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1. Voorwoord bij de bewerking. 

Het verslag van F.L. Boer is gebaseerd op de originele aantekeningen in het handgeschreven 

dagboekje. Het oorspronkelijke dagboek is slordig en hoofdzakelijk in de Nederlandse taal 

geschreven. Op onverwachte plaatsen zijn Duitse woorden gebruikt. Vanwege het moeilijk 

leesbare handschrift zullen op meerdere plaatsen fouten zijn ontstaan in de overzetting. 

Het dagboek is bovendien veelvuldig voorzien van afkortingen. Deze zijn in de voorliggende 

bewerkte versie zo veel mogelijk uitgeschreven, waarbij aanvullingen tussen haken zijn 

geplaatst. Het kan niet worden uitgesloten dat in enkele gevallen die aanvullingen verkeerd zijn 

uitgevoerd. 

Onleesbare gedeelten in het handschrift zijn met puntjes weergegeven, waarbij het aantal 

puntjes niet het aantal missende letters aangeeft. 

 

Het verslag is daarnaast vergeleken met andere bronnen zoals: 

Dagboek 1e Luitenant Mr. P.L.J.M.A. Müller (kgf. 7542), 

Dagboek Kapitein T. Barends, krijgsgevangene no. 7341.  

  

Aan de hand van de bovenstaande bronnen 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.  

 

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 en is in de eerste 

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

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

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

het oude en nieuwe foto materiaal. 
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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 11 juni 2020  
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2. Algemene informatie over F.L. Boer. 

Frederik Leonard Boer werd geboren op 16-1-1904 te Woodstock / Kaapstad Zuid Afrika. 

In 1915 (op 11-jarige leeftijd) woonde hij aan de Grebbestraat in Amersfoort in het gezin van 

Gijsbertus de Gans en Jacoba Alberta Witteveen (een tante van hem) [Archief Eemland]. 

Zijn militaire loopbaan zag er als volgt uit [naam- en ranglijst der officieren 1940]: 

in december 1925 2e Luitenant. 

in december 1929 1e Luitenant. 

in februari 1939 Kapitein. 

 

Hij trouwde (plaats en daum onbekend) met M.E. de Bruin. Zij was een dochter van  

Willem de Bruin en Sophie Louise Elise Krage. 

Ze kregen een zoon Jos(je) (geboren 26-1-19??). 

Ze kregen een zoon Frederik Leonard (geboren 3-8-1943). 

 

Op 21-6-1943 raakte hij in krijgsgevangenschap en bezocht achtereenvolgend Oflag XXI-d/z 

Schilderberg en Oflag XXI-c/z Grüne bei Lissa. 

Zijn correspondentieadres tijdens zijn krijgsgevangenschap was Mevr. M.E. Boer de Bruin, A212a, 

Noordwolde Friesland. 

 

 
Dagblad voor Noord-Holland 4-8-1943 

 

Na de oorlog keerde F.L. Boer samen met zijn vrouw terug naar Zuid-Afrika.  

Blijkens een overlijdensadvertentie van Willem de Bruin uit 1953 woonden zij op dat moment in 

Roode Poort / Transvaal. 
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3. Personen die voorkomen in het dagboek. 

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

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

 

Ark van, P.W. (Piet) (kgf. 104505), Matroos 3e klasse, ordonnans en tevens mede “ontvluchter”. 

Baay, W.J.K. (kgf. 30774), Kapitein 

Barends, T. (kgf. 7341), Kapitein 

Bartels, W.J. (kgf. 7365), 1e Luitenant 

Been, H. (kgf. 31927), Kapitein 

Berenschot (kgf. mogelijk 32298), tandarts.  

Berkel van J. (kgf. 7343), 2e Luitenant 

Blom, Kees (kgf. 32326), Korporaal Adelborst 

Brandt, J. (kgf. 7363) Kapitein 

Carstens, N.T. (kgf 32039), Generaal 

Dorst van, P.F.(kgf. 32299), Kapitein 

Enthoven, L.A.H. (kgf. 97211) 1e Luitenant, geboren 1906, en tevens mede ontvluchter. Hij is 

1950 getrouwd met C.M. Frisch en overleden 1968.  

Fievez, A.H.J.L. (kgf. 30625), Kapitein 

Furth van, W.L. (kgf. 7401), Kapitein 

Gouwe, W.F.K. (kgf. 271757), dokter 

Groenendijk, Bas (Jan) (mogelijk kgf. 30833)  

Hulten van, C.B.J.(kgf. 32416), 1e Luitenant 

Jäger, K.C. (kgf. 7468), 1e Luitenant 

Jong de, W. (kgf. 271418), Luitenant ter Zee 

Jonge de, Berend Jacob (kgf. 7467), 2e Luitenant 

Keereweer, W.J. (kgf. 7472), Kapitein 

Kerling, G.Ch. (kgf. 31926), Kapitein 

Korteweg, K.N. (kgf. 271672), 2e Luitenant 

Kosten, C.W. (kgf. 7480),  1e Luitenant 

Lopez Cardozo, M. kgf. 96401), 1e Luitenant 

Loth, G.H. (kgf. 7512), Kapitein 

Maas, Frans (kgf. 30438), Vaandrig  

Meijer de, W.C. (kgf. 105808), Korporaal 

Meijer, J.C.A. (kgf. 30684), Majoor  

Meulder de, G.C.J.A. (kgf. 105037), 2e Luitenant 

Meulen van der, Durk (kgf. 30834), Vaandrig  

Mom, A.C. (kgf 7529), 1e Luitenant 

Muiderman, A.B. (kgf. 32385), 1e Luitenant 

Roos de, G.K.R. (kgf. 7575), 1e Luitenant  

Routs, Ch.J.F. (kgf. 32413), 1e Luitenant 

Schiphorst, J.B.J.M. (kgf. 7609), 1e Luitenant 

Schuitemaker, G.J. (kgf. 7605), 1e Luitenant 

Smaal, A.H.D. kgf. 7588), Kapitein 

Stevenhagen, J.A.H. (kgf. 271966), 1e Luitenant 

Struys van der, Teunis (kgf. 7597), 2e Luitenant 

Struys van der, T. (kgf. 7597), 2e Luitenant 
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Verhoeven, Bernard Jan (kgf. 271403) 1e Luitenant 

Vlaskamp, A.J.C. (kgf. 271767) ,1e Luitenant 

Wielen van der, W. (kgf. 7656), 1e Luitenant 
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4. Ontvlucht of niet ? 

In het archief van het NIMH te Den Haag bevindt zich in Collectie Barends toegang 443, 

inventaris 1 en 2 het onderstaande document [een deel is afgebeeld]. 
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Uit dit document, dat voor 25-3-1945 (op die datum kwamen de zieken uit Stalag IV-b 

Mühlberg in Oflag 67 aan) in Oflag 67 Neubrandenburg is opgesteld door Overste Trapman, kan 

worden opgemaakt dat Boer en van Ark mogelijk niet zijn ontvlucht. Ze worden in ieder geval 

niet in het document genoemd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat Boer en van Ark niet 

werden meegeteld omdat ze al weer gevangen genomen waren en in Oflag 67 Neubrandenburg 

waren aangekomen. 

Het repatrieringsformulier van Boer (waarin niet wordt aangegeven dat hij is ontvlucht) en het 

bovenstaande document wijzen er mijns inziens op dat het meer aannemelijk is dat Boer niet is 

gevlucht. 

 

In het hele relaas van Boer valt op, dat er vrij constant sprake is van de aanwezigheid van “E”.  

Deze E. wordt vanaf 23-1-1945 met regelmaat genoemd, dus voor het eerst twee dagen nadat 

de wegen van de 2 mannen zich (lijken te) splitsen van de rest van de mede krijgsgevangenen 

en bovendien nadat ze door Feldwebel Richter zijn ontdekt.  

 

Van E. kan worden aangenomen worden dat hij een Duitser is. Uit het relaas blijkt dat hij een 

Duitse vrouw en familie heeft en (zie zondag 4-2-1945), dat hij een werkplaats in (Berlijn) 

Gesundbrunnen en een huis in (Berlijn) Lichtenberg bezit. Hiermee is het in ieder geval zeker dat 

E. niet kan worden geïdentificeerd met mede krijgsgevangene Enthoven. 

Bovendien had E. een Ausweis voor Boer in zijn bezit (zie Woensdag 24-1-1945, wanneer bij een 

controle op E. gewacht wordt vanwege dit Ausweis) en regelt E. onderkomens en eten. 

 

Na de hernieuwde gevangenschap in het Lager Falkensee en vervolgens Oflag 67 wordt Boer  

(binnen het tijdsbestek van het relaas) niet gevangen gezet wegens een poging tot ontvluchting. 

Wanneer een poging tot ontvluchten kon worden bewezen, dan had hij zeker en direct bij 

aankomst, enkele weken in gevangenschap moeten doorbrengen. Nu dat niet uit het verslag 

blijkt (in Falkensee werd zelfs bekeken of hij kon rondlopen in het kamp), ga ik er vanuit dat er 

geen sprake is geweest van een ontvluchting of poging daartoe. 

