood. 

 

Dinsdag 27 juli 1943 

Om 5.30 uur reveille. Om 06.00 uur appèl. Om 07.00 uur brood eten, daarna waren we vrij en 

mochten we in het kamp rondlopen. Om 11.00 uur middageten, aardappelsoep met stronken en 

kool en aardappelen in schil. Het eten is in alle kampen bijna gelijk. 

Verder zonnen, wandelen, enz. Om 16.00 uur brood met marmelade, boter en suiker.  We 

ontvangen thee. Om 22.00 uur naar bed. 

 

Woensdag 28 juli 1943 

Reveille enz. als vorige dag. We lopen in zwembroek in verband met de warmte en doen niets. 

Om 11.00 uur erwtensoep veel nat erbij. Om 16.00 uur brood met slechte kaas en boter. Verder 

als vorige dag. Ik kom in gesprek met een Servier. Goede kameraden. 

 

Donderdag 29 juli 1943 

Als vorige dag. Twee kaarten verzonden, één naar huis en één naar Moeder en Vader. Verder 

verloopt de dag als de vorige. Het eten is als gewoon aardappelen in schil soep met peen, kool 

en koolrabi. ’s Avonds cabaret heel aardig. Met dokter (H.J. van der Giessen Kgf 31978) 

gewandeld. Om 20.00 uur naar bed. 

 

Vrijdag 30 juli 1943 

650 Hollanders vertrokken 17). Het weer blijft heet en warm. Goed geslapen. Ik spreek met 

Serven en ontvang hun soep enz.  ’s Middags weer aardappelsoep met gemalen gerst (wit). 

 

 
17  Dit is ongeveer de helft van de totaal 1340 man die op 12 juli 1943, 19 juli 1943 en 26 juli 1943 in Mühlberg 

aankwamen. 
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Zaterdag 31 juli 1943 

Vandaag wordt er een dienstplichtig Grenadier 18) begraven.  

 

 
Begrafenis te Mühlberg (foto: Dick van Maarseveen) 

 

Ik kom weer in contact met Servische en Franse kameraden en krijg hun particulier adres en ik 

geef het mijne. Ze geven mij soep enz., bier, tabak, pruimen, rozijnen en bonbons. We 

ontvangen ¼ brood. 

 

Zondag 1 augustus 1943 

Het is zondag, om 07.00 uur reveille en om 08.00 uur eten. 

Om 09.00 uur inspectie door kampcommandant Vlet, is zeer correct voor alle krijgsgevangenen 

door Fransen, Polen, Serven en Hollanders. Na 10.00 uur kunnen wij intrekken en zijn we weer 

vrij. Om 17.00 uur voetbalwedstrijd. Die morgen niet vrij door het kamp lopen. We  worden 

afgezonderd en hebben geen contact met hun. 

 

Maandag 2 augustus 1943 

Als vorige dagen. Een transport Hollanders onderweg, ongeveer 320 man, 14.00 uur aankomst 
19). We ontvangen goede berichten uit Holland. Om 15.00 uur worden we doorgelicht in 

verband met T.B.C. We ontvangen 20 gram tabak voor 30 pfennig en moeten dit zelf betalen. 

Eten allen gerstesoep, weinig. Dan blijf je trek houden, om niet van honger te spreken. 

 

Dinsdag 3 augustus 1943 

Als vorige dagen. Zeer warm weer. We eten koolsoep met stronken en grote stukken bladeren. 

We ontvangen toiletzeep en een stukje scheerzeep. Verder gaat de dag voorbij zonder 

bijzonderheden.  

 
18  F.W. Jansen, geboren 12 september 1905 te Den Haag en overleden 28 juli 1943 te Mühlberg. 

19  Op 2 augustus 1943 kwamen 311 man in Mühlberg aan, het betrof Kgf. 97748 tot en met Kgf. 98058. 
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Woensdag 4 augustus 1943 

Als vorige dagen. Het weer is warm met wat wind. Veel nieuws is er niet. We eten erwtensoep. 

Dun met veel doppen en getoffels 20) zeer weinig. Brood 1/5 met suiker en marmelade. Het 

nadeel is hier bij het eten, dat je dat staande moet doen, daar er te weinig zitgelegenheid is. 

Weer voetbalwedstrijd door twee elftallen van de Engelsen, doch de Hollanders mogen geen 

toeschouwers zijn; door de Duitsers verboden.  

 

Donderdag 5 augustus 1943 

Heden is het de verjaardag van Prinses Irene. Wij staan allen iets vroeger op om deze dag voor 

het appèl te herdenken. Om 05.45 uur treden allen in uniform aan. Nadat de houding wordt 

aangenomen, leest de commandant van de barak een dagorder voor. Daarna krijgen we een 

driewerf hoera op het vorstenhuis, de Koningin en op het Vaderland. Tot slot wordt met volle 

borst het Wilhelmus gezongen. Daarna is het aantreden voor het appèl. Het weer is niet zo 

warm als het geweest is en het lijkt dat de hitte voorbij is. Tegen 08.00 uur komt het zonnetje 

door, dus wordt het misschien weer warm. Om 09.00 uur wordt het uniform van ons gemerkt 

met een driehoek als krijgsgevangen teken. Eten koolsoep met pulpsoep en getoffels. Om 14.00 

uur baden. Boord ¼ brood met boter en suiker. Verder als vorige dagen. Het weer is tegen de 

middag weer warmer geworden. Deze dag wordt besloten met een gezellig uurtje van 21.30 tot 

22.30 uur in de barak, met zang en cabaret. 

 

Vrijdag 6 augustus 1943 

Vandaag is het juist drie maanden geleden dat ik in krijgsgevangenschap ging en sinds die tijd 

heb ik één maal een antwoordkaart van thuis ontvangen, zodat je zo goed als niets van de 

toestand van je gezin weet, terwijl er andere collega’s zijn, die in het geheel nog niets ontvangen 

hebben. Het is dan wel in orde met de postregeling in krijgsgevangenschap. Het is vandaag 

weer mooi weer, net als de vorige dagen. Verder is er een bioscoopvoorstelling voor de 

Hollanders tegen betaling van 30 pfennig (De Postmeister), waar Giel, Dop en ik naar toegaan. 

Om 08.00 uur was het verzamelen voor en transport van 600 man voor de Arbeitsinzet. Er werd 

ons gevraagd of wij vrijwillig ingezet wilden worden, doch dat werd beantwoord met nee. Toen 

konden wij weer inrukken. Het eten was weer als altijd, koolsoep, enz.  

Verder was er veel wind op komen zetten en kon je haast niet zien uit je ogen. 

 

Zaterdag 7 augustus 1943 

Het weer is koud en regen. Houden het appèl met overjas aan. Vandaag zijn de eerste 3 

maanden om, zodat ik merk dat ondervoeding zijn intreden heeft gedaan en ben ik begonnen 

met het innemen van vitamine D, welke ik als reserve had meegenomen, tot de pakketten 

mochten komen. We eten koolsoep met getoffels. Boord ¼ met suiker, boter en worst. Om 

18.00 uur verhuizen we naar barak 16a waar alle onderofficieren bij elkaar komen te liggen.  

 

Zondag 8 augustus 1943 

Om 07.00 uur reveille. Fris weer, koud, regen. Om 09.00 uur appèl voor het defilé voor 

kampcommandant. Er werd meegedeeld dat 1 Hollander gisterennacht onder het prikkeldraad 

door een bezoek heeft gebracht aan het Engelse kamp, wat verboden is. De post heeft niet 

willen schieten. Deze heeft hierdoor zijn plicht verzaakt en zal in moeilijkheden komen. 

Inmiddels heeft die soldaat zich vrijwillig gemeld, zodat die post,  een onderofficier vermoedelijk 

zijn straf zal ontlopen. We eten soep met peentjes en koolstronken, weinig met veel rettich en 

 
20  Kartoffels, Duits voor aardappelen. 
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vet met veel getoffels smaakte goed. Om 18.00 uur weer generaal appèl. Om 19.00 uur bridge 

met Kuijvenhoven en twee Poolse onderofficieren. Iedere nacht vertrekken er Hollandse 

transporten naar boeren, fabrieken, enz. voor arbeidsinzet. Verder als andere dagen. 

Zo juist komen de twee gevluchten binnen, Sergeant W. Langendijk (Kgf. 104030) en de 

Korporaal L. Beumer (Kgf. 104025), die na drie dagen in de buurt van Keulen zijn gepakt. 

Sergeant H. Timmer (Kgf. 104060) ligt ziek te Trier. Zij hebben hun straf ondergaan. 

 

Maandag 9 augustus 1943 

Slecht weer, regen en wind. Verder als gisteren. We eten pelketoffels, kanariesoep en pulpsoep.  

 

Dinsdag 10 augustus 1943 

Koud droog weer. We moesten werken, onder andere naar een houtfabriek te Mühlberg, waar 

kinderspeelgoed wordt gemaakt, een bassin uitgraven, vuile dekens wegbrengen en zand rijden 

met grote wagen. ’s Middags geprotesteerd en werd alles afgelast. Overigens als vorige dagen. 

Corveedienst barak schoonmaken en eten halen. Briefkaart geschreven aan Zus. 

 

Woensdag 11 augustus 1943 

Droog, koud weer en af en toe zon. Weer gecommandeerd voor corveedienst, onder andere 

barak schoonmaken die ontluisd moest worden met 25 man. Direct geprotesteerd en het ging 

weer niet door. We eten 5 pelketoffels met weinig bonensoep. 1/5 brood met suiker, boter en 

kaas. Vanmiddag zijn de eerste pakketten uit Holland hier in Mühlberg aangekomen. Van een 

Poolse soldaat ontving ik een flinke hoeveelheid bonensoep met 2 sneetjes brood, zodat mijn 

buik toch vol was. 

Verder was er niet veel nieuws. 

 

Donderdag 12 augustus 1943 

Koud, droog weer met veel wind en af en toe zon. We eten pelketoffels 10 en koolsoep weinig. 

Doch om 11.30 uur kwam de facteur (G. van de Linde) met het bericht dat voor mij en 

Kuijvenhoven een pakket was aangekomen. Je begrijpt dat het vreugde in ons hart was en dat 

het pakket met grote aandacht werd onderzocht, alhoewel het eerst door de douane was 

nagekeken. Alles was echter goed aangekomen, alleen de cacao lag door het pakket heen zodat 

alles onder de chocolade zat. Ik heb echter nog een half busje kunnen redden, verders was ik 

zeer tevreden. Overigens als andere dagen. 

 

Vrijdag 13 augustus 1943 

Koud, droog weer. Briefkaart ontvangen van G. Friessens. Heb last van diarree en 

aambeiontsteking. Blijf in bed. 200 dienstplichtige Onderofficieren gaan op transport naar 

Oostenrijk 21). Vanavond cabaret in de barak van 19.00 tot 21.00 uur. Overigens als vorige 

dagen. 

 

Zaterdag 14 augustus 1943 

Honderdste dag in krijgsgevangenschap met storm, regen en wind. Hoe lang nog ? 

Aambei doorgebroken. Ik blijf nog in bed in verband met de diarree en pijn in mijn buik. 

Iedereen krijgt daar op zijn beurt last van. Mijn portie eten is voor Giel, die boft erbij. Ik eet 

alleen maar brood. Zo is er iedere dag wat anders, dan die of die maar zieken zijn er altijd. Maar 

 
21  Er gingen die dag in totaal 198 man naar Stalag XVII-c Markt Pongau, die daar 22 augustus 
1943 aankwamen. 
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het zal wel beter worden en beginnen wij eerst aan de volgende 100 dagen. Verder als alle 

andere dagen, een niet veel nieuws. Gelukkig dat het pakje net op tijd gekomen is, zodat ik een 

paar dagen geen soep behoef te eten en de diarree gaat over. Van een Poolse soldaat ontving 

ik een pakket met 24 cakes en een halve plak pure chocolade uit kameraadschap om vlug beter 

te worden. 

 

Hier eindigt het originele dagboek. 

 

Naschrift door de bewerker 

Uit de Ab- und Zugangslisten in het Nationaal Archief blijkt dat fourier Veltkamp op  

8 januari 1944 uit Stalag IV-b Mühlberg vertrok naar Stalag 369 Kobierzyn. Het kamp Kobierzyn, 

dat was aangelegd nabij een oud fort ten zuiden van Krakau, werd aangemerkt als een 

strafkamp.  

 

 
Gedenksteen op het terrein van Stalag 369 

 

Naar dit kamp werden alle (in totaal circa 455) niet werk willenden en om andere redenen 

gestraften afgevoerd. Daarvan waren er 44 afkomstig uit Stalag XII-d Trier.  

Op 13 augustus 1944 ging Veltkamp vanwege het oprukken van de Russen, vanuit Stalag 369 

Kobierzyn terug naar Stalag IV-b Mühlberg, waar hij uiteindelijk op 23 april 1945 zou worden 

bevrijd door de Russen. 
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8. Lijst Onderofficieren in Stalag XII-d Trier en Stalag 369 Kobierzyn. 

 

Door de bewerker van het dagboek zijn drie lijsten aan het dagboek toegevoegd. 

De eerste lijst betreft alle onderofficieren die vanuit Stalag XI-a Altengrabow, via 

Arbeidskommando Stegskopf, naar Stalag XII-d in Trier gingen. 

De tweede lijst betreft de werk weigeraars die uiteindelijk naar het strafkamp Stalag 369 te 

Kobierzyn gestuurd werden. 

De derde lijst betreft alle mannen die in Stalag 369 te Kobierzyn zijn geweest. 

 

De onderstaande gegevens zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van 

Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98: 

inventarisnummer (Stalag 369 Kobierzyn); 

inventarisnummer 20 (Stalag IV-b Mühlberg); 

inventarisnummer 21 (Stalag XII-d Trier); 

inventarisnummer 42 en 173 (Stalag XI-a Altengrabow). 
 
De gegevens zijn bovendien gecontroleerd aan de hand van het voorliggende dagboek 
en enkele andere dagboeken. 
De gegevens zijn overgenomen uit de Duitse administratie en werden daar opgetekend 
door te werk gestelde krijgsgevangenen onder toezicht en controle van de Duitsers (zie 
het dagboek van Halbe Tjepkema, Kgf. 105713). Dat houdt in dat namen soms 
verkeerd zijn verstaan en verkeerd zijn opgetekend. Door gebruik te maken van 
verschillende bronnen is getracht het aantal fouten te reduceren.  
 
Vet gedrukt zijn de namen van de mannen die in krijgsgevangenschap zijn overleden. 
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Lijst van onderofficieren die naar Stalag XII-d Trier gingen 

naam voornaam Kgf geboren geboorteplaats rang onderdeel 

Acda Pieter G 104152 31 

augustus 

1901 

Middelburg Fourier 1e klasse 11 R.I. 

Allart Leendert 104067 3 augustus 

1910 

Onbekend Korporaal Staf Infanterie 

Barneveld van Nicolaas 104019 19-10-1899 Den Haag Wachtmeester 1e 

Klasse 

2 R.V.A., 2e afd. 17 bat 

Beniers Josephus A. 104091 9 augustus 

1901 

Helmond Wachtmeester 7 R.V.A. 

Benken von 

den 

Gerardus 

Jacobus A. 

104096 28 

augustus 

1914 

Kampen Sergeant 14 R.I. 

Berg van den Wilhelm 

Johann 

104196 2 augustus 

1907 

Griethausen 

(De) 

Korporaal artillerie paarden 

depot 

Bergh Gerrit 104084 23 

augustus 

1904 

Amsterdam Sergeant 1e klasse Grenadiers 

Beumer Lulof 104025 6 januari 

1915 

Apeldoorn Korporaal 2 R.W. 

Beuving Albert J. 104190 29 maart 

1904 

Amsterdam wachtmeester 1-1 R.A. 

Bladergroen Pieter 

Cornelis 

104079 26 mei 

1902 

Den Haag Sergeant 7 R.I. 

Bodewitz Hendrik 104146 17 

november 

1903 

Onstwedde Muzikant 5 R.I. 

Boogert van 

den 

Johannes 104120 3 augustus 

1912 

Delft Korporaal Staf Infanterie 

Boon Frederik 104136 27 mei 

1904 

Den Haag Sergeant 5 R.I. 

Bos Gerard 104068 12 februari 

1916 

Zoetermeer Remonterijder 1e 

klasse 

artillerie paarden 

depot 

Bosboom Henri 104042 31 mei 

1911 

Rotterdam Fourier Depot Cavalerie 1e Esk 

Bouma Sipke 104047 5 juli 1905 Amsterdam Korporaal Remonte Depot 

Bree van Wilhelmys 

P.Th. 

104211 7 maart 

1914 

Rotterdam Korporaal 2 R.H.M. 

Brouwers Antonie 

Joannes 

104100 10 oktober 

1914 

Blerick Wachtmeester 7 R.A. 

Bruijne de Jan Jacob 104038 9-7-1898 Middelburg Sergeant Majoor 14 R.I. 

Bruin de Cornelis 104003 28 maart 

1920 

Rijsenburg Korporaal 2 R. LuA 

Buggenum van Joseph 104207 19 januari 

1909 

Elmpt (Dsl) Korporaal Staf Infantanterie 

Buijtene van Arend 104045 14 januari 

1918 

Delft Sergeant 4 R.I. 

Castein Wolter 104108 28 januari 

1915 

Utrecht Sergeant 1 R.Lu.A 

Credoe Marinus 104026 2 augustus 

1912 

Horn ? Wachtmeester artillerie meetdienst 

Dam ten Gerhardus H. 104048 17 februari 

1903 

Enschede Sergeant 1e klasse 2 R.W. 

Dartel van Johan F.M. 104071 16 

september 

1910 

Klaaswaal Korporaal Kok 1 R.W. 
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Davidse Jacobus 

Adrian 

104004 1 oktober 

1912 

St. Laurent Fourier  3 R.H. 

Denos Edmond 

Victor 

104161 11 januari 

1901 

Ermelo Wachtmeester 1ste 

klasse 

1 R.A. 

Diepstraten Petrus 104150 5 februari 

1905 

Made en 

Drimmelen 

Korporaal K.M.A. 

Dijkman Jan Hendrik 104101 29-8-1898 Leiden Fourier 1ste klasse 3 R.I. 

Doddema Tammo 104054 24 oktober 

1913 

Nieuweschans Korporaal 4 afd. politietroepen 

Dooge Leonard J. 104125 25 

augustus 

1916 

Oosterland Wachtmeerster 7 R.V.A. 

Drie van Gerrir 104097 23 februari 

1911 

Leusden Korporaal 3 R.H. Rijschool 

Drooglever Wilhelmus 104018 28 oktober 

1912 

Utrecht Wachtmeerster 2 R.V.A. 

Eerden van der Fransicus 

Johannes 

104027 21 

augustus 

1916 

Rotterdam Wachtmeester 3 R.V.A. 

Fokkema Cornelis 

Jacobus 

104029 11 

november 

1910 

Princenhage Wachtmeester 3 R.A. 

Geelhoed Marinus 104039 25 juli 1903 Zonnemaire Wachtmeester 3 R.V.A. 

Geloven van Gerardus 

Marinus 

104297 14 

december 

1904 

Gouda Sergeant 11 R.A. 

Gerphanion Jacques 104192 31-10-1898 Beverwijk Fourier 7 R.S. 

Goedegebuure Cornelis 104156 26 

augustus 

1907 

Tholen Korporaal Staf Infanterie 

Gremberghe 

van 

Gregorius 

Philippus V. 

104173 5 oktober 

1910 

Wouw Korporaal kok / staf infanterie 

Grobben Adrianis 

Cornelis 

104102 4 april 

1918 

Voorburg Korporaal H.R.I. 

Haan Gerhard 104155 25 

november 

1915 

Kleef Korporaal Politie Troepen 

Herman Martinus 104058 26 juli 1916 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Holstein van Petrus J. 104103 17 juli 1901 Den Haag Sergeant 1e klasse R. Jagers 

Horst van der Frederik W. 104053 7-12-1898 Breda Sergeant Majoor 1 R.W. 

Huffmeyer Christianus 

J.M. 

104066 14 maart 

1910 

Tilburg Korporaal artillerie paarden 

depot 

Hulleman Jan Herman 104080 19 

november 

1914 

Maasniel Korporaal artillerie paarden 

depot 

Hulmer Martinus 104040 17-11-1898 Onbekend Wachtmeester 1e 

klasse 

2 R.V.A. 

Hulsen Hermanus 

Henricus 

104063 16 

november 

1901 

Zaandam Sergeant 1e klasse 16 R.I. 

Jansen Jan Reinhard 104083 10 

augustus 

1915 

Den Haag Sergeant 8 R.I. 

Jansen Peter 

Theodor 

104257 8 juli 1907 Anholt Wachtmeester K.R.A. 

Jansen Hubertus B.J. 104268 14 

augustus 

Amsterdam Wachtmeester 4 R.H. 
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1912 

Jansse Adrianus 

Josephus 

104016 16 

december 

1912 

Haag Korporaal Politie Troepen 2 

Comp  

Jongepier Jan 104113 29 

september 

1905 

Ossen Fourier 5 R.V.A. 

Kardolus Johannes 

Marinus 

104245 27 

november 

1905 

Hof van Delst Sergeant 2 R.LuA. 

Kenter Hendrik 104189 14 

september 

1904 

Enkhuizen Wachtmeester 1 R.V.A. 

Klaver Johan Karel 104128 15 mei 

1910 

Groningen Korporaal Cav. Paardendepot 

Rijschool 

Klerk de Pieter 104089 2 februari 

1916 

Rotterdam Korporaal R. Depot 

Kooij van de Hendrik G. 104052 27 juli 1918 Den Haag Korporaal R.M.A. 

Kool Johannes 104065 22 

december 

1916 

Den Haag Korporaal artillerie paarden 

depot 

Krieger Hendrikus 

Fransicus 

104023 29 mei 

1910 

Breda Wachtmeester 1e 

klasse 

3 R.V.A. 

Kriek Wilhelmus 

Johannes Th. 