 

Ik ga er vanuit dat E. als bewaker / begeleider van de Nederlanders optrad en dat er van een 

ontvluchting door de mannen geen sprake is geweest. Dit zou dan tegelijk een verklaring zijn 

waarom het gezelschap er nergens voor kiest om richting westen te ontvluchten, maar zich in 

het voortdurende gezelschap van E. blijft ophouden in Berlijn en directe omgeving. 

Feit is ook, dat E. de mannen niet aangeeft bij de lokale authoriteiten, goed voor de mannen 

blijft zorgen en ze inzet voor allerlei werkzaamheden waarbij hij een persoonlijk belang heeft. 

 

In het dagboek van 1e Luitenant P.L.J.M.A. Müller is op 24-1-1945 aangetekend dat bij een appèl 

(het eerste sinds het vertrek uit Güne bei Lissa) is gebleken dat er op dat moment al  

8 officieren, 3 oppassers (ordonnansen) en 1 man van de wacht (een architect uit Wenen) 

ontbreken. Mogelijk is E. de betreffende man van de wacht.  

Het is mogelijk dat “E”. dezelfde is als Feldwebel Richter.  

Ik ga er vanuit dat Boer zijn naam in het relaas heeft afgekort ten einde te voorkomen dat bij 

een eventuele ontdekking van het geschrift, er geen strafmaatregelen zouden volgen voor E.  

Het kan niet worden uitgesloten dat hij daarom zelfs een letter E heeft gebruikt, terwijl dat in 

werkelijkheid misschien een R. had moeten zijn. 

 



11 

5. De voettocht. 

Zaterdag 20-1-1945 

We zouden niet gaan, maar om 11 uur kwam het bericht dat we om 03.00 uur zouden 

afmarcheren. In de eetzaal grote portie eten, stamppot met erwten erdoor. Uitdelen brood (ca. 

9/10), worst (3/5), boter (1/2 pond), corned beef (1 blik) en bonen met vlees (1 blik), kaas (ca. 2 

ons). 

Koffer met boeken in [barak] 8 gebracht, veel laten liggen, kleine koffer en tentzeil met dekens 

gepakt. Riemen eraan als zeel. Krukje met touw ingericht als slee.  

Om 03.30 uur naar buiten. Na veel wachten, klein eindtje verder wachten. Half vijf door de sluis. 

Wachten, telfout moest eerst uitgezocht.  

Om 05.15 uur vertrek bij licht van maan. Eerste kwartier sleëen ging best, maar veel stokkerij en 

wachten. In Grüne veel Polen: “Tzjen dobre, nach Heimat”. 

Grote weg in Lissa overgstoken, spoorbaan gepasseerd, weg slechter en slechter. 

Achteraan afgezakt bij Loth (kgf. 7512), tenslotte ook [van] Berkel (kgf. 7343) en van der Struys 

(kgf. 7597). Sleetjes weggedaan, dan Duiste deken weggegooid. Gedragen maar zwaar. 

Pak was al eens losgegaan en [de] Roos (kgf. 7575) vond mijn map met brieven van Liesbeth. 

Onderweg maar eens overgepakt en de Rode Kruisdoos met erwten weggegooid.  

Dragen veel beter en haalde geleidelijk 3e en 2e Compagnie in.  

 

 
 

 

In dorpje [Schwetzkau] bij de markt halt bij de revierwagen. Daarna linksaf verder. 

Stootte op groep 1e compagnie met Mom (kgf 7529), samen verder.  

Aan volgende dorp [Lasswitz, tegenwoordig Lasocice] halt.  
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[Hauptmann] Mooss zei dat de weg naar de Oder via Frauenstadt geblokeerd was door een 

colonne evacuerenden. Dit bleek meer een militaire colonne. In herberg gezeten met Kosten 

(kgf. 7480). [Hauptmann] Schmoller met vrouw en zoontje er ook bij.  

Toen opeens bevel om zelf maar onderdak te zoeken in de buurt van het kruispunt en morgen 

om 08.00 uur te verzamelen. Mom (kgf 7529) zag ik niet meer, liep nu achter Kosten aan. 

Ik dacht het best voorbij kruispunt, Pieter Willem (Piet) van Ark (kgf. 104505) dito, Willem 

Cornelis [de] Meijer (kgf. 105808) later ook.  

Vonden leeg huis van O.T. 1) 

Ook Berend Jacob de Jonge (kgf. 7467) en Lodewijk Alexander Hendrik Enthoven (kgf. 97211). 

[We] vonden er 100 l. melk, jam, 12 broden en 14 eieren. Hebben brood met corned beef en jam 

gegeten. 60 kaarsen gevonden, 5 tegelijk op tafel gezet. Heerlijk gegeten en gevonden busje 

room leeggedronken en koffie gezet. Enthoven spiegeleieren gebakken, suiker plenty 

voorhanden.  

 
1 Organisation Todt. 
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Om half drie gaan slapen. De Jonge en Meijer van plan om 08.00 uur klaar te staan.  

Wij [Boer, van Ark en Enthoven] wisten het nog niet. 

 

Zondag 21-1-1945 

Vroeg wakker. Warme melk gedronken en brood met jam en suiker gegeten.  

Van Ark pannenkoeken gebakken en heerlijk met jam of met boter en suiker opgegeten.  

Veel naar wc, sous l’etoile, geweest. Moe van de kleine slaap. Kleren gevonden en een warme 

handschoen. Gewassen en nog meer pannenkoeken gegeten. Om 13.15 op weg.2)  

Enthoven bleef. 

Ongeveer 2 á 300 meter gelopen toen bagage op wehrmachtwagen gezet en er naast gelopen. 

Veel wagens onderweg met Umsiedler. Wegen glad, veel opstoppingen. 

Vijfde dorp Altenheim. Koffers op wagen. Rugzak net weggegooid. 

 

 
 

 

[Feldwebel] Richter ons ontdekt, was slecht te spreken over gang van zaken. 

In dorpje [waarschijnlijk Geyersdorf, tegenwoordig Dębowej Łęca], 3 km voor Frauenstadt 

woorden en sigaretten gewisseld met twee Fr[anse] krijgsgevangenen. Wagen ging niet verder. 

Met enkele rusten, moe gesjouwd tot rand Frauenstadt [tegenwoordig Wschowa].  

Hopeloze opstopping met wagens. 

 

 

 

 
2 Vanaf dit moment splitst zich de weg van Boer van de weg die de meeste mede-krijgsgevangenen moesten 

afleggen naar Stalag VIII-c Sagan. De groep van mede-krijgsgevangenen was al om 08.00 uur uit Lasswitz vertrokken 

richting Frauenstadt en zou daar om 14.00 uur aankomen. 
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6. Gescheiden wegen. 

[Een] Hollander [heeft] ons aangeschoten, [hij heeft een] fiets bij zich. Koffer en pak erop, ik fiets 

geduwd en zo naar Bahnhof. Daar bier en koffie van hem en brood en worst. Hij kaas en 

bloedworst van ons en sigaretten.  

Karretje gevonden. Alle bagage erin, hij bij N[ationaal] S[ocialistisch] Frauenheim geïnformeerd 

naar zijn vrouw en kinderen uit Gudau. Waren al langs op weg naar Grünberg. 

Weer op pad met lekker karretje. Uittocht van Polen uit Frauenstadt met sleden (slecht werk) 

naar Glogau [nu Glogów]. Wij ook 3). [De route tussen Frauenstadt en Glogau is niet bekend]. 

In herberg water gedronken, melk uit veldfles. Mijn veldfles met melk en suiker aan een moeder. 

Volgende herberg een uur gerust, een paar kommen heisze Grützen. 

Op wagen. Koetsier ons in steek. 

 

Maandag 22-1-1945 

06.15 station Glogau. 

06.50 trein naar Grünberg [nu Zielona Góra], kwartier over tijd.  

 

 
Station van Glogau 

 

08.30 aankomst [in Grünberg, hemelsbreed ongeveer 46 km van Glogau].  

Koffie en twee boterh[ammen] in stationshotel, daarna naar Parkhotel. 

Soep, koffie, middageten, koffie, pap, koffie. Gewassen. 

Eerst wagens, later niets meer.  

Ondergoed en kaarsen en boeken achtergelaten. 

09.00 naar het station. In wachtkamer koffie en brood met worst. 

In hoek geslapen, eerst nog tot 11.00 uur met moeder en dochtertje gepraat. Deed me goed. 

 

Dinsdag 23-1-1945 

[Om] 04.00 uur wakker, lekker geslapen.  

Twee snedes brood met leverworst gegeten en voor de anderen klaargemaakt. 

 
3 Vanaf Frauenstadt naar Glogau is hemelsbreed een afstand van 21 km. 
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[Om] 05.20 trein, erg gedrang, kwam om 07.00 uur, half bevroren. Konden er niet in.  

Weer wachtkamer. Om 12.30 gaat trein Rothenburg weer. We gaan naar Crossen Z. mog[elijk]. 

De colonne van E.’s vrouw is afgeleid over Crossen zegt men.  

Wachtkamer vol Warthegauers. 