104081 29 juli 1916 Rotterdam Sergeant Jagers 

Krooswijk Adrianus J. 104041 16 mei 

1914 

Tilburg Korporaal Staf Infanterie 

Kruiselberger 

van 

Johannes 104165 17 januari 

1913 

Amsterdam Korporaal 1 R.H. 

Kruizinga Jacob 104033 20 

augustus 

1901 

Groningen Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Kuijvenhove Willem 104092 2 juli 1900 Leiden Sergeant 1e klasse 1 S.S. 

Lammertink Jan 104051 3 april 

1914 

Deventer Sergeant 10 R.I. 

Langendijk Willem 104030 28 april 

1915 

Amsterdam Sergeant Politie Troepen 

Langstraten Bastiaan 

Cornelis 

104028 5 augustus 

1915 

Oud Beverland Wachtmeester 3 R.V.A. 

Lassche Hendrik 104115 7 juni 1912 Vollenhove Korporaal 5 R.A. 

Leeuwe de Isaac 104017 3 

november 

1911 

Rotterdam Korporaal Politie Troepen 

Lensen Frederik H. 104088 28 april 

1902 

Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Linde van der Machiel 

Cornelius 

104074 5 mei 1900 Amsterdam Sergeant 1e klasse Jagers 

Lips Johannes 104184 18 

september 

1917 

Breda Korporaal tamboer 6 R.I. 

Loontjens Johannes 

Egidius 

104032 8 

december 

1902 

Maastricht Wachtmeester 3 R.A. 

Lugthart Jan 104163 15 februari 

1918 

Dubbeldam Korporaal 6 R.I. 

Luijten Cornelis 104222 23 juli 1915 Breda Sergeant 17 R.I. 

Lust Eltje 104035 5-11-1898 Assen Sergeant Majoor 12 R.I. 
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Maat de Petrus 104082 1 

september 

1916 

Den Haag Sergeant 3 R.I. 

Meer van der Pieter 104186 17 mei 

1902 

Marum Wachtmeerster 1ste 

klasse 

1 R.V.A. 

Meijer Josef 104037 23 oktober 

1903 

Maastricht Wachtmeester 3 R.A. 

Melis Johannes J. 104199 21 

september 

1916 

Leeuwarden Korporaal Politie Troepen 

Metz Johannis 104050 20-6-1898 Breda Sergeant Majoor S.R.O.J. 

Mill van Jan 104057 25 

augustus 

1916 

Rossum Korporaal Politie Troepen 

Möhlman Martin 104002 12 

september 

1912 

Schütorf  Korporaal 5 R.A. 

Mommaas Gerard 104139 3 februari 

1917 

Vlissingen Korporaal Pantser Wagens 

Noevers Johannes W. 104062 7 

november 

1914 

Nijmegen Korporaal Remonte Depot 

Noord van Laurentius 

Albertus 

104085 25 juni 

1913 

Den Haag Sergeant Jagers 

Oomen Lambertus 104086 13 

december 

1903 

Bergen op 

Zoom 

Sergeant 1e klasse 5 R.I. 

Oomens Johannes 104098 9-2-1899 Princenhage Sergeant 1e klasse 6 R.I. 

Oosterveld Oetse 104107 10 

september 

1916 

Groningen Sergeant 10 R.Lu.A 

Pee de Adrianus 104187 1 juni 1917 Dubbeldam Korporaal 14 G.B. 

Peters / 

Peeters 

Johannes 

Pieter 

104031 3 juli 1900 Breda Wachtmeester 2 R.V.A. 

Pistorius Johannes 

Fransicus C. 

104055 7 augustus 

1910 

Tilburg Korporaal 

Remonterijder 1e 

klasse 

artillerie paarden 

depot 

Pit Remmert 104072 19 

december 

1915 

Onbekend Korporaal artillerie paarden 

depot 

Polderman Arij 104090 30 

september 

1915 

Vlaardingen Sergeant Jagers 

Polet Albert Camiel 104078 24 januari 

1916 

Sluis Korporaal Kok Staf Infanterie 

Pothaar Anthonie 104006 22 

september 

1918 

Deventer Korporaal 4 R.H. 

Prins Johannes G. 104036 10-6-1896 Onbekend Korporaal Infanterie 

Radier Carel Gustaaf 104330 30 juli 1917 Amsterdam Sergeant 

Instructeur 

1 R.Lu.A 

Reijsen van Theodorus 

Henricus 

104073 27-6-1899 Den Haag Fourier 1ste klasse 7 R.I. 

Reijsen van Florus Luis 

Maria 

104087 23-12-1899 Rotterdam Fourier 1e klasse R. Grenadies 

Reinders Gerrit 104194 9 januari 

1919 

Zuidbroek Korporaal 2 R.H. 
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Reinders Johan 104195 2 oktober 

1920 

Middelburg Huzaar 2e klasse 4 R.H. 

Reitsma Schelte 104007 3 oktober 

1917 

Uden Korporaal 4 R.H. 

Riekel Joannes 

Casparus 

(Joop) 

104077 20 april 

1901 

Den Haag Sergeant 1e klasse Infantanterie 

Schietkamp 

Rijnkels Cornelis 

Wilhelmus 

104218 18-6-1899 Breda Fourier 17 R.I. 

Rijs Frits Julius 271972 10 

augustus 

1914 

Krefeld  Soldaat 5 R.V.A. 

Risseeuw Pieter 

Johannis 

104206 23 juli 1915 Retranchement Korporaal 2 R.H. 

Rond Marinus 

Bernardus 

104197 15 oktober 

1902 

Amsterdam Wachtmeester 2 R.H. 

Schoemaker Cornelis 104143 19 oktober 

1912 

Amsterdam Korporaal 18 R.I. 

Schrage Johan C.W. 104043 8 april 

1914 

Onbekend Sergeant 10 R.I. 

Smulders Cornelis J. 104049 7 

december 

1905 

Tilburg Rem. Rijder 1e 

klasse 

Artillerie Depot 

Snel Pieter 104215 23 mei 

1904 

Schiedam Wachtmeester 2 R.H.M. 

Stam Jan 104024 29 januari 

1904 

Bladel Netersel Wachtmeester artillerie meetdienst 

Stavast Jan 104201 17 juli 1907 Vuren Wachtmeester 1 R.H. 

Steenbergen Roelof G. 104151 13 

november 

1918 

Naarden Korporaal Infanterie 

Stoel Marinus 104105 16 april 

1914 

Zonnemaire Wachtmeester 7 R.A. 

Straver Johannes 104191 21 

november 

1912 

Hazerswoude Wachtmeester 1 R.A. 

Swankhuisen Hendrik 104232 24 juli 1901 Avereest Wachtmeester 1e 

klasse 

6 R.A. 

Timmer Hendrik 104060 26 maart 

1921 

Amsterdam Sergeant 9 R.A. 

Tol van Jacobus 104294 23 maart 

1913 

Amsterdam Sergeant Reg. Motorartillerie 

Valk de Gerrit 104158 2 juni 1911 Amersfoort Korporaal Staf Grenadiers 

Vark van Antonie 104064 8 augustus 

1915 

Dussen Korporaal artillerie paarden 

depot 

Veen van der Lieuwe 104154 20-4-1898 Leeuwarden Sergeant Majoor 20 R.I. 

Veer van der Wilhelmus 104266 7 

september 

1913 

Amersfoort Wachtmeester 1 R.H. 

Veltkamp Arie Marinus 104075 28 mei 

1903 

Den haag Fourier Grenadiers 

Venix Henricus 

Franciscus M. 

104153 24 maart 

1910 

Den Bosch Korporaal 11 R.M.A. 

Venmans Johannes A. 104070 6 oktober 

1916 

Tilburg Korporaal Remonte Depot 

Verkerk Paulus 104056 2 maart 

1916 

Onbekend Korporaal 3 afd. politietroepen 
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Vermeulen Pieter 

Adrianus 

104011 21 

december 

1915 

Rotterdam Sergeant S.R.O.I. 

Vermeulen Johan 

Cornelis 

104099 11 maart 

1915 

Bergen Wachtmeester 11 R.M.A. 

Verschoor Pieter B. 104261 10 

augustus 

1915 

Ridderkerk Sergeant 12 R.M.A. 

Vin de Eduard 

Martinus J. 

104122 11 oktober 

1903 

Zierikzee Korporaal Cavalerie Rijschool 

Vleesch-

Dubois 

Petrus Johan 104095 12-4-1898 Dubbeldam Sergeant 1e klasse Munitiepark 

Voorbij Johannes F. 104234 31-7-1899 Leiden Fourier 1e klasse 6 R.A. 

Voorthuisen 

van 

Theres M.B. 104216 2 april 

1909 

Ede Korporaal Kok Staf Infanterie 

Vries de Egbert 104044 20 juli 1917 Groningen Sergeant 7 R.I. 

Vugts Gijsbertus A. 104069 26 mei 

1917 

Goirle Korporaal artillerie paarden 

depot 

Vuisting Petrus 104270 22 

augustus 

1901 

Rotterdam Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Weerden van Jacob (Joop) 104059 4 

september 

1918 

Appingedam Korporaal 4 afd. politietroepen 

Weers Johannes J.J. 104061 19 januari 

1911 

Schiedam Korporaal Staf Infanterie 

Welleman Jacobus 104126 1 februari 

1916 

s-Heer 

arendskerke 

Wachtmeester 7 R.V.A. 

Welmans August 104005 4 juni 1914 Grietherbush Korporaal onbekend 

Wemmers Gerrit 

(Theodorus ?) 

104022 10 april 

1900 

Onbekend Wachtmeester 1e 

klasse 

2 R.V.A. 

Westenberg Leonardus H. 104046 21 juni 

1916 

Deventer Sergeant 18 R.I. 

Westerweel Marinus / H. 104106 28 januari 

1902 

Wolphaartsdijk Wachtmeester 7 R.V.A. 

Wijers Geurt Jacob 104210 15 februari 

1915 

Rheden Korporaal Politie Troepen 2 afd. 

Willems Joseph 

Gerardus 

104021 5-10-1898 Sittard Wachtmeester 1e 

klasse 

3 R.V.A. 

Willemsen Theodorus 

H.G. 

104012 13 

september 

1915 

Arnhem Sergeant 8 R.I. 

Winden van 

der 

Johannes 

Marinus 

104076 22 oktober 

1915 

 
Fourier Jagers 

Wolf de Herman 

Hendrik 

104112 24 juni 

1917 

Helder Korporaal H. Palf. Regt Huzaren 

Wouw van de Marinus J. 104223 8 augustus 

1916 

Dusseldorf Sergeant 17 R.I. 

Zeemans Jentje 104104 14-14-1913 Ferwerderadeel Korporaal 21 R.I. 

Zevenhuizen Jan 104010 12 mei 

1915 

Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Zijta Nicolaas 

Hendrick 

104020 7 

december 

1903 

Haamstede Wachtmeester artillerie paarden 

depot 
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Lijst van werk weigerende onderofficieren die na Stalag XII-d Trier naar Stalag 369 Kobierzyn 

gingen 

naam voornaam Kgf geboren geboorteplaats rang onderdeel 

Barneveld van Nicolaas 104019 19-10-1899 Den Haag Wachtmeester 1e 

Klasse 

2 R.V.A., 2e afd. 17 

bat 

Benken von 

den 

Gerardus 

Jacobus A. 