Glogau geräumt heden. Russen bij Thorn [?] en Bromberg. Moeten zo gauw mogelijk west 

trekken. In wachtk[amer] koffie gedronken en kaltgetränke. Om 10.00 met moeite in de trein 

gekomen, opgepropt. Eruit in Rothenburg. ¾ in sneeuwjacht gestaan, daarna in wachtkamer 

brood (kug) en koffie.  

Om 12.00 uur in trein, afgeladen vol met 2 kinderwagens in het pad. Kinderen erover getild etc.  

Om 14.00 uur vertrokken. [Om] 14.45 Crossen. Buiten bij kruispunt gestaan, uren lang (tot 

donker) alleen om op transport te letten. Zelfde wagens uit Kosten en Wollstein als 

gistermorgen in Grünberg, maar nu honderden. Daarna naar NSV-heim4), strozak gekregen en 

bij moeder en 3 kinderen (1 hoestend) ondergebracht. Vijf dubbele boterhammen met worst en 

veel koffie gekregen. [Om] 20.00 uur naar bed. Moe en koud geweest, maar toch geen 

ongeschikte dag voor ons. Heel veel ellende voor anderen. In Posen (ontruimd) 7 kinderen op 

station doodgedrukt, veel familieleden elkaar kwijt, velen alles kwijt, honger, kou, onzekerheid, 

sterfgevallen, te veel om te dragen. Russen staan bij Posen horen we juist. 

 

Woensdag 24-1-1945 

[Om] 07.00 uur op. Lang gewacht op koffie en brood. Afscheid van moeder en kinderen en naar 

het station. Daar 11.00 uur. Onderweg aangehouden voor Ausweis. Gewacht op E. die de 

Ausweis toonde 5). Verder geen wagen uit Godau gevonden. In veel te volle wachtkamer [is een] 

vrouw hysterisch. In de gang soep gehad. Heer met jachtgeweer ook, wou ons ook al 

meenemen. Kaartje naar Gudau. [Om] 12.00 uur plotseling instappen in veewagons; staan, 

rijden, staan, schokken, ondersteboven vallen. Veel Umsiedler, veel Schwarzmeer Deutsche nu 

weer verjaagd. Veel kinderen. Koffie van Rode Kruis. Staande brood gegeten. Om 19.00 uur 

Guben. Tjokvolle wachtkamer. Twee meisjes geleiden ons [naar] theater / Schützenhaus.  

 

 
 

 
4 NSV: Nazionalsozialistische Volkswohlfahrt 

5 Kennelijk bezat deze E. een Ausweis die ook van toepassing is op de anderen, waaronder Boer en Van Ark. 

Waarschijnlijk betreft het hier geen Ausweis maar een Begleitschein, een document waarin toestemming is gegeven 

om een aantal anderen te begeleiden naar een Arbeitskommando of Stalag. 
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De schouwburgzaal was onderkomen. Geslapen onder het toneel. Grützensuppe en brood, 

boter, smeerworst gegeten. Fiets nog altijd meegekomen, gisteren zelfs tussen de harmonika 

van 2 D[uitse] wagens geklemd.  

Dame met baby in box, ziek zoontje van ongeveer 8 jaar en koetsier naast ons. [Zij] was eens in 

Rotterdam geweest op weg naar Kamerun.  

Privaten erg vuil. 

’s Morgens in Crossen, NSV-heim, heerlijk geschoren en tanden gepoetst, gewassen. 

 

Donderdag 25-1-1945 

[Om] 07.00 uur op, gewassen, gepakt. Koffie gekregen, brood opgegeten. 

Afscheid. Lange weg naar station. Nog even verkeerd gelopen. Bagage handig op de fiets. 

[Om] 10.00 uur aan het station. E. kaartjes naar Frankfurt [a.d. Oder]. Trein gaat 14.30.  

In wachtkamer tegen verwarming gezeten op onze bagage. Krant gelezen, pijp gerookt.  

E. op informatie uit. 

De wagens die ook hier doorkomen zijn meest uit Schwerin en Kosten, ook enkele uit Wollstein 

en Kalisch. Brood gekocht door E. [Om] 12.00 uur plotseling bericht van instappen. E. was net 

terug en we hesen ons in de vrijwel lege trein. Derde klas wagens. Kregen moeder en dochterje 

uit Kalisch bij ons. Pap gekregen, brood, twee sneedjes de man, later nog eens pap met spek 

erdoor. Van ons brood ook behoorlijk gesneden en worst op gesmeerd. Veel staan onderweg. 

Kwamen om 21.45 in Cottbus aan. Gezeten in tunnel bij kruispunt, nog altijd met fiets. 

Pumpernickel met Buttercheese uit blik gegeten en nog gewoon brood. Laatste stuk met laatste 

worst. Om 24.00 uur instappen voor Finsterwalde, opgepropt in wagon. 

 

Vrijdag 26-1-1945 

Stapels koffers in netten, koffers op de grond. Meisje van 16 jaar zat op koffer tegen me 

aangeleund te slapen. In coupé naast ons ruzie van een Schwester Rode Kruis, daarna van 

Officier met een soldaat, dan van een soldaat met een ander die binnen wou, terwijl coupé al 

tjokvol. Gestaan en gestaan. Om 03.30 in Finsterwalde. Hele dag in de kou, maar niet veel last 

van gehad. In Finsterwalde wachtkamer gesloten. In vestibule op bank gezeten tegenover een 

vrijend paartje van geüniformeerde jeugd. Van ons laatste krijgsgevangene brood gegeten met 

suiker. Om 5.07 precies in een klein treintje met veel ruimte naar Luckau. 

Om 06.00 aankomst. Sliepen toen alle drie. In gang gestaan tot 07.00 uur, toen wachtkamer pas 

open. Gelukkig met warme koffie. Soldaat vertelde ontzettende verhalen van treinen uit 

Litzmanstadt die vertrokken zodat moeders die bij hun kinderen wilden instappen onder de 

wielen raakten. De soldaat vroeg om een sigaret aan E., die toen weer aan van A[rk] vroeg of die 

er één voor hem had; handig.  

Om 07.00 uur ging de wachtkamer open en maakten we brood klaar en dronken koffie, toen E. 

binnenkwam en zei dat hij zijn familie gevonden had. Wij met een transport onder leiding van 

Dr. Vogt en vrouw naar Lübben, daar van het ene station naar het andere. Kar slordig met 

bagage geladen, telkens viel er wat af. In Hilst trein geladen, twee wagens vol.  

Wij gedrieëen in aparte coupé, daar gegeten. Op perron me voorgesteld aan Dr. en Fr[au] Vogt, 

stelden op prijs, prettig gesprek over droeve dingen deze dagen. Hij blij dat wij helpen met het 

transport. 

Brood met worst en suiker gegeten. Ontdekt dat Frau Halm uit Crossen in de trein zat, 

opgezocht, gaat naar Rathenau. Met Frau Vogt geholpen twee dames met trein naar Cottbus te 

brengen, waar ouders zouden zijn. Ik verteld van de chaos in Cottbus en de dreigende 

stemming daar. Jongste dochtertje van Frau Halm, Rosemarie, nog erger kinkhoest.  
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Kaartje voor haar gemaakt van de route naar Rathenau. Fiets in de coupé gestouwd.  

In wachtkamer koffie, soep (Tellergericht) en aardappelbalsoep gehad. Bus melkpoeder  

Aan Frau Halm gegeven, voor Rosemarie en 3 beschuitjes, water voor haar gehaald.  

1 warm en 2 koud en arme mens erg dankbaar. Hetgeen niet nodig. Wij het toch niet nodig.  

Piet [van Ark] en ik allebei tamelijk ontevreden over rare manieren van E.  

Zaten om 11.00 uur al in de trein, maar [die] vertrekt toch niet voor 14.00 uur. Mevrouw E. is al 

in Berlijn. Kinderen op de wagen komen nog met zijn schoonzuster (vertelde hij eerst) of zijn 

ook in Berlijn (zei hij later). 

[Om] 14.00 vertrek. 15.00 in Oderin, allemaal kinderen met sleetjes aan het bagagedragen.  

80 man naar Briesen, gingen op wagens (helpen inladen), daarna er achteraan gelopen. Mooi 

land. Café, brood eten met bloedworst, andere worst en spek, grote kommen koffie.  

Daarna met een paar meisjes zitten praten. Verslag van hun reis gevraagd. Toen naar barak 

[gegaan] en [daar een] kamer gekregen. E. gehaald en 3 licht bier gedronken, wonderlijk. 

Echt slaap na de nacht in de treinen. Meisjes gekheid gemaakt met foto’s van Piet [van Ark].  

E. zijn vrouw opgebeld en verkeerd aangesloten, maar boodschap doorgegeven. Barak 

opgezocht. Bij Frau Jäger uit Godau gezeten. Koffers gebracht en boterham met koffie 

gekregen. In onze kamer kachel aangemaakt en laatste brood opgegeten. Naar bed. Slapen. 

 

Zaterdag 27-1-1945 

Heerlijk geslapen. Laat wakker. Ens [?] weer mijn schoenen aan, stomvervelend. 