104096 28 augustus 

1914 

Kampen Sergeant 14 R.I. 

Bergh Gerrit 104084 23 augustus 

1904 

Amsterdam Sergeant 1e klasse Grenadiers 

Boon Frederik 104136 27 mei 

1904 

Den Haag Sergeant 5 R.I. 

Brouwers Antonie 

Joannes 

104100 10 oktober 

1914 

Blerick Wachtmeester 7 R.A. 

Bruijne de Jan Jacob 104038 9-7-1898 Middelburg Sergeant Majoor 14 R.I. 

Castein Wolter 104108 28 januari 

1915 

Utrecht Sergeant 1 R.Lu.A 

Davidse Jacobus 

Adrian 

104004 1 oktober 

1912 

St. Laurent Fourier  3 R.H. 

Dijkman Jan Hendrik 104101 29-8-1898 Leiden Fourier 1ste klasse 3 R.I. 

Eerden van 

der 

Fransicus 

Johannes 

104027 21 augustus 

1916 

Rotterdam Wachtmeester 3 R.V.A. 

Fokkema Cornelis 

Jacobus 

104029 11 

november 

1910 

Princenhage Wachtmeester 3 R.A. 

Geelhoed Marinus 104039 25 juli 1903 Zonnemaire Wachtmeester 3 R.V.A. 

Geloven van Gerardus 

Marinus 

104297 14 

december 

1904 

Gouda Sergeant 11 R.A. 

Herman Martinus 104058 26 juli 1916 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Holstein van Petrus J. 104103 17 juli 1901 Den Haag Sergeant 1e klasse R. Jagers 

Hulmer Martinus 104040 17-11-1898 Onbekend Wachtmeester 1e 

klasse 

2 R.V.A. 

Jansen Peter 

Theodor 

104257 8 juli 1907 Anholt Wachtmeester K.R.A. 

Jansen Hubertus B.J. 104268 14 augustus 

1912 

Amsterdam Wachtmeester 4 R.H. 

Kardolus Johannes 

Marinus 

104245 27 

november 

1905 

Hof van Delst Sergeant 2 R.LuA. 

Krieger Hendrikus 

Fransicus 

104023 29 mei 

1910 

Breda Wachtmeester 1e 

klasse 

3 R.V.A. 

Kriek Wilhelmus 

Johannes Th. 

104081 29 juli 1916 Rotterdam Sergeant Jagers 

Lammertink Jan 104051 3 april 1914 Deventer Sergeant 10 R.I. 

Lensen Frederik H. 104088 28 april 

1902 

Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Linde van der Machiel 

Cornelius 

104074 5 mei 1900 Amsterdam Sergeant 1e klasse Jagers 

Luijten Cornelis 104222 23 juli 1915 Breda Sergeant 17 R.I. 

Lust Eltje 104035 5-11-1898 Assen Sergeant Majoor 12 R.I. 

Meijer Josef 104037 23 oktober 

1903 

Maastricht Wachtmeester 3 R.A. 

Noord van Laurentius 

Albertus 

104085 25 juni 

1913 

Den Haag Sergeant Jagers 

Oomen Lambertus 104086 13 

december 

Bergen op 

Zoom 

Sergeant 1e klasse 5 R.I. 
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1903 

Oosterveld Oetse 104107 10 

september 

1916 

Groningen Sergeant 10 R.Lu.A 

Radier Carel Gustaaf 104330 30 juli 1917 Amsterdam Sergeant Instructeur 1 R.Lu.A 

Reijsen van Theodorus 

Henricus 

104073 27-6-1899 Den Haag Fourier 1ste klasse 7 R.I. 

Schrage Johan C.W. 104043 8 april 1914 Onbekend Sergeant 10 R.I. 

Swankhuisen Hendrik 104232 24 juli 1901 Avereest Wachtmeester 1e 

klasse 

6 R.A. 

Tol van Jacobus 104294 23 maart 

1913 

Amsterdam Sergeant Reg. Motorartillerie 

Veer van der Wilhelmus 104266 7 

september 

1913 

Amersfoort Wachtmeester 1 R.H. 

Veltkamp Arie Marinus 104075 28 mei 

1903 

Den haag Fourier Grenadiers 

Verschoor Pieter B. 104261 10 augustus 

1915 

Ridderkerk Sergeant 12 R.M.A. 

Voorbij Johannes F. 104234 31-7-1899 Leiden Fourier 1e klasse 6 R.A. 

Vuisting Petrus 104270 22 augustus 

1901 

Rotterdam Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Westenberg Leonardus H. 104046 21 juni 

1916 

Deventer Sergeant 18 R.I. 

Westerweel Marinus / H. 104106 28 januari 

1902 

Wolphaartsdijk Wachtmeester 7 R.V.A. 

Wouw van de Marinus J. 104223 8 augustus 

1916 

Düsseldorf  Sergeant 17 R.I. 

Zijta Nicolaas 

Hendrick 

104020 7 december 

1903 

Haamstede Wachtmeester artillerie paarden 

depot 
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Lijst van alle Nederlanders die naar Stalag 369 Kobierzyn gingen 

naam voornaam Kgf geboren geboorteplaats rang onderdeel 

Ackema Melgert Jules 

H. 

104477 21 maart 

1908 

Amsterrdam Sergeant Kon. Marine 

Aperen van Johannes 104478 2 maart 

1904 

Vlaardingen Sergeant bootsman Kon. Marine 

Appels Willem 

Hendrik 

104356 13 juni 1916 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Arnoldussen Willem 103036 30 oktober 

1905 

Nijmegen Wachtmeester 4 R.V.A. 

Auer Theodoor 

W.F. 

105554 30 maart 

1908 

Vlissingen Sergeant Kon. Mar. 

Baan van der Hessel Steffen 105280 12 

september 

1918 

Groningen Vaandrig 2 R.V.A. 

Baar Matheus G. 105300 16 mei 1916 Watergraafsmeer Foerier 2 R.W. 

Baars Hendrik W. 105125 7 januari 

1905 

Haarlem Sergeant Kon. Marine 

Bakker den Andries 105054 22 

november 

1900 

Nieuw Hellevoet Sergeant Majoor Kon. Marine 

Bange Gerardus G.J. 105267 11 

september 

1919 

Haren Vaandrig 4 R.I. 

Baring Hendrik J. 108332 24 juli 1914 Rheden Sergeant 8 R.I. 

Barneveld van Nicolaas 104019 19-10-1899 Den Haag Wachtmeester 1e 

Klasse 

2 R.V.A., 2e afd. 17 

bat 

Bastiaanse Hendrik J. 104555 16 juli 1903 Heiloo Sergeant vl m Kon. Marine 

Bauw Peter 104360 26 

december 

1902 

Kesteren Wachtmeester Paarden depot 

Beek van Johannes H. 104954 2 maart 

1904 

Keulen Sergeant Mariniers 

Beekink Willem 105390 22-2-1899 Den Haag Sergeant Majoor Muziek 

Beem Libertus 

Johannes 

97041 8 mei 1919 Helmond Sergeant 17 R.I. 

Belzer George 104373 1 mei 1905 Woudrichem Sergeant 1 R.Lu.A 

Benken von 

den 

Gerardus 

Jacobus A. 

104096 28 augustus 

1914 

Kampen Sergeant 14 R.I. 

Berg van den Cornelis J.H. 105291 28 augustus 

1919 

Solo (NOI) Cadet Reserve 

Sergeant 

S.R.O.M.L. 

Berg van den Hendrik 97904 1 december 

1916 

Den Haag Sergeant 2 R.M.A. 

Berg van den Jurriaan Fred 105076 11-10-1899 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Berg van den Pieter F.A. 104698 3-10-1899 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Bergh Gerrit 104084 23 augustus 

1904 

Amsterdam Sergeant 1e klasse R.Grenadiers 

Best de Gerrit 105049 1 

september 

1906 

Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Biesebeek te Jan 105398 19 februari 

1919 

Eibergen Sergeant 3 R.Genie 

Bijsterveld Reinder 98059 16 maart 

1919 

Groningen Vaandrig 19 R.I. 

Bisschop Markus 105075 22-5-1899 Muntendam Sergeant Kon. Marine 

Blansjaar Karel 105122 24 maart Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 
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1900 

Blauw Oene 104531 8 december 

1900 

Hoornsterzwaag Sergeant Majoor Kon. Marine 

Blikkendaal Frederik J. 105363 13-4-1899 Utrecht Sergeant Fourier 

1ste klasse 

L.V.A. 

Blommendal Dirk Johannes 97099 31 maart 

1912 

Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Blonk Herman 

Pieter 

105264 13 april 

1920 

Utrecht Vaandrig 2 R.W. 

Boekhout Lauwert 98521 3 juni 1917 Hoogezand Sergeant 8 R.I. 

Boer de Adrianus 

Hendrikcus 

M. 

104673 30 juni 1900 Alkmaar Adjudant Kon. Marine 

Boer de Jan 271175 30-12-1895 Den Helder 
 

4 R.I. 

Boersma Luitzen F.A. 105642 22 april 

1910 

Harlingen Sergeant L.V.A. 

Bol Arie 97453 1 maart 

1906 

Rotterdam Sergeant 1 R.W. 

Bon Antonius G. 105411 14 juni 1915 Amsterdam Wachtmeester Kon. Mareschaussee 

Bongers Barend Pieter 98338 7 oktober 

1903 

Nijmegen Sergeant Majoor K.N.I.L. 

Boogaard Jan Karel 107573 27 juli 1914 Den Haag Vaandrig 4 R.I. 

Boom Arie 104530 10 maart 

1901 

Giesen 

Nieuwkerk 

Sergeant Majoor Kon. Marine 

Boon Frederik 104136 27 mei 1904 Den Haag Sergeant 5 R.I. 

Bootsma Jan D. 105144 17 januari 

1902 

Rotterdam Sergeant Mariniers 

Borghart Antonius 

Johannes 

104347 16 

september 

1904 

Amsterdam Wachtmeester 4 R.A. 

Borghols Johannes 

Wilhelmus 

103260 17 februari 

1919 

Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Bovendorp Dirk G.F. 104483 6 februari 

1901 

Amsterdam Sergeant bootsman Kon. Marine 

Breda van Cornelis K.A. 105057 11 juli 1902 Den Helder Sergeant mach. Kon. Marine 

Breumelhof Cornelis M. 106372 24 

december 

1911 

Den Haag Sergeant R.Jagers 

Brink van den Willem 104997 10 juli 1901 Nijkerk Sergeant Kon. Marine 

Brizee Jan 105053 25-5-1899 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Brouwer Izaak 105307 31 juli 1903 Ouwerkerk Sergeant 1ste klasse Wielrijders 

Brouwers Antonie 

Joannes 

104100 10 oktober 

1914 

Blerick Wachtmeester 7 R.A. 

Bruijn Andreas 

Joseph J. 

104362 2 maart 

1914 

Venlo Sergeant 13 R.I. 

Bruijne de Jan Jacob 104038 9-7-1898 Middelburg Sergeant Majoor 14 R.I. 

Bunge van Cornelis 

M.J.H. 

105381 12 mei 1913 Den Haag Sergeant G.Tr. 

Bunnik / 

Bannink 

Hendrikus J. 105418 14 april 

1915 

Oudshoorn Fourier 16 R.I. 

Burggraaf Marinus 105611 20 juli 1915 Nieuw 

Lekkerland 

Wachtmeester Kon. Mareschaussee 

Buyze Jacobus Bartel 96536 17 

september 

1919 

Zierikzee Sergeant 14 R.I. 

Castein Wolter 104108 28 januari 

1915 

Utrecht Sergeant 1 R.Lu.A 
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Chrispijn Christiaan 

Pieter 

105161 21 april 

1906 

Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Clappers Willem 108554 29 oktober 

1917 

Arnhem Sergeant 8 R.I. 

Dal Petrus 105078 7 maart 

1907 

Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Davidse Jacobus 

Adrian 

104004 1 oktober 

1912 

St. Laurent Fourier  3 R.H. 

Dekker Dirk 105045 17-9-1898 Amsterdam Adjudant Kon. Marine 

Dekker Jan Huybert 105256 7 mei 1920 Wormerveer Soldaat T.H.C. 

Detmar Jacob J. 105380 12 augustus 

1913 

Bussum Sergeant G.Tr. 

Devente Johannes 104346 12 april 

1905 

Amsterdam Sergeant 2 R.Lu.A. 

Dijk van Jan 104441 18 

september 

1908 

Kampen Wachtmeester 

hoefsmid 

II Huzaren 

Dijkman Jan Hendrik 104101 29-8-1898 Leiden Fourier 1ste klasse 3 R.I. 

Dikkeboom Carel Frederik 105423 28 oktober 

1901 

Alkmaar Sergeant 2 R.Genie 

Dits Bastiaan 107914 20 juni 1919 Rotterdam Dpl. Soldaat 4 R.I. 

Donkelaar ten Willem 105048 26 augustus 

1902 

Lonneker 

(Enschede) 

Sergeant Kon. Marine 

Donker Adriaan L.H. 105377 15 juli 1901 Rotterdam Sergeant 3 R.Genie 

Dooge Johan 

Maarten 

104401 29 februari 

1916 

Dreischor Sergeant 14 R.I. 

Dooijeweert Hendrik 104339 29-6-1899 Soest Sergeant Kok Kader Bat. 

Doorne van Christiaan 

Johannes 

96981 9 augustus 

1910 

Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Doornebos Egbert 104509 12 

september 

1903 

Deventer Sergeant Majoor Kon. Marine 

Douglas Jacques 

August G. 

105052 7 augustus 

1909 

Paramaribo Sergeant Kon. Marine 

Dronkers Cornelis 104432 1-8-1899 Schore Sergeant Majoor S.R.O.I. 

Dronkers Johannes 

Pieter 

105140 2 december 

1904 

Middelburg Sergeant Kon. Marine 

Duijnhouwer Antonie 

Leonard 

(Antoon) 

97169 30 juni 1913 Rotterdam Sergeant 39 R.I. 

Duin Evert G. 105243 28-4-1899 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Eckhart Johannes 105123 31 juli 1901 Amsterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Edens Hendrik 104452 17 juli 1914 Winschoten Sergeant 12 R.I. 

Eerden van der Fransicus 

Johannes 

104027 21 augustus 

1916 

Rotterdam Wachtmeester 3 R.V.A. 

Eernst Willem 105333 28 augustus 

1903 

Utrecht Sergeant L.V.A. 

Engels Cornelis 105513 9 februari 

1913 

Biervliet Sergeant K.N.I.L. 

Erkelens Adriaan D. 98955 12 

september 

1907 

Heusden arts 
 

Erkens Cornelis A.J. 105056 8 juli 1904 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Ernst Albert Eduard 

Gustave 

105255 24 februari 

1919 

Heerlen wachtmeester S.R.O.B.A. 

Esschert van 

den 

Jan 105615 20 januari 

1916 

Tilburg Sergeant 19 R.I. 
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Fokkema Cornelis 

Jacobus 

104029 11 

november 

1910 

Princenhage Wachtmeester 3 R.A. 

Frankemölle Wenselaus 

K.F. 

108102 27 januari 

1918 

Keulen Sergeant 20 R.I. 

Gamelkoorn Hendrikus 98312 13 oktober 

1905 

Arnhem Sergeant Majoor K.N.I.L. reserve 

Geelhoed Marinus 104039 25 juli 1903 Zonnemaire Wachtmeester 3 R.V.A. 

Geersaem van Ceasar 

Lewinus 

105311 27 mei 1909 Zuiddorpe Wachtmeester 2 R.H. 

Geistdörfer Geogre 

Frederik 

104508 21 

november 

1903 

Amsterdam Sergeant bootsman Kon. Marine 

Gelder van Arie Eliza 104379 1 april 1901 Rotterdam Opper wachtmeester  2 R.V.A. 

Geldhof Nicolaas 105046 17 april 

1901 

Heer Sergeant Majoor Kon. Marine 

Geloven van Gerardus 

Marinus 

104297 14 

december 

1904 

Gouda Sergeant 11 R.A. 

Gigengack Antonius 

Johannes 

104479 13 april 

1902 

Haarlem Sergeant Mariniers 

Gihaux Johan 96749 26 juli 1914 Amsterdam Sergeant 18 R.I. 

Glabbeek van Joannes 105598 23 januari 

1901 

Stratum Majoor staf muzikant Kon. Marine 

Glazenier Eduard Gustaf 105258 2 

september 

1918 

Rotterdam Vaandrig 11 R.M.A. 

Glimmerveen Mathijs 104577 22 januari 

1909 

Dordrecht Sergeant / Bootsman Kon. Marine 

Gmelig 

Meyling 

Thomas Jonn 105275 18 maart 

1914 

Pankalan 

Brandan (NOI) 

Cadet Sergeant 3 R.Genie 

Goede de Jan Derk 104538 10 juli 1902 Arnhem Sergeant Kon. Marine 

Goeman Petrus 

Marinus 

105126 16 februari 

1906 

Middelburg Sergeant Kon. Marine 

Greef de Jan Jakob 105283 26 maart 

1919 

Tjepoe (NOI) Cadet reserve 

sergeant militaire 

luchtvaart 

S.R.O.M.L. 

Griep Pieter 105051 2 april 1908 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Groen David 105266 23 juli 1908 Vlissingen Wachtmeester 2 R.H. 

Groenestijn 

van 

Johannes 104365 20 april 

1913 

Tiel Sergeant 5 R.I. 

Groeneveld Gerbrand 

Laurens 

104411 24 maart 

1916 

Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Groeneveld Johannes 

Wilhelmus 

103165 17 maart 

1911 

Haarlem Sergeant 10 R.I. 

Gröning Adolph P.P. 96977 26 februari 

1907 

Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Groningen van Gerardus 

Adrianus 

108087 21 

september 

1917 

Amsterdam Sergeant 4 R.I. 

Grootzwagers Petrus 

Johannes 

104387 16 mei 1914 Dongen Sergeant 7 R.I. 

Haan de Daniel Albert 

J.W. 

104363 16 mei 1901 Bergen op Zoom Sergeant 1e klasse 21 R.I. 

Haar ter Jan Egbert 104358 30 

december 

1913 

Vlagtwedde Sergeant 18 R.I. 
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Haas de / 

Haag de 

Maximilaan 

Eduard 

107992 12 maart 

1913 

Utrecht Dpl. Sergeant 4 R.I. 

Hamakers Willem 

Frederik 

104364 4 oktober 

1913 

Rotterdam Sergeant 5 R.I. 

Hamburger Joseph 108143 29 april 

1916 

Amersfoort Vaandrig 9 R.I. 

Havekes Hermanus H. 105386 7 november 

1906 

Gorinchem Sergeant R.Genie 

Hazekamp Geert 

Johannes 

105315 19 juli 1902 Nieuweschans Opperwachtmeester Veterinaire dienst 

Heerschap Pieter 

Johannes 

105044 8 maart 

1900 

Ouddorp Adjudant Kon. Marine 

Heijblom Tom 105248 13 

september 

1918 

Dordrecht Cornet 1 R.A. 

Heijboer Gerardus M. 105365 12 oktober 

1904 

Haarlem Wachtmeester R.W. 

Heijden van 

der 

Jacobus 103213 18 februari 

1905 

Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Heijndijk Jan 104343 7 november 

1901 

Brielle Sergeant 1ste klasse 10 R.I. 

Heiligers Leendert 

Willem 

108400 22 

september 

1918 

Dordrecht Sergeant Schr. Staf infanterie 

Heisterborg Dingeman 

Adriaan 

105409 17 juni 1907 Gorinchem Sergeant Pontoniers en Torp. 

Hekkelman Hendrik J. 104474 23 

september 

1904 

Velsen Sergeant Majoor Kon. Marine 

Helwig Johannes 

(Joop) 

96960 4 februari 

1919 

Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Hendriks Cornelis 

Jacobus 

105384 1 juli 1910 Rotterdam Sergeant R.Genie 

Hendriks Gerrit Rutger 108262 6 augustus 

1917 

Zwolle Sergeant 20 R.I. 

Hendriks Theodorus 107707 5 maart 

1919 

Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Heres Hiebe 104451 3 mei 1915 Winschoten Sergeant 12 R.I. 

Heringa Marinus 

Johannes W. 

104675 9 juni 1905 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Herman Martinus 104058 26 juli 1916 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Heuvel van 

den 

Johannes C. 105309 17-9-1898 Den Helder Sergeant Staf Infanterie 

Heuvel van 

den 

Klaas 104380 17 juli 1914 Nieuw 

Lekkerland 

Sergeant 6 R.I. 

Hildering Cornelis 96888 1 maart 

1904 

Amsterdam Sergeant 18 R.I. 

Hoek van den Willem J. 104438 25 juli 1914 Rotterdam Wachtmeester 2 R.PAW 

Hoekstra Anton 

Hendricus J. 

105055 28 juni 1906 Amsterdam Sergeant  Kon. Marine 

Hofslag Johannes 

A.M. 

103261 3 

september 

1909 

Amersfoort Sergeant 10 R.I. 

Hol Willem 105382 19 augustus 

1904 

Utrecht Sergeant 1 R.Genie 

Holsij (Holtij  

Holtie) 

Peter A.E. 105282 3 februari 

1919 

Zierikzee Cadet Sergeant S.R.O.J. 
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Holstein van Petrus J. 104103 17 juli 1901 Den Haag Sergeant 1e klasse R.Jagers 

Holster Nicolaas J. 105350 26 mei 1914 Zollerkerspel Sergeant Vert.Afd. 

Hommersom Steven 105338 4 

september 

1906 

Arnhem Sergeant M.L.A. 

Honswijk van Wilhelm 

Hendrikus 

104523 16 mei 1901 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Hoogerdijk Dirk Cornelis 105082 23 juli 1902 Den Helder Sergeant Majoor Kon. Marine 

Hootsen Hendrik 107877 12 maart 

1913 

Voorburg Sergeant 4 R.I. 