In het bos gezeten, stukjes briket voor twee dagen gekregen. Zuinig stoken. 

Een boterham als ontbijt. E. scharrelde voor zichzelf wel op. Om 13.00 uur in wirtshaft Koblick 

soep. In de keukens onder het huis 2 borden.  

Leervet gekocht, schoenen flink ingevet.  

Stukje brood gekocht, gegeten met worst en met ham and eggs.  

Riesenbos, stoker centrale verwarming op het Schloss ’s middags op bezoek en ’s avonds tot 

half twee. Bakker in Gouda. Krijgt goed te eten en nog 300 Rm per maand. Geen uitgaven. 

Bracht “het volk” van gisteren. Russen al in Lissa volgens laatste berichten. 

Boer ….. als eerste met een wagen aangekomen. Drie dagen later dan de anderen abgereist. 

Polen al opstandig tegen de Volksdeutschen. Rijksdeutschen en Volksdeutschen ook niet koek 

en ei. Moeders en dochters op bezoek, veel gepraat, levensgesch[iedenis], foto’s laten zien. 

E. vroeg om nog een pakje sig[aretten voor zijn vrouw. Af en toe is hij niet om te harden. 

Moeten zuinig worden met onze voorraden. Goed geslapen. 

 

Zondag 28-1-1945 

Verjaardag Josje eergisteren totaal vergeten. 

Om 8 uur op. Twee emmers water gehaald. E. op fiets uit. Vrouw ziek in Lückau. 

Ook brood halen. Weer in bos gezeten, met sneeuw gewassen. Niet bovenlijf zoals gisteren. 

Verkouden, gewassen zoals gisteren. 

Met Frau Schieber karnemelk rondgedeeld. Vandaag kaartsysteem maken.  

Om ca. 11 uur naar havermout kalte ge[tränke]… ……… maar veel te dik dreef van Ark  …..[groot 

deel is onleesbaar] 

Enfin, smaakte toch best. Een boterh[am] met ham, aardappelen en een met leverworst gegeten. 

Riesebos ons kolen gebracht. Met van Ark koffie gezet, verder …………….. 

“Hebben jullie …. Koffer … 

Pakje Ches[terfield] gegeven voor zijn vrouw. Twee boterhammen gegeten en 1/3 havermout-

koek, heerlijk.  
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Schil van Gostingen per auto over Grätz, neu Bentschen naar Frankfurt. Zug Cottbus en 

hierheen. Vier wagens met familie en Poolse koetsiers zijn onderweg hierheen. Ook mensen uit 

Bromberg hier over Schneidermühl (alle bagage met nieuwe schoenen van de kinderen, kleren, 

etc. aan het station achtergelaten) en Landsberg naar hier. Oud moedertje bij zich en 2 kinderen, 

jongste ziek. Schil komt uit Ukraine. 

 

Maandag 29-1-1945 

Gisteren met E. begonnen distrib[utie]bonnen [voor] brood boter uit te delen volgens stomme 

methode. Verder liet hij het liggen. Moesten wij volgende morgen verder doen. 

Vanmorgen om 05.30 op. E. vertrok 06.00 via Briesen naar Lückau. Van A[rk] was niet wakker te 

krijgen, heb eerst alleen zitten werken. Ontbijt. Daarna doorgewerkt met behulp van losse 

kaarten om bonnen te verdelen. Op tijd klaar en velen hun inkopen gedaan.  

Schil heel nieuwsgierig daarbij. Fam. Federen had nog niets dankzij stommiteit van E.  

Mevrouw E. kwam eerst met Frau Frietsche en Dr. Vogt met Unteroffizier van gisteren.  

Lachte eens en zei als we hier klaar waren, zo gauw mogelijk naar een Stalag. 

Riesebos elke dag op bezoek. E. terug. Stapel pannenkoeken gebakken. 

 

Dinsdag 30-1-1945 

Transport aangekomen. ’s Morgens kolen uitgedeeld, ca. 60 per kamer en voor 4 kamers in 

reserve gehouden. Alle vrouwen wilden dat ik uitdeelde en ik moest n.b. nodig even naar het 

bos. Helpen inladen, moe gesjouwd, rug bijna gebroken onder zware zakken. 

Jongetje bevroren benen. 

[We zijn] uit onze kamer gezet. Van Frau Jede en Frau Kraizach brood, worst en spek gekregen. 

Suiker uitgedeeld.  

Met E. bagage Emmy Brach en Frau E. en Rose Grabowsky naar Frau Grothe gebracht. Echtpaar 

E. stante pede daar Bratkartoffelen besteld. Je moet maar durven. 

Daarna naar barak. Bij Bäcker brood (ook wittebroodjes) gegeten en koffie gedronken. 

In barak gebleven bij Frau Jede. E. zou kwartier zoeken voor ons. 

Geen melk bezorgd met Frau Schieber. Ze moest eerst alles administreren en dan had ze hulp 

meegenomen. Eindelijk door Frau Gärtnerin Kroll meegenomen naar het huis; E. zou toch geen 

Unterkunft kunnen vinden. Wij daar gegeten, pelkart[offeln] met saus en kool, brood toe. 

Daarna naar E. gezocht, was bij Wablik had daar kamer voor ons. Was nijdig, had gebakken 

aard[appels] opgegeten, zogenaamd gewacht op ons. Wij wisten van niets. Wij naar Kroll en 

heerlijk geslapen.  

 

Woensdag 31-1-1945 

Rommel opgeruimd, van pot Duitse stroop, die omgevallen was met broodzak en al. Was al lang 

vergeten dat die erin zat.  

Bagage in barak gebracht, naar Frau Grothe. 2e handschoen erbij gekregen. Later Andenken 

zenden uit Holland.  

Bij Frau Jede ons brood gegeten. Bij Frau Kraizach aard[appels] met jus en vlees en nog 

wittebrood met koffie. 

Horloge, toch kapot, aan Bruno gegeven. Vulpen al een paar dagen zoek.  

Afscheid. Bagage in wagen van Frietsch en naar Brand. Trein 4.45 naar Berlijn.  

Mijn koffer zoek, heeft E. in een coupé laten staan waarin we eerst zouden gaan, toen vond men 

een betere, maar ze vergaten mijn koffer, terwijl ik druk was met bagage van anderen. 
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In Süd Bahnhof alles op een wagentje naar Gepäckstelle. Diverse dingen meegenomen naar 

huis. Verloren koffer aangegeven bij het Rode Kruis aan het station. 

Tram naar Bahnhof [open gelaten]. Met Ringbahn naar [open gelaten]. 

Tram verder, nog 60 minuten lopen, 3 trappen op, bij schoonouders om 9.00 uur thuis. 

Scène over verkeerde bagage. Koffie en brood, sigaret, oncomfortabel geslapen. Van A[rk] en ik 

in 1 bed. ’s Nachts maagkramp en eruit. Zoeken naar sleutel.6) Schoonmoeder hielp me eraan. 

Mist verjaardag jongste dochterje.  

Verhouding echtpaar E. niet ideaal. 

 

Donderdag 1-2-1945 

6 uur op. Naar Görl[itzer] Bahnhof met echtpaar E.  

Bagage naar huis gesleept, moe. Herrie Irma en haar moeder. Zowel moeder als vader 

eenvoudige mensen maar goed hart. Gezond verstand ook. Moeder was gisteravond 

geschrokken van mijn lengte en uniform en herkende E. in pels niet, dacht dat de Russen er al 

waren. Nu verhaal Russen al in Landsberg (dorpje vlak bij Köpenick) in plaats van Landsberg a.d. 

Warthe. Warschauer Brücke versperd met wagens. 

Gemittagt met brood, weer naar Görl[itzer] Bahnhof en grote wasmand en 5 andere pakket 

gehaald. 

Naar trein Schöneweide over naar Stadtbahn. Overgestapt Friedrichstrasse waar Untergrund. 

Stampvolle treinen naar Burgsdorf vlak bij Oranienburg [Boer gaat niet zelf naar Burgsdorf].  

Bij Familie Frietsche met kruiwagen gebracht. Kruiwagen terug naar station. Weer naar Frietsche. 

Sigaret (oude stulens) kwaliteit gerookt. Veel Stulle 7) gegeten met heerlijke koffie met suiker. 

Eindelijk nog aardappelpurree met zuurkool en spek. Om 7.45 weg, te laat naar E’s zin, maar die 

had maar laten praten over warm eten. Na 2 stations Fliegeralarm, trein uit, over donker perron 

naar beneden Luftschutzkeller. 2 uur lang gezeten. Met laatste treinen en trams gelukkig nog 

thuis gekomen. Irma had Suppe klaar. Stullen en Pumpernickel. Koffie en bier. Heerlijk gegeten. 

Laat naar bed. Moeder Mach ’s middags met Grabowsky (grootvader van Rose) naar Briesen 

over Oderin vertrokken.  

Volgende dag weg. E. heeft Hein gezegd dat wij hem helpen zouden voor brood met wat er op 

en sigaretten. 

 

Vrijdag 2-2-1945 

[Om] 6 uur op. Ontbeten, naar station. 

In Schöneweide umgestiegen naar Kgs [Königs] Wusterhausen. Drie kwartier tijd.  

 

 
6 Waarschijnlijk de sleutel voor het toilet. Veel Duitse appaertementenblikken hebben een gemeenschappelijk toilet 

voor meerdere woningen halverwege de trap (zoganaamde Halbe Treppe). 

7 stuk brood met boter. 
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Bahnhof Königs Wusterhausen Berlin. 

 

Koffer daar ingeboekt, gezonden naar Görlitzer Bahnhof. Oderin. Geen sneeuw.  

In Briesen Frau Jedig en Jede ontmoet bij Kraizach. Binnen geroepen. Ida jarig. Aardappelen met 

vlees en kool gegeten, Mohnkuchen en koffie toe. 

Anderen ook gekomen, Grabowsky met brood, boter, worst en sigaretten. 

Naar Grothe, zakken goed dichtgesnoerd, naar barak, afscheid met Jedig, Jede en kamer 19. 

Op wagen geladen, afscheid Frau Grothe. Beroerde rit met de wagen. E. nog een brood van de 

Kraizach’s meegenomen.  

Schoonmoeder erg veel drukte. Op perron gewacht. 

Aangehouden door Gestapo. Lieten ons gaan. 

Goede reis, vol, tot Schöneweide. Bagage daar achtergelaten. 

E.´s naar huis. Wij met Grabowsky´s mee. 

Eerst naar Treptowerpark. Luchtalarm naar buiten. 

Elkaar veel geroepen. In het park gebleven. Entwarnung en terug. 

Om half 8 uit Schöneweide (4.45 uit Brand) en met Vollring van Treptow naar Beusselstrasse, 

halve stad rond. Enkele uitgebrande straten door. Koffer, deken, broodzak en emmer met goed 

gezeuld. Om 9.45 thuis daar. Omoe nerveus. Kohlruben (raap) Eintopf gegeten, Stuhlen met 

honing na. Kaffee. Divan.  

 

Zaterdag 3-2-1945 

[Om] 8 uur op. Heerlijk geslapen. Gewassen. Ontbeten (half blikje butterscheese op hun brood 

gesmeerd). Met Grabowsky en Rose naar het Bahnhof. Naar Treptowerpark.  

Umsteigen naar Schöneweide. Al het Gepäck gehaald op de zwaarste wasmand na. Rose en 

Grabowsky de kleine wasmand. Grabowsky zelf nog een koffer, Piet en ik elk een grote zak op 

de nek. Goed in de trein naar Treptowerpark. Goed terecht in de Vollring, maar bij 

Baumschulenweg vóóralarm en nog naar Ostkreuz gereden. Daar half 11 naar de schuilkelder 

een heel eind om in de school. Bagage maar in Warteraum. Met 2 Hollandse jongens in de 

Luftschutrzraum staan praten. Grote aanval, veel Flak, veel bommen, veel Kondenzstreifen. 



21 

Eindelijk naar boven, tijd gewacht. Goed in de trein van Ostkreuz tot Gesundbrunnen. Trein 

eindigde. Verder pendeldienst. Erg druk. Veel branden en puinhopen, raak geweest. 

 

 
 

Fransen gesproken en een Vlaming. Fransen zeiden dat ik goed Frans sprak, wat niet waar was. 

Met moeite in de laatste wagen gekomen, toen alles op de nek naar huis, doodmoe. 

4.30 zur Hause. Kartoffelen met sause en Stulens gegeten. Zoon Hans [Grabowsky] uit Grünberg 

aangekomen, dat 30-1-1945 al in Russische handen was. [Hij is] morgen jarig; 36 jaar. [Hij] zal op 

Terschelling met ons komen; Noordzee bezoeken. [Hij] kent vele Hollanders op zijn Fabriek de 

Argus 8). Alles achtergelaten in Grünberg. Adressen gewisseld en van Grabowsky, met dank in 

ontvangst moeten nemen. 

Rose, Ulrich en Lilo met moeder wonen hier bij de Alten Leute, Grootmoeder 72, grootvader 70. 

Vader Plutta is ingesloten in een vesting in Frankrijk. Rose is in Lissa op school geweest. 

Vroeg naar bed vanavond. Om 20.00 uur nog brood en komkommer gegeten. 

Fahrkarten met 6 bruikbare knippen gekregen om morgenochtend weer naar E. te kunnen gaan. 

Om 21.00 uur naar bed. 

 

Zondag 4-2-1945 

4x eruit geweest. Veel gehoest. [Om] 07.30 uur op Kaffee en brood. Ham en Eggs opengemaakt, 

maar weinig van gegeten, voor hen gelaten. Zelf brood met honing.  

Opa en Rose om 8.25 de mand halen. Wij wachten tot ze terug zijn. Gisteren laatste pakje 

Chesterfield [sigaretten] aangebroken. 

Vanmorgen gehoord dat Untergr. Bahnhof van het Potsdammer Bahnhof een voltreffer had. 

Honderden dood. Reischskanslei en hele binnenstad nu verwoest. Iedereen nu genoeg ervan. 

Kaarten geschreven aan verschillende adressen, die misschien nog verbinding met Holland 

hebben. Postzegels gekregen en om 11.15 afscheid. 

 
8 Het gaat waarschijnlijk om Hollandse arbeiders die hier in het kader van de Arbeitseinsatz tewerk gesteld waren. Zie 

de website http://zienz.nl/zienzfiction van Roelof van der Schaaf. Daarnaast waren er bij Argus vele honderde 

vrouwelijke concentratiekamp gevangenen (vooral Jodinnen uit Hongarije en enkele uit Polen) vanuit Sachsenhausen 

tewerk gesteld en ondergebracht in KZ Berlin-Reinickendorf, een Aussenlager van KZ Sachsenhausen [Der Ort des 

Terrors, Band 3 Sachsenhausen Buchenwald, door C.H. Beck]. 

http://zienz.nl/zienzfiction
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In trein alles goed. Met oud dametje overgestapt in het Treptow[er park] en met moeder en 

dochtertje, die ons voor broers aanzag, naar [Bahnhof] Spindlersfeld. Verder mee tot huis.  

SD-man kwam net vlakbij een huis uit. Peter benauwd, niet nodig. Hartelijk ontvangst.  

E. was naar Görl[itzer] Bahnhof voor koffer. Aardappels met vlees en brood met vlees uit 

Frietzsche’s blik gegeten, lekker. 

E. thuis, koffer met alles erin, behalve brood met spek van Frau Jede. [Hij] zei geen stom woord, 

ging na in keuken gegeten te hebben weer weg zonder te zeggen waarheen. 

Gezellig bij radio gezeten en brood met eigengem[aakte] marmelade gegeten en Kaffee met 

Kecks gedronken. Knopen aan jas gezet en foto’s laten zien. 

Vanmorgen cacao aan Frau Plutta gegeven voor kinderen. 

 

E.’s werkplaats [in Gesundbrunnen] vernield en zijn huis in Lichtenberg. Hele middag mokte hij 

in de keuken. Wij gezellig bij de radio gezeten. Heb gepraat over onze plannen:  

1e Zw[eedse] consulaat,  

2e Rode Kuis,  

3e Hans [Grabowsky].  

 

Gaan morgen vroeg met hem [E.] naar zijn werkplaats in Gesundbrunnen. 

Om 12.00 uur naar Hans. Mevrouw van de Kroon en Rode Kruis zal hij opbellen. 

[Om] 19.40 Fliegeralarm in de kelder. 

Oma Mach naar Görlizer Bahnhof geweest, daar brand alles. 

 

 
Görlitzer Bahnhof Berlijn jaren 30. 

 

Locomotieven staan dwars over de weg. Oudste zoon Mach gesneuveld in Frankrijk. 

[Heeft] vrouw en 3 kinderen. Jongste zoon zit bij Plattensee. Emma met zoontje hebben al in 

maanden niets gehoord. In trein vrouw gesproken, die haar man sinds gisteren zocht. Ze zei ook 
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dat men ons voor Ausländer uitmaakte, maar dat dat onzin was, ze kon wel horen dat ik Duitser 

was. Beneden buurman op bezoek tot half twaalf. 

Prettig mee gepraat, eigen gedichten voorgedragen. 

 

Maandag 5-2-1945 

Om 06.00 uur op. Alleen mee met E. [Die] begon eindelijk te praten. 

In Gesundbr[unnen] gelopen. Werkplaats ravage, fabriek er naast in puin.Koud, nat, lekkend. Met 

twee Hollandse automonteurs, die er een tractor moesten repareren, ramen gedicht. Dak weer 

wat hersteld. In kroeg koud bier gedronken. Gas afgesloten. 

In de fabriek is 1 man gedood. Om even voor 11.30 uur lopen naar Bahnhof Wollankstrasse- 

S-bahn [Bahnhof Pankow Nord]. Naar [station] Wilhelmsruh [noordwestelijk van Pankow] naar 

Hans Grabowsky. [Stations:] Bahnhof Wollankstrasse-Schönholz-Wilhelmsruh.  