Hordijk Pieter 104656 11 januari 

1906 

Den Haag Sergeant Majoor Kon. Marine 

Horst ter Adolf Mathijs 105268 20 

december 

1919 

Schiedam Kornet 8 R.V.A. 

Höster Hendrik 104336 21-12-1898 Amsterdam Sergeant Majoor 

Administrateur 

Infanterie 

Schietkamp 

Houten van 

den 

Marius 105403 16 

november 

1906 

Zierikzee Sergeant Pontoniers en Torp. 

Houterman Pieter 105141 13 

september 

1900 

Wolphaarsdijk Sergeant Majoor Kon. Marine 

Huet Henri Daniel 97750 11 

november 

1914 

Den Haag Kornet K.R.A. 

Huigen Jan 104554 22 januari 

1902 

Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Huisman Maarten 104583 9 juni 1909 Nieuw Helvoet Sergeant Kon. Marine 

Hulmer / 

Hulner / Ulmer 

Martinus 104040 17-11-1898 Onbekend Wachtmeester 1e 

klasse 

2 R.V.A. 

Hupkens Johannes 105245 15 januari 

1918 

Haarlem Vaandrig 12 R.I. 

Huussen Jan Cornelis 105074 26 juli 1905 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Inden Gerardus 

Johannes M. 

103055 22 

november 

1906 

Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Jacobs Nicolaas 

Pieter 

105596 11 januari 

1906 

Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Jager de Cornelis 97531 12 oktober 

1916 

Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Jansen Alardus 104801 11 februari 

1904 

Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Jansen Evert 104093 28-12-1898 Heumen Sergeant 1e klasse 
 

Jansen Hubertus B.J. 104268 14 augustus 

1912 

Amsterdam Wachtmeester 4 R.H. 

Jansen Johannes B. 105424 20-3-1899 Rotterdam Sergeant Majoor 2 R.Genie 

Jansen Peter Jozeph 

Augustinus 

97035 18 juni 1918 Geldrop Sergeant 17 R.I. 

Jansen Peter Theodor 104257 8 juli 1907 Anholt Wachtmeester K.R.A. 

Jansse Jan Willem 104368 26 juli 1914 Heerssen Sergeant 13 R.I. 

Jelles Cornelis 105584 9 

september 

1902 

Amsterdam Korporaal Kon. Marine 

Jenner Albertus 104354 1-8-1899 Utrecht Sergeant Majoor 16 R.I. 

Jong Boers de Teunis M. 104738 18 januari 

1903 

Groningen Sergeant Majoor 

machinist 

Kon. Marine 
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Jong de Henri 96511 26 juni 1912 Amsterdam Vaandrig Staf Amsterdam 

Jong de Willem 105124 25 maart 

1906 

Hardinxveld Sergeant Kon. Marine 

Jongen Heirich 104875 13 augustus 

1902 

Wiekede  Sergeant Majoor Kon. Marine 

Jongen Hendrik J. 105143 23 mei 1905 Heer  Sergeant Mariniers 

Jongh de Cornelis E. 106568 30 juli 1906 Haarlem Sergeant R.Jagers 

Kalfsvel Leonardus M. 104973 11 mei 1900 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Kamphuis Jan Lukas 104367 30 mei 1903 Borger Sergeant 1ste klasse 16 R.I. 

Kapel van Jan 104691 21 januari 

1904 

Gorinchem Sergeant Kon. Marine 

Kardolus Johannes 

Marinus 

104245 27 

november 

1905 

Hof van Delst Sergeant 2 R.Lu.A. 

Kastermans Hendricus J. 105314 13-11-1899 Leiden Wachtmeester 2 R.H. 

Keereweer Paulus 104345 14 oktober 

1913 

Leiden Sergeant 2 R.Lu.A. 

Keerwolf Frits 103073 10 april 

1908 

Haarlem Sergeant 10 R.I. 

Keijzer Jacques 

Jozefus 

106588 15 mei 1919 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Keissen Albert 96745 19 juli 1916 Emmen Sergeant 18 R.I. 

Kemp Cornelis M. 104926 18 mei 1904 Dordrecht Sergeant Kon. Marine 

Kersbergen Johannes 105285 4-2-1899 Oudshoorn Sergeant Korps Intendance 

Kessel van Balten H. 104416 10 maart 

1913 

Budel Sergeant 17 R.I. 

Kiljan Jan 104974 15 januari 

1900 

Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Klijberg Josephus 

Bernardus J. 

105249 24 

november 

1919 

Waalwijk Vaandrig R.LuA 

Klip van der Rutger Johan 104694 30 mei 1905 Deventer Sergeant Kon. Marine 

Klokkenmeijer Johannes 

Jacobus 

103179 20 

december 

1908 

Amsterdam Sergeant Majoor 

Administrateur 

10 R.I. 

Kloosterhuis Johannes F.C. 104740 12 augustus 

1900 

Delfzijl Sergeant Majoor Kon. Marine 

Kluijver de Ewout Johan 104361 10 augustus 

1915 

Ameide Sergeant 16 R.I. 

Kluvers Frederik H. 104434 29 juli 1905 Utrecht Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Knoop van der Johannes 104749 11 augustus 

1907 

Den Haag Bootsman / Sergeant Kon. Marine 

Knufman Johannes P. 105347 5 december 

1900 

Utrecht Sergeant 1ste klasse Comm.v.P. 

Kobus Leendert 

Johannes 

97998 7 juli 1911 Den Haag Korporaal 1 R.Lu.A 

Koenderman Adrianus 103172 14 augustus 

1911 

Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Koenders Jan W. 105360 30 

september 

1914 

Hellevoetsluis Sergeant 3 R.Genie 

Koenraads Wilhelmus 

Frans 

104654 7 oktober 

1900 

Princenhage Sergeant Majoor Kon. Marine 

Kok de Theodorus G. 108183 10 februari 

1917 

Arnhem Sergeant 8 R.I. 

Kolkman Jacob 97141 22 juni 1908 Rotterdam Sergeant 39 R.I. 

Konincks Norbertus 104430 22 april Zaandam Opper wachtmeester S.R.O.I. 
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Gerardus 1901 

Konkelaar Antoon 104982 26 februari 

1901 

Ijmuiden Sergeant Kon. Marine 

Koolhaas Marius Jan 105254 8 november 

1918 

Amsterdam Vaandrig 1 R.W. 

Kousbroek Fransiscus 

Hendrikus 

98522 9 maart 

1918 

Udenhout Sergeant 20 R.I. 

Krediet Piet 105269 5 december 

1919 

Utrecht Ads. Paardenarts M.V.D. 

Krieger Hendrikus 

Fransicus 

104023 29 mei 1910 Breda Wachtmeester 1e 

klasse 

3 R.V.A. 

Kriek Wilhelmus 

Johannes Th. 

104081 29 juli 1916 Rotterdam Sergeant R.Jagers 

Krietemeijer Johan H. 105394 7 mei 1917 Leiden Sergeant R.Genie 

Kroese Gerard 104971 30 juni 1906 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Kruger Gijsbertus 104671 28 mei 1903 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Kuiper Arnold H. 105378 17 

december 

1910 

Utrecht Sergeant G.Tr. 

Kuiper Dr. Hendrik 97751 20 

december 

1915 

Rheden Vaandrig R.KustArt 

Kuipers Antoius 

Henricus C. 

105270 12 

november 

1917 

Borne Adsp. Reserve 

Officier P.A. 

M.V.D. 

Kurpershoek Johan 

Lambert 

105328 28 

september 

1916 

Workum Fourier 1 R.I. of 12 R.I. 

Lammers Laurens 107181 7 februari 

1917 

Numansdorp Sergeant 3 R.I. 

Lammertink Jan 104051 3 april 1914 Deventer Sergeant 10 R.I. 

Landa Arie 98276 7 

september 

1919 

Rotterdam Sergeant 2 R.Lu.A. 

Lange de Jan 96561 15 februari 

1914 

Lisse Wachtmeester Korps Motordienst 

Langhenkel Jacobus 104349 7 

september 

1900 

Zwolle Wachtmeester Art. 

Lapidaire Louis W.A.J. 108421 9 februari 

1919 

Breda Sergeant 6 R.I. 

Laro Antonius 

Elisabeth 

104381 17 april 

1914 

Bergen op Zoom Sergeant 3 R.I. 

Leeninga Johannes H. 107417 12 mei 1902 Hoogezand Wachtmeester 4 R.V.A. 

Leeuwenstein 

/ 

Preeurdenstein 

Willem 105279 11 

september 

1920 

Amsterdam Cadet Sergeant 7 R.A. 

Lems Gerrit 105316 5 november 

1914 

IJsselmonde Fourier Infanterie 

Lensen Frederik H. 104088 28 april 

1902 

Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Lensen Leendert 103038 29 

november 

1917 

Amsterdam Wachtmeester 5 R.V.A. 

Leutscher Hendrik 105262 2 maart 

1914 

Sloten Sergeant 18 R.I. 

Lieshout van Arnoldus J. 105313 22 mei 1911 Sint Oedenrode Wachtmeester Huzaren 
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Lieshout van / 

Liesbout 

Willem 

Frederik 

107571 1 mei 1918 Rotterdam Vaandrig 4c.R.I. 

Ligtendag Martinus 107262 8 februari 

1918 

Rotterdam Sergeant 2 R.I. 

Limpers Tjepke Jan W. 105812 1 december 

1904 

Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Linde van der Machiel 

Cornelius 

104074 5 mei 1900 Amsterdam Sergeant 1e klasse R.Jagers 

Linden van der Anne 96587 5 november 

1916 

Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Longte de Wilhelm H. 104896 2-8-1898 Arnhem Sergeant Majoor Kon. Mar 

Loon van Antonie H. 108466 24 juli 1903 Breda Sergeant 6 R.I. 

Looyen Cornelis 104842 16 oktober 

1902 

Wageningen Sergeant Kon. Marine 

Luijten Cornelis 104222 23 juli 1915 Breda Sergeant 17 R.I. 

Luitjes Berend J. 108274 6 november 

1918 

Apeldoorn Sergeant 20 R.I. 

Lust Eltje 104035 5-11-1898 Assen Sergeant Majoor 12 R.I. 

Maanen van Fransicus J.H. 106076 23 juli 1906 Vlaardingen Sergeant R.Grenadiers 

Maarel van der Arnoldus 

Leonardus W. 

106230 3 december 

1909 

Maassluis Sergeant R.Grenadiers 

Maasdam van Jan 103162 12 april 

1913 

Haarlemmermeer Sergeant Majoor 

Administrateur 

10 R.I. 

Maat Jan 104465 18 mei 1917 Uithoorn Wachtmeester 1 R.A. 

Mackenbach Pieter 106388 17 

november 

1905 

Den Haag Sergeant R.Jagers 

Magrijn Jan 97539 24 augustus 

1905 

Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Mansfeld Jacob 103003 21 april 

1907 

Brummen Wachtmeester 1 R.V.A. 

Mansfelt-Beck Francois 

Balthasar 

105292 24 juli 1917 Den Haag Kornet 1 R.V.A. 