Naar [de] Argus [fabriek in Reinickendorf, ten westen van Wilhelmsruh]. 

 

 
 



24 

 
De voorgevel van de Argus vliegtuigmotoren fabriek aan de Flottenstrasse in Reinickendorf in 1988. 

 

Krediet gespr [gespert] en adres DAF gekregen. 

Terug p[er] ong. [ondergrondse] in Schönhof uit. Toen in trein naar Velten gestapt, tot 

Reinickendorf. Eindelijk om 13.30 uur in Wollankstrasse gearriveerd en weer in de werkplaats 

aangekomen. Monteurs al één deurhelft af. E. staat maar wat te keutelen.  

Twee sneden brood met boter. [Om] 16.30 uur weg, Bahnhof Wollankstrasse, umsteigen 

Bahnhof Gesundbrunnen, umsteigen Ostkreuz, uitstappen Lichtenberg.  

Huis E. gesperrt, naar Pestalozzi school gegaan voor distr[ibutie] kaarten E.; alles zonder uitleg.  

Hij klaagde wel, dat hij geen eten meer voor ons had en dat we morgen in zijn huis de ramen 

maar moesten gaan dichtplakken. Heb gezegd dit onverstandig, omdat we zo gauw mogelijk 

papieren en werk moeten vinden, of anders melden. 

Van Lichtenberg naar Köpernick, vergeefs in wachtk[amer] op eten gewacht. Tram verder. 

Suppe gegeten, later kaffee met Kecks. E. direct naar bed, met Irma alles besproken, raadde ons 

aan NSV [Nationalsozialistische Volkswohlfahrt] aan Görl[itzer] Bahnhof.  

Van A[rk] wil dat niet, is bang voor einsperren.  

Onkel Emil was ’s morgens geweest. Wou dat we nog eens lieten horen hoe het verder met ons 

ging. Om 23.30 naar bed. Wakker om half 4 van het hoesten. Daarna luchtalarm. Naar de kelder. 

Terug, scène van Irma; over haar zenuwen heen. 

Toen tot 17.30 uur met E. erover gesproken. Om 18.00 uur voor E. gewerkt. 

Vannacht door Onkel Emil uitgenodigd tot Abendbrot [om] 05.00 uur. Als we dan nog hier zijn. 

 

Dinsdag 6-2-1945 

Hele dag door Berlijn gedraafd, van DAF naar Reiseverkehrstelle, naar Deutsch-Niederl[ändische] 

Gesellsch[aft], naar NSV, naar Alexanderplatz (niet bereikt), naar Lichtenberg, naar Lichtenberg 

Köpenicken. Om half acht thuis. Gegeten bij Onkel Emil.  

Prettige avond gehad. om 10 uur thuis, met Irma’s vader gepraat.  
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7. Weer gevangen. 

Woensdag 7-2-1945 

[Om] 07.30 op. Om 6 uur met handdruk afscheid van E. Geschoren, gegeten, nog extra 

wittebrood en Pumpernickel gehad. Brief voor Irma geschreven. Gehoord van buurvrouw dat 

aan Schles[wig] Bahnhof vluchtelingen aankwamen die verder getransporteerd zouden worden. 

Afscheid. Via Schöneweide naar Schles[isches] Bahnhof gereisd met Fransman.  

Aan Bahnhof geïnformeerd naar de NSV-stelle. Om het station heen, aangehouden door de 

Polizei in burger. Naar het 98e Polizeirevier gebracht. Ingeschreven. [We] gaan naar een Stalag in 

Berlin 9) en vandaar zullen ze ons wel naar het Oflag Neubrandenburg brengen of naar een 

ander Oflag. Politie zeer vriendelijk. Naar de Hauptpolizeistelle. Gegeten. Daarna naar 

Durchgangslager met vriendelijke Leutnant.  

Dan met Unteroffizier naar Nauen [hemelsbreed ongeveer 35 km noordwestelijk van Berlijn] en 

gelopen naar Falkensee [hemelsbreed ongeveer 14 km ten zuidoosten van Nauen]; Frans 

Arbeitslager. In Gestraftenbarak “E” ondergebracht. Stullen van de een en middageten 

(aardappelen met rode kool) van de andere gekregen. Ook brood met boter. Gedouched en 

naar bed in een cel. 

 

Donderdag 8-2-1945 

Liesbeth jarig. Om 10 uur opgestaan. Niet ontbeten. Naar dokter, geröntgent enz.  

Bronchitis, niet ernstige, temperatuur 37,8. Tabletten gekregen voor ’s avonds. Maandag 

terugkomen. Goed gegeten, soort erwtensoep, flinke portie. 

’s Middags een Frans en een Duits boek te lezen gekregen en op bed gelegen. Om 5 uur brood 

geroosterd en gegeten met corned pork. 

Tot 7 uur zonder licht. Onze Unterofficier van gisteren bracht 5 Fransen hier. Morgen mogen we 

waarschijnlijk vrij in het kamp wandelen. Een Franse sigaret gekregen en een Duitse sigaret van 

de soldaat die ons gisteren brood gegeven heeft en nu naar het Lazarett gaat.  

Vroeg naar bed, maar direct luchtalarm. Toen weer naar bed, geslapen, weer luchtalarm in de 

kelder. Daarna rustig geslapen. 

 

Vrijdag 9-2-1945 

’s Morgens tot 12 uur in bed gebleven. Havermout gegeten. Van Ark liet pak havermout naar 

beneden vallen. Kroes water om, tabletten en lucifers onbruikbaar geworden. Stenen kom heeft 

hij ook al stuk laten vallen. Om 12 uur gedroogde kool met water, varkensvoer. Een kwart 

opgegeten, rest laten staan.  

Weer alarm gehad en in de kelder gezeten.  

Waarschijlijk vandaag naar het grote kamp met de beide Franse officieren en een Amerikaan. 

Weer op bed gelegen. Havermout in warme koffie gegeten, lekker. Om 6 uur brood met 

leverpastei (eigen). Ze hadden ons om 17.00 uur vergeten. Tot 19.00 uur weer net als gisteren in 

het donker met carbidlampen. 

’s Avonds komen hier telkens gestraften binnen, vervelend, vervelend, zowel de cel als het 

bureau. Lezen wil nog niet. Het hoofd is nog te vol van alle indrukken. 

Om 21.00 uur naar bed gegaan. Na veel verhalen te hebben gehoord van de Belg, die ons 

vandaag twee keer een sigaret bracht. 

 

 

 
9 Mogelijk Stalag III-d 



26 

Zaterdag 10-2-1945 

Geen alarm vannacht. Van Ark slaapt door tot 11.00 uur. Ik voel me nog erg vervelend. 

Geschoren en gewassen. Soep van koolraap gegeten. Sigaret van het kleine doktertje uit de cel 

naast ons. Later nog een van het kleine uitgeteerde mannetje dat hier de kamer aanveegt, Frans 

spreken gaat beter. Kop Am[erikaanse] koffie gedronken, daarna gortgrutten met suiker en 

cacao gegeten. Lekker, maar niet helemaal gaar. Generaal zal komen. Grotere portie brood 

verder kaas en kunsthoning. Nog wat overgelaten voor morgenochtend. L’infirmier10) heeft me 

glaasje op de rug gezet, echt Frans middel naar het schijnt. ’s Avonds van bureau verdreven, 

omdat de Duitsers Sonnabend gingen vieren. Op bed gelegen. Van Ark liep irriterend in de gang 

heen en weer. Goed geslapen  

 

Zondag 11-2-1945 

Voel me iets beter nu. Pelkart[offeln] met saus gegeten. Völk[ische] Beob[achter] gelezen van 

vandaag. Sig[aret] van docteur en piraat gerold van Vallez. Eng[else] detective gekregen “murder 

while you wait”. ’s Avonds met de Rechtsamt hier naar theater. Goed orchest en twee aardige 

éénacters, door Joegoslav[ische] Feldw[ebel] en Franse tandarts. Uitgenodigd na afloop mee te 

gaan eten, maar dit moeten afslaan. Misschien morgen 6 uur.  

Opgekikkerd naar bed. 

 

Maandag 12-2-1945 

Gister naar van A[rk] stiekum nog een extra schepje koffie. Enfin, Christendom. 

Ik heb al mijn peukjes met hem gedeeld, maar hij bewaarde zijn eigen peukjes nooit.  

Havermout gegeten in de keuken; smaakte goed. 

Om 07.30 op. Later weer ingeslapen en te laat voor het ziekenrapport. Een Fransman op kamer 2 

gesproken en sigaretten gekregen. Over Duitsers en Russen gepraat.  

Avondbrood met Buttercheese, laatste blikje. Gister moest en zou van Ark 2 blikjes corned pork 

opmaken. Weer grote portie brood vanavond.  

Grote kaart van Berlijn van de Unterofficier bekeken. 

Om 18.00 uur naar [barak] B2 Stube 8, bij onze Jugoslav[ische] Stabsfeldw[ebel] en zijn Serven. 

Gezellig gepraat, ook met Belg[ische] vertr[ouwens]man. Echte koffie met suiker gehad en 

bolletjes wittebrood met boter en Am[erikaanse] sigaretten. Erg gezellig. 

Terug vertelde Feldw[ebel] Wolff dat we morgen naar Neubrandenburg gaan. 

Opgebeld n[aar] Kommandantur en gaat nog niet door. Brief van Leutnant Schmidt (tandarts) 

met uitnodiging voor zaterdag. Voor morgenavond zijn we uitgenodigd door Belg[ische] 

vertrouwensman, die we samen met de Joegoslavische vriend zullen opzoeken in barak B1. 

In onze cel de 4 Fransen aan het bridgen. Van de zelfde Fransman nog 4 sigaretten gekregen, 

van Vallez een gerold. Adressen van docteur en anderen opgenomen. 

 

Dinsdag 13-2-1945 

Om 08.00 uur gewekt door Feldwebel Wolff met mededeling om 11.30 afmars. 

Brieven geschreven aan Schmidt (Franse tandarts) en Markowski. 

Pakje sigaretten gekregen van Etcheverry, hotelier te Parijs. 

Hem mijn 50 sigaretten van vanavond overgedaan. Laatste havermout met choc[olade] 

opgegeten. Marsverpl[eging] brood, boter en worst. 

Om 11.30 afsch[eid]. Met Gefreiter op mars. Bus naar Bahnhof Nauen West, stoomtrein,   

 
10 De verpleger 
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S-bahn, naar Stett[inner] Bahnhof. Daar erg dorst, maar trein bestormd door vlucht[elingen] en 

soldaten, dus maar ingestapt. 15 minuten later trein gesperrt. Gefr[eiter] zei: Jammer we zijn te 

vroeg ingestapt. Een uur later vertrokken we. Coupé steeds vol tot Neubrandenburg. 

Reis duurde van 14.47 tot 19.15. In het donker lange tocht naar het kamp. 

Franse krijgsgevangene ingehaald die gelopen kwamen uit Stettin. Bij Abwehr koffie gekregen. 

In gevangenen cel ondergebracht naast Jansen. Ches[terfield] en Choc[olade] Nestlé gehad. 
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8. Oflag 67 Neubrandenburg 

Woensdag 14-2-1945 

’s Morgens flink brood met reuzen portie boter. 

Om 11.30 grutten met bittere kruiden en veel Pellkartoffeln. 

Om 1.30 door Abwehr gehaald. In het kamp begroet door oude kennissen, Vaandrigs e.d. 

Naar bureau. Gepres[enteerd] bij Generaal N.T. Carstens (kgf 32039).  

Gehoord dat onze troep11) in Mühlberg zit en op transp[ort] is. Dit afkomstig van tandarts 

Berenschot (kgf. ?).  

In 12A hok 9 ondergebracht bij 1e Luitenant A.J.C. Vlaskamp (kgf. 271767) en anderen. Dekens, 

kom, kop, bestek, suiker, brood, hele stang boter gekregen. 

Van alle kanten sigaretten aangeboden. Na brood eten praatje bij de kachel. Verhaald van 

wedervaren. Om 21.00 uur in bed. Licht uit (na 5 niet meer buiten). Gezang van Vlask[amp] en 

anderen. 

 

Donderdag 15-2-1945 

[Om] 07.15 op. Vaak eruit geweest vannacht. Koude voeten waarschijnlijk. 

Weer brood gekregen. Met Vlas[kamp] gewandeld. Geschoren met apparaat van een ander, 

mijne kapot. Na appèl met 2e Luitenant G.C.J.A. de Meulder (kgf. 105037) zitten praten en roken. 

Om 10.30 naar 2e Luitenant K.N. Korteweg (kgf. 271672), Hartog [mogelijk Leo de Hartog kgf 

2944] met veel anderen. Verhaal verteld. 

10.45 naar Generaal [Carstens]. Enkele inlichtingen geven over Grüne [bei Lissa]. 

12.00 uur Pellkartoffeln met erwten en jus, erg smakelijk. 

Om 14.00 uur bij Kapitein A.H.D. Smaal (kgf. 7588), Kapitein W.J. Keereweer (kgf. 7472), Kapitein 

W.L. van Furth (kgf. 7401), 1e Luitenant M. Lopez [Cardozo] kgf. 96401), 1e Luitenant G.J. 

Schuitemaker (kgf. 7605), 1e Luitenant J.B.J.M. Schiphorst (kgf. 7609) zitten vertellen. 

Ook Kapitein P.F. van Dorst (kgf. 32299) en vele anderen het verhaal verteld. 

Korporaal Adelborst Kees Blom (kgf. 32326) gesproken. 

Scheerapparaat van Majoor J.C.A. Meijer (kgf. 30684) en waszeep en scheerkw[ast] en Carnex en 

melkp[ap] en blikje worst. Met Hend[rik] Bos (kgf. 31201 of 30440) gesproken. 1e Luitenant 

Bern[ard Jan] Verhoeven (kgf. 271403) ook in deze barak.  

Boeken slecht hier. [Aan een] zieke melkp[ap] en suiker gegeven voor kop chocola.  

Licht bleef op tot ca. 21.30 uur. 

 

Vrijdag 16-2-1945 

Suiker onvangen. Om 07.30 op. Twee maal eruit geweest. Bij van Ark (kgf 104505) geweest, 

andere brief gehaald op bureau, want vorige gister met aniline geschreven, wat verboden is. 

Op [barak] 9B verhaal verteld. Lekkere koffie en 3 sigaretten gehad. Kees Blom (kgf. 32326) me 

uitgenodigd voor vanmiddag. Om 14.00 uur met Vlaskamp naar een lezing van Walther Boer 

over Nederlandse School in de muziek. Lezing niet doorgegaan, dus naar Kees gegaan en 

sigaret gerookt en koffie gedronken. ’s Nachts erg gehoest. Bericht over komst van Lissa-ers.  

 

  

 
11 De groep reserve opfficieren met ordonnansen, die vanuit Oflag XXI-c/a Grüne bei Lissa via Stalag VIII-c Sagan 

naar Stalag IV-b Mühlberg was getrokken. 
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Zaterdag 17-2-1945 

Lissa komt aan. 5 man nog gevlucht en Soldaat Th. Hilders (kgf. 103393) [ordonnans in 

Schildberg en Grüne bei Lissa] waarschijnlijk doodgeschoten 12). Verhuisd van hok 9 naar hok 4. 

Na appèl met Kees gewandeld. Van dr. W.F.K. Gouwe (kgf. 271757) codeïne gekregen tegen 

hoest. Verder suikerwater gemaakt. Heerlijke snert ’s avonds. 

 

Zondag 18-2-1945 

Appèl op andere appèlplaats. Lang geduurd en niet geklopt. Verdere morgen bij Kees thee 

gedronken. ’s Middags bij Spoor (kgf. 31332 of 98714) en de Vaandrigs verhaal van de tocht 

verteld. Gisteren paar pruimen, 2 Am[erikaanse] biscuits, stukje …. en 1/5 blik zalm gehad.  

Stuk brood aan Muller (kgf. ?) gegeven. Vandaag 150 gram boter en stukje kaas ontvangen. 

Voel me iets beter, niet zo moe meer. 

Hok 4 wordt langz[amer]hand ingericht. Om 20.15 n[aar] bed gegaan, na eerst op [barak] 12B 

een tijd gepraat te hebben met Kapitein T. Barends (kgf. 7341), 1e Luitenant W.J. Bartels (kgf. 

7365), 1e Luitenant W. van der Wielen (kgf. 7656) e.d. Uitn[odiiging] Overste morgen 11.30 uur. 

 

Maandag 19-2-1945 

Totaal verhuisd naar hok 4. Roest hele dag getimmerd. Losse bank, hoekbank, schap, planken 

van de bedden en een tafeltje bij de hoekbank. Hok nu bewoonbaar. Vanmorgen Pim 

gesproken, Kapitein G.Ch. Kerling (kgf. 31926) en 1e Luitenant J.A.H. Stevenhagen (kgf. 271966). 

Vanmiddag bij Kees gezellig gezeten. Sloffen en stroschoenen van hem gekregen.  

Zal er eens gaan logeren.  

Per dag portie brood een sneetje geroosterd omdat we eens in de drie weken een dag geen 

brood krijgen; andere dagen 1/6 [brood]. Hele dag erg koud. Vanmorgen niet gewassen omdat 

ik het te koud vond. Verder gelezen in “Het geval Sehling” van Waldemar Hammenhög. 

 

Dinsdag 20-2-1945 

Beter geslapen. Bij Kees de morgen doorgebracht. Zal zaterdag bij hem logeren. Pellkartoffeln 

met raap gegeten. ’s Middags al weer bij Kees. Philip Morris gerookt van oude voorraad van 

Kees. Vanmorgen voeten gewassen. Vanmiddag gewandeld. Paar rondjes maar toen moe, 

weinig fut nog. ’s Avonds lezing Kapitein A.H.J.L. Fievez (kgf. 30625). 

 

Woensdag 21-2-1945 

’s Morgens geen water. Geknipt. Gisteren Polen in ons kamp [die] vertrekken morgen. 