Marris Hans 104340 30 maart 

1903 

Lehe Sergeant 1ste klasse I.S.K. 

Marsé Theodorus 

Albertus 

104932 20 maart 

1917 

Rotterdam Sergeant R.Genie 

Marselis Cornelis J. 104435 9-10-1898 Den Haag Sergeant Majoor 33 R.I. 

Martijn Hendrik 104436 14 februari 

1915 

Gieten Sergeant 9 R.I. 

Matten van 

der 

Cornelis 104906 7 

september 

1910 

Dordrecht Bootsman / Sergeant Kon. Marine 

Matthes Cornelis W. 105331 2 juli 1910 Breukelen Sergeant 3 L.V.R. 

Maurer Henri Jacques 105263 7 april 1914 Fort Willem I 

(NOI) 

Cadet Sergeant S.R.O.B.A. 

Meer van der Herman 104739 13 

december 

1903 

Leeuwarden Schipper / Sergeant 

Majoor 

Kon. Marine 

Meijer Josef 104037 23 oktober 

1903 

Maastricht Wachtmeester 3 R.A. 

Melgers Hendrik 104929 29 april 

1903 

Hilversum Sergeant Majoor Kon. Marine 

Melis Leonhard 

Johannes 

107313 14 

november 

1919 

Den Helder Vaandrig 27.R.I 

Menzel Gerrit Jan 105395 13 juli 1919 Utrecht Sergeant R.Genie 
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Methorst Jan 97825 29 januari 

1917 

Ede Sergeant 4 R.M.A. 

Mirandelle Jean F.T. 105371 12 mei 1903 Zeist Sergeant 1ste klasse 2 R.Gen. 

Moeliker Jacob M. 104905 1 augustus 

1908 

Den Haag Sergeant Kon. Marine 

Molen van der Thomas 104959 16 april 

1905 

Winschoten Sergeant Majoor Kon. Marine 

Mooser Jan H. 104976 9-6-1898 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Mulder Herman W. 105277 29 oktober 

1918 

Oldenzaal Vaandrig 1 R.W. 

Muller Jacobus 105276 8 juni 1918 Dordrecht Cadet Sergeant S.R.O.M.L. 

Munier Jacobus 

Wilhelmus L. 

104950 20 februari 

1903 

Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Muste Willem 104955 16 

november 

1901 

Schiedam Sergeant Kon. Marine 

Nachbar Alexander M. 105181 17 januari 

1900 

Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Nieuwdorp Piet J. 105251 29 

september 

1913 

Wonosri (NOI) Sergeant 8 R.I. 

Nieuwenhuijs Antonie J.A. 105259 18 juli 1916 Hengelo Vaandrig 2 R.W. 

Nieuwenstein Johannes 

Lambertus 

105414 10-7-1899 Kampen Sergeant Intendance 

Nieuwkamp Jan Hendrik 103051 17 

november 

1913 

Amsterdam Sergeant 

Administrateur 

7 R.I. 

Nissen Carolus J. 105293 20 mei 1902 Maasbree Sergeant 1ste klasse 13 R.I. 

Noord van Jan 106381 23 februari 

1919 

den Haag Vaandrig R.Jagers 

Noord van Laurentius 

Albertus 

104085 25 juni 1913 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Noordink Evert 104697 28 maart 

1900 

Amsterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Not Louis Francois 103054 3 december 

1906 

Antwerpen (Be) Sergeant 7 R.V.A. 

Nuy Hendrik 107917 23 juni 1918 Den Haag Sergeant Majoor 4 R.I. 

Oepts Cornelis 104342 23-5-1898 Den Helder Sergeant 1ste klasse Kust Artillerie 

Oers van Johannes A. 104412 6 april 1916 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Olmen van Johan 105252 13 juni 1919 Pemalang Siantar 

(NOI) 

Sergeant 7 R.I. 

Onvlee Cornelis 105202 28 

december 

1904 

Leiden Sergeant Kon. Marine 

Oomen Lambertus 104086 13 

december 

1903 

Bergen op Zoom Sergeant 1e klasse 5 R.I. 

Oomens Carel 106761 25 april 

1916 

Den Haag Sergeant R.Jagers 

Oosterom Johannes 105146 27 april 

1904 

Amsterdam Sergeant Mariniers 

Oosterveld Oetse 104107 10 

september 

1916 

Groningen Sergeant 10 R.Lu.A 

Opstal van Johannes 105294 28 mei 1903 s-Hertogenbosch Sergeant 1ste klasse 2 R.I. 

Ouwerling Fransicus W. 104689 15 

november 

Nijmegen Sergeant Kon. Marine 
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1900 

Overwijn Gerardus 

Jozephus 

105247 23 maart 

1917 

Utrecht Vaandrig 12 R.A. 

Pals Christiaan 107483 16 augustus 

1919 

Groningen Sergeant 12 R.I. 

Parren Joseph 

Engelbert 

Cornelis 

103031 10 oktober 

1913 

Thorn Sergeant 4 R.A. 

Pelt Kasper 104599 30 augustus 

1904 

Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Pelt van Anton 106198 25 april 

1907 

Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Pijl van der Adrianus 104617 23 februari 

1903 

Rotterdam Sergeant Kon. Marine 

Pijper de Hendrik 104716 7 november 

1900 

Rotterdam Sergeant Kon. Marine 

Plaizier Pieter 104836 9 december 

1902 

Hillegersberg Sergeant Kon. Marine 

Ploeg van der Adrianus H. 104395 6-5-1898 Breda Sergeant 1ste klasse 6 R.I. 

Ploeg van der Hendrikus 104396 12 

september 

1904 

Breda Sergeant 12 R.V.A. 

Pluymers Wouter J. 104655 2 november 

1904 

Den Helder Sergeant  Kon. Marine 

Pondman Engel 97117 16 januari 

1907 

Zaandam Sergeant 16 R.I. 

Poorter de Albert Petrus 104405 17 

september 

1915 

Vogelswaarde Sergeant 14 R.I. 

Pos Dirk W. 98427 13 augustus 

1914 

Semarang (NOI) Sergeant R.Grenadiers 

Post Jan 105354 10 mei 1901 Gronau  Wachtmeester 2 E.Paw 

Post van der Marinus Dirk 106188 27 juli 1914 Den Haag Fourier R.Grenadiers 

Pronkhorst Abraham 97329 9 mei 1917 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Propsma Egbert 104720 26 juni 1907 Leeuwarden Sergeant Marinier Kon. Marine 

Radier Carel Gustaaf 104330 30 juli 1917 Amsterdam Sergeant Instructeur 1 R.Lu.A 

Reijsen van Theodorus 

Henricus 

104073 27-6-1899 Den Haag Fourier 1ste klasse 7 R.I. 

Reinders Vos Hendrik 

(Henk) 

105244 23 

september 

1919 

Den Helder Vaandrig 13 G.B. 

Riet van Fransicus 

Anthonius 

105342 5-10-1899 Helmond Sergeant 1ste klasse 1 R.Luchtvaart 

Rietveld Cornelis Arie 97724 17 augustus 

1916 

Oudewater Wachtmeester 2 R.A. 

Rietveld IJsbrand 104972 22 april 

1901 

Rotterdam Schipper / Sergeant 

Majoor 

Kon. Marine 

Rignalda Pieter 105370 4-9-1898 Zutphen Sergeant 1ste klasse 15 R.I. 

Rijntjes Wilhelmus 

Jacobus 

104616 22 april 

1900 

Utrecht Sergeant Majoor Kon. Marine 

Rike Theodorus 

Johannes 

105375 24 maart 

1900 

Amsterdam Sergeant 1ste klasse 2 R.Genie 

Roelfs Hendrik Pieter 105366 21 juni 1911 Kloosterburen Wachtmeester 2 R.W. 

Roelofs Theodorus 

Bernardus 

105405 20 februari 

1904 

Wageningen Sergeant K.Pontoniers en 

Torpedisten 

Roemburg van Petrus 

Antonius 

104402 18 juli 1915 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 
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Chrisitaan 

Maria 

Roest Berhardus 

Godefridus 

96988 25 oktober 

1909 

Haarlem Sergeant Majoor 39 R.I. 

Roggeveen Dirk 97115 27 juli 1908 Amsterdam Sergeant 16 R.I. 

Romijn Stephanus J.P. 105340 2 juni 1900 Woerden Sergeant 1ste klasse M.L.V. 

Rooij van  Leendert 104807 15 maart 

1905 

Hilversum Sergeant Kon. Marine 

Rooijen van Johannes 105361 5 maart 

1900 

Rotterdam Wachtmeester 1 R.H.M. 

Rooijen van Paulus 98153 23 

september 

1919 

Den Haag Sergeant 2 R.Lu.A. 

Roomer Willem F.J. 104978 16 juni 1903 Utrecht Sergeant Kon. Marine 

Roos Pieter 106584 24 februari 

1919 

Den Haag Sergeant R.Jagers 

Ruijten Wilhelmus 

Aurelius 

Marie 

105260 25 juli 1919 Helmond Vaandrig 2 R.I. 

Ruitenberg Gijsbert 105399 7 juli 1919 Den Haag Sergeant 3 R.Genie 

Runge Heinrich C. 107182 4 juni 1904 Gouda Sergeant 3 R.I. 

Salomé Jacob 106049 18 

september 

1914 

Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Schaap Gerardus 104969 20 januari 

1907 

Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Schalken Willem 105272 21 juni 1917 Jogjakarta (NOI) Reserve sergeant S.R.O.M.L. 

Scheffer Bernardus 104674 22 

december 

1901 

Zwolle Sergeant Majoor Kon. Marine 

Schilder Derk 104383 28 mei 1916 Zwolle Wachtmeester 5 R.V.A. 

Schmitt Johannes 107116 28 juli 1916 Rotterdam Sergeant 3 R.I. 

Schmohl Willem Jacob 104695 8 

september 

1907 

Arnhem Sergeant Kon. Marine 

Scholte Jan Hendrik 103163 5 januari 

1910 

Weesp Sergeant 10 R.I. 

Schoonakker Gijsbrecht 

Jacobus 

104371 6 juli 1916 Terneuzen Sergeant 6 R.I. 

Schoonewolf Christiaan 105149 18 februari 

1903 

Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Schouten Johan Willem 107741 27 augustus 

1913 

Langsa (NOI) Sergeant 4 R.I. 

Schrage Johan C.W. 104043 8 april 1914 Onbekend Sergeant 10 R.I. 

Schumacher Nicolaas 98972 8 juli 1907 Den Haag 
  

Segers Gerardus T. 104433 8 

september 

1903 

Nijmegen Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Sep Johannes F. 104357 24 januari 

1916 

Bergen op Zoom Sergeant 5 R.I. 

Sinke Joost  105571 19 april 

1904 

Serooskerke Sergeant Kon. Marine 

Sips Marinus 

Michael A. 

108460 2 oktober 

1918 

Breda Sergeant 6 R.I. 

Sirach Wouter A. 104843 5 december 

1904 

Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Slootweg Jacob 96763 23 Den Haag Sergeant 18 R.I. 
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september 

1919 

Slot van 't Willem 104408 21 

september 

1913 

Wassenaar Sergeant 10 R.I. 

Smits Donald Wytze 105284 19 maart 

1919 

Amsterdam Cadet Reserve 

Sergeant 

S.R.O.M.L. 

Sondermeijer Johannes H. 105408 15 mei 1911 Rotterdam Sergeant Pontoniers en Torp. 

Speijers Johannes 

Gijsbertus 

98274 5 november 

1914 

Leiden Sergeant 8 R.I. 

Spitse Klaas 98099 12 juli 1917 Rotterdam Sergeant 2 L.A. 

Spruit Dirk Simon 104355 26 februari 

1916 

Bergen aan Zee Sergeant 21 R.I. 

Spruit Jacobus 104397 26 

december 

1902 

Kapelle Sergeant 1e klasse 18 R.I. 

Stam Roelof 104677 5 oktober 

1903 

Steenwijkerwold Sergeant Kon. Marine 

Stappers Hubert 

Johannes 

104366 2 juni 1902 Venlo Sergeant Fourier 1e 

klasse 

15 R.I. 

Steen van der Jacob 

Albertus 

108405 30 oktober 

1919 

Dordrecht Sergeant 6 R.I. 

Steenbergen 

van 

Anne Dalus 105027 14 augustus 

1915 

Bireuen (NOI) Cadet Sergeant S.R.O. LuA 

Steenhaard Nicolaas 105597 22 juni 1903 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Steenoven van 

de 

Adriaan Pieter 105145 22 

september 

1903 

Hoge Zwaluwe Sergeant Mariniers 

Stofberg Pieter 

Martinus 

107572 10 april 

1914 

Den Haag Vaandrig 5 R.I. 

Stolte Johannes 

Martinus 

107379 13 oktober 

1915 

Meester Cornelis 

(NOI) 

Sergeant 3 R.I. 

Streeder Gerardus J. 104748 22-6-1898 Nijmegen Sergeant Kon. Marine 

Swankhuisen Hendrik 104232 24 juli 1901 Avereest Wachtmeester 1e 

klasse 

6 R.A. 

Tas van der Martinus 

Johannes 

104835 9 juni 1906 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Tems (Temps) Bastiaan 105020 13 augustus 

1901 

Rotterdam Sergeant Kon. Marine 

Tienpond Casper 104741 16 

november 

1909 

Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Timmer Gerardus 105344 24 

december 

1900 

Weesp Sergeant 1 R.Lu.A 

Toet Albert 106676 6 maart 

1917 

Den Haag Sergeant R.Jagers 

Tol van Jacobus 104294 23 maart 

1913 

Amsterdam Sergeant Reg. Motorartillerie 

Toppinga Barend Pieter 103232 13 februari 

1914 

Slochteren Sergeant 12 R.I. 

Tromp Cornelis 

Petrus 

104696 9-4-1899 Vlissingen Schipper / Sergeant 

Majoor 

Kon. Marine 

Uden van Leonardus 

W.J. 

107787 20 augustus 

1915 

Watergraafsmeer Sergeant 5 R.I. 

Vahrmeijer Johannes 

Karel 

104693 6 oktober 

1906 

Amsterdam Sergeant Kon. Marine 
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Veelen van Willem H. 105359 6 maart 

1911 

Ede Sergeant R.Genie 

Veen van Otto 

Gijsbertus 

104437 9 maart 

1903 

Schoonhoven Sergeant 2 R.Lu.A. 

Veer van der Lijke 105362 24 juni 1904 Eestrum Wachtmeester 1 R.H.M. 

Veer van der Wilhelmus 104266 7 

september 

1913 

Amersfoort Wachtmeester 1 R.H. 

Vegeer Piet 103106 13 juni 1918 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Velde van der Corstiaan 105373 1 april 1900 Rotterdam Sergeant 1ste klasse R.Genie 

Veltkamp Arie Marinus 104075 28 mei 1903 Den haag Fourier R.Grenadiers 

Ven van de Johannes H. 105404 17 maart 

1909 

Dordrecht Sergeant Pontoniers en Torp. 

Venema Willem 105376 13 oktober 

1902 

Den Helder Sergeant 1ste klasse LuA 

Vente Corstiaan 107739 8 juni 1913 Hillegersberg Sergeant 4 R.I. 

Verberkmoes Johannes 

A.W. 

104400 16 

november 

1915 

Bergen op Zoom Sergeant 3 R.I. 

Verell Paulus 106564 27 januari 

1917 

Hoorn Vaandrig R.Jagers 

Verheij Johannes 97723 9 februari 

1915 

Rotterdam Wachtmeester 3 R.C. 

Verhoeks Geurt 107461 22 juli 1918 Rotterdam Sergeant 

Administrateur 

2 R.I. 

Verhoeven Wilhelmus 

A.M. 

108463 22 

september 

1918 

Breda Sergeant 6 R.I. 

Verhulst Pieter Johan 96958 15 maart 

1917 

Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Vermue Martinus L. 105385 30 juni 1906 Middelburg Sergeant R.Genie 

Verschoor Pieter B. 104261 10 augustus 

1915 

Ridderkerk Sergeant 12 R.M.A. 

Versluis Adrianus C. 105383 5 april 1900 Amsterdam Sergeant 1ste klasse R.Genie 

Verster Jan Louis 105265 11 

september 

1918 

Amsterdam Reserve sergeant LuA 

Verton Josias 108266 9 januari 

1907 

Amersfoort Sergeant 20 R.I. 

Vink Wouter 107285 11 

november 

1913 

Den Haag Sergeant 3 R.I. 

Visch Andries 104715 15 juli 1902 Apeldoorn Schipper / Sergeant 

Majoor 

Kon. Marine 

Visser Beene 96412 1 

september 

1916 

Holwerd Sergeant 9 Bat LuA 

Visser Hendrik M.P. 105281 11 oktober 

1919 

Alkmaar Cadet Sergeant S.R.O.M.L. 

Vissers Johan 104459 2 augustus 

1918 

Groesbeek Wachtmeester 8 R.V.A. 

Voets Hendricus 

Gerardus 

105372 9 augustus 

1900 

Breda Sergeant Majoor 1 R.Genie 

Voo van der Josephus 

Johannes 

106929 7 februari 

1917 

Bergen op Zoom Vaandrig 9 R.I. 

Voorbij Johannes 

Frederik 

104234 31-7-1899 Leiden Fourier 1e klasse 6 R.A. 
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Voorde van de Gilles 104431 29 maart 

1901 

Biggekerke Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Vriens Jacobus 105368 15 oktober 

1910 

Princenhage Sergeant politietroepen 

Vries de Adrianus J. 108403 1 augustus 

1918 

Made Sergeant 6 R.I. 

Vries de Wabe 104399 19 februari 

1903 

Gaasterland Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Vrijvogel Johannes 

Cornelis 

104802 12-7-1899 Den Helder Sergeant Majoor Kon. Marine 

Vronik Cornelis 

Marinus 

104384 11 mei 1917 Vleuten Wachtmeester 5 R.V.A. 

Vuisting Petrus 

Garardus 

104270 22 augustus 

1901 

Rotterdam Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Waardhuizen 

van 

Antonius 

Johannes 

Gerardus 

106587 29 juli 1919 Dordrecht Sergeant R.Jagers 

Waart van der Johannes M. 104348 26 oktober 

1910 

Amsterdam Wachtmeester 2 R.Lu.A. 

Wagenaar Tjibbe 105346 18 

september 

1902 

Dedemsvaart Wachtmeester 1 R.Lu.A 

Weerdenburg 

van 

Gerrit 104597 1 juni 1903 Loenersloot Schipper / Sergeant 

Majoor 

Kon. Marine 

Wegen van 

der 

Johannes 

Jacobus 

107284 2 maart 

1913 

Scheveningen Sergeant 3 R.I. 

Wehmann Willem 

Frederik 

103216 20 juni 1906 Amsterdam Soldaat 7 R.I. 

Wennekes Johannes 

Antonius 

Maria 

97055 25 oktober 

1919 

Nijmegen Sergeant 17 R.I. 

Wessels Adriaan 

Johannes 

105397 11 april 

1915 

Barneveld Sergeant 1 R.Genie 

Westenberg Leonardus 

Hermanus 

104046 21 juni 1916 Deventer Sergeant 18 R.I. 

Westerweel Marinus 104106 28 januari 

1902 

Wolphaartsdijk Wachtmeester 7 R.V.A. 

Wiersma Pieter 

Johannes 

98520 9 augustus 

1915 

Den Haag Wachtmeester 2 R.V.A. 

Willeboordse Willem 105406 25 mei 1910 Souburg Sergeant Pontoniers en Torp. 

Willems Laurent Gilles 

Gustaaf 

96630 21 juni 1915 Maastricht Sergeant 17 R.I. 

Willemsen Theodorus 

Hendrikus 

Gerardus 

104012 13 

september 

1915 

Arnhem Sergeant 8 R.I. 

Wit de Jan 104968 9 december 

1902 

Utrecht Sergeant Kon. Marine 

Wit de Pieter 104756 25 april 

1902 

Amsterdam Sergeant Mariniers 

Woersem van Jan Willem 96989 15 

november 

1915 

Utrecht Sergeant 16 R.I. 

Wolf Hendrik 

(Henk) 

Johannes 

97114 11 

november 

1919 

Utrecht Sergeant 16 R.I. 

Wolfers Louis 104372 18 maart 

1900 

Amsterdam Sergeant Majoor 13 R.I. 
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Wolters Jacobus 104635 1 januari 

1903 

Den Haag Stafmuzikant Kon. Marine 

Worms Willem Fr. A. 104815 31 mei 1903 Rotterdam Sergeant Hofmeester Kon. Marine 

Wouters Hendrik 

Jacobus 

105400 2 november 

1918 

Amersfoort Sergeant 1 R.Genie 

Wouters Johan Willem 105355 30-8-1899 Den Haag Sergeant 1 R.L.V. 

Wouts Petrus 

Johannes 

107301 8 maart 

1911 

Bergen op Zoom Sergeant 3 R.I. 

Wouw van de Marinus 

Johannes 

Franciscus 

104223 8 augustus 

1916 

Düsseldorf Sergeant 17 R.I. 

Wuijster Hendrik 

Willem 

Johannes 

Maria 

96764 5 november 

1906 

Den Haag Sergeant 15 R.I. 

Zee de Marcus 105367 14-10-1898 Den Helder Sergeant 1ste klasse 2 R.W. 

Zeegers Johannes 

Augustinus 

105274 18 april 

1920 

Hoofdplaat Cadet Sergeant 14 R.I. 

Zegers Laurens 

Johannes 

103037 31 oktober 

1915 

Utrecht Wachtmeester 8 R.V.A. 

Zijta Nicolaas 

Hendrik 

104020 7 december 

1903 

Haamstede Wachtmeester artillerie paarden 

depot 

Zurksum van Dirk 103229 28 

november 

1918 

Hilversum Sergeant 10 R.I. 

Zuurendonk Pieter D.J. 96447 8 februari 

1914 

Haarlem Sergeant 3 Korps Motordienst 

Zwemmer Arnoldus Jan 103164 5 juli 1910 Haarlem Sergeant 10 R.I. 

 