Bij Kees op het hok logeerden er twee. Vanmiddag erwtensoep met havermout en Amerikaanse 

bouillonpoeder gegeten bij Kees. Eerst twee sigaretten van hem gekregen voor 1/3 extra brood.  

Later nog pakje met ca. 12 Camels. Ga zondag bij Kees logeren en pannekoek eten.  

Vanmiddag aardappels en hacheé, erg lekker.  

Gister briefkaart naar huis, vandaag weer. 

[Bij] 2e Luitenant J. van Berkel (kgf. 7343) verslag gedaan van mijn reis. 

Verder bij Kees geweest en om 4 uur erwtensoep gegeten (gem. erwten en mijn havermout; ik 

had gister 3 maaltjes van onze kamp kongsi gekregen) ’s Avonds gelezen in “6e oorlogsjaar” en 

“geval Sehling”. 

 

Donderdag 22-2-1945 

Nog net op tijd bakje water gekregen om half acht en mee gewassen en geschoren. 

 
12 Voor zover bekend is dit niet het geval geweest. 
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Na appèl naar Kees bij kachel gezeten, thee gedronken, wat gebladerd in Binnendgkr [?] 

“gewikt, gewogen” en gewandeld. 

Eten: Pilzen, Pellkartoffeln met raap. Briefkaart aan Liesb[eth] gepost. Vandaag kleine tombola. 

Poolse officieren zouden vandaag gaan, maar zijn er nog steeds. Na het eten langdurig 

plaatjesappèl.13) De officieren maakte veel franje. Bij Kees gezeten, die bij Overste Lugten 

(waarschijnlijk Luitenant Kolonel F. Lugt kgf. 31126) moest komen voor reisvereniging. 14) 

’s Avonds dikke havermoutpap en lezing Fiévez. Van 1e Luitenant A.B. Muiderman (kgf. 32385) 

geleend “Stille Opman” door Heerikhuisen (WB) en DuPerron “Vriend of vijand” (Stols: 

standplaats en ge..uif). 

 

Vrijdag 23-2-1945 

Bij Kapitein G.Ch. Kerling (kgf. 31926) op visite. Eten Pellkartoffeln met grutjes saus. 

’s Middags band, Kees, appèl, Kees, tombola, soep, ik tombola verdeeld bij kaarslicht. 

Bijna hele avond luchtalarm. 

 

Zaterdag 24-2-1945 

Koffie en warm water ’s morgens. Lekker gedronken. 

Appèl, Abwehr in [barak] 6B. 

Met Kees gewandeld, hem thee, koffie, cacao, suiker, eipoeder en Ovaltine gegeven. 

Met Vaandrig Frans Maas (kgf. 30438) gepraat over studie MTS. 

Flinke maaltijd met wortels. ’s Middags bij Kees, tentamen Zw[are] Mitr[aileur] gehad. 

Volg[ende] week krijgen we Amerikaans pakket. Kapitein J. Brandt (kgf. 7363) vroeg me om 

sigaretten, allemaal gestolen. In Ag[atha] Christie “Death of Roger Ackroyd” gelezen. 

Lang appèl vanmiddag. Cacao gedronken. 

18 Turkse sigaretten van Kees gekregen, die Kees door ruiling had gekregen (36 samen 

gedeeld). Ook Pall Malls van hem gerookt. Ben bon af. 

 

Zondag 25-2-1945 

Om 07.30 op. Bijna helemaal gewassen, geschoren, naar Balkan.15) 

Rondje met 2e Luitenant T. van der Struys (kgf. 7597), brood gegeten, koffie gedronken en 

Choco. Appèl met Kees mee. Vrienden van Frans Maas zaten te vertellen over Warschau.  

Stamppot met kleine overschep. Appèl. Theo de Vries (kgf. ?) voor verjaardag vrouw. 

Naar Kees, blijf vannacht logeren. Theo de Vries drie in de pan gebakken. Cacao gedronken. Na 

drie in de pan (in melkpap en eipoeder, boter en suiker erop) kop koffie gedronken.  

Kees en ik samen 20 Marvels geleend, 2 x licht uit. Verteld over 2 Afr. Over literatuur gepraat. 

Om 9 uur naar bed en half 10 zwijgen. Twee maal eruit geweest, heerlijk geslapen.  

 

Maandag 26-2-1945 

Om 07.30 op. Gewassen, kop chocolade gedronken. Zitten lezen. 

Naar [barak] 12A. Binnenappèl. Voorraad (6 sneedjes geroosterd brood opgegeven, nieuws over 

pakketten, 3 dagen brood ontvangen. Weer naar 6 B. Kop Ovaltine met Carnex en suiker 

klaargemaakt. Om 12.00 uur luchtalarm. Weinig eten, aangevuld met 6 sneedjes brood. Om 3 

uur alarm afgelopen en thee gaan drinken bij Kees. Weer binnenappèl, daarna dekens gehaald 

bij Kees en het hele hok bedankt voor gezellige zondagavond. Pakket niet uitgereikt, ik 

 
13 Controle van de identiteitsplaatjes (Erkennungsmarke) met het persoonlijke dossier met pasfoto (Personalkarte I). 

14 De reisvereniging was de organisatie van de Nederlandse krijgsgevangenen, die de ontsnappingen coördineerde. 

15 De Balkan was het toiletgebouw. 
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behoorde niet tot Lissa. Licht laat op. Dekenzak gemaakt. Om 20.30 uur al weer luchtalarm. Licht 

uit. Opgewonde discussie over Christ[enen] en Heidense oorlogvoering. 

 

Dinsdag 27-2-1945 

Vroeg wakker, maar lekker warm gelegen. Mooi weer vroeg. Bij appèl al veel slechter. 

Chocolade en thee gedronken bij Kees. Wortels met erwten er door. Iets meer Pellkartoffeln dan 

gister. In verh[ouding] goede maaltijd. Gisteravond en vanmorgen alle overgesp[aard] brood 

extra opgegeten. Vanmiddag [boek van Agatha] Christie uit. Thee bij Kees. Manspakket 

uitgerekend op sigaretten waarde. Uitreiking gaat langzaam. 3e barak laat aan de beurt. 

17.00 uur weer thuis. Pap vanavond. Geleend “L’Oublié” van Pierre Benoit. 

Pas om 20.30 uur luchtalarm, naar bed, al mijn brood toen opgegeten in dikke plakken met dik 

boter. 

 

Woensdag 28-2-1945 

Veel koffie vanmorgen. 1 kop bewaard voor 10.30 uur bij Kees. 

Zonnig mooi weer met koude wind. L’Oublié uit, aardig, Nog paar sigaretten met Kees samen 

geleend. ’s Morgens plaatjesappèl. D. van Leeuwen (kgf. ?) gesproken over kerkkoor hier en 

Henny die me over mijn tocht wou vragen. Kapitein H. Been (kgf. 31927) gesproken, zal hem 

opzoeken. Aardappels en hachée, slap. Na appèl met Kees samen pakket van Peetsold (kgf. 

31460 of 32085) gehad. Biscuits gegeten bij thee. 5 sigaretten elke dag zullen we roken. 

Lekkere soep van Am[erikaanse] soeppoeder, gemalen erwten, havermout, Carnex en peper en 

zout. Daarbij fijngesneden pork erdoor. Heerlijk. Thee vooraf met biscuit, sigaret na.  

In hok 4 om 5 uur brood (voor 3 op) in 4 gesneden om vanavond wat te hebben. Geroosterd, 2 

sneden ervan gegeten met pork en 2 reep chocolade in pakket, 1 ervan meegenomen en kop 

chocolademelk aangemengd. Van 1e Luitenant A.B. Muiderman (kgf. 32385): Jac. van Hattum 

“Alleen thuis”. 

Kop chocolade lekker. 4 boterhammen met pork en suiker gegeten. Half stuk chocolade 

opgemaakt. Om 20.30 uur licht uit. Alarm. Brief geschreven aan Liesbeth. 

 

Donderdag 1-3-1945 

Bij Kees gezeten, koud. Koffiesurrogaat met melk en suiker en biscuit en sinaasappel gegeten. 

Pellkartoffeln met raap, aardig veel. ’s Middags in “Licht” gelezen, toen naar Kees. Hele middag 

bij Bas (Jan) Groenendijk (mogelijk kgf. 30833) ziek, gezeten.  Waarna bisc[uit] met pineapple en 

koffiesurrogaat (en 10 sigaretten) gedronken. Binnenappèl. Frans daarna plank voor bed op 

maat gesneden. Koffie met toast en suiker. ½ kaas mee.  

Om 5 uur 4 sneedjes geroosterd brood met kaas en suiker. ’s Avonds melkchocolade. 

Gelezen in “Found drowned” van Eden Phillpotts, geleend bij Kees. 

Kapitein G.H. Loth (kgf. 7512) uitgewezen, van 1940 tot 1942 NSB-er geweest, stormwind.   

Half .. nog weer logeren met soep. 8 uur koud en in bed. 

Om 20.30 uur uit. Choc[olade] en kaas opgegeten en twee sneedjes brood.  

 

Vrijdag 2-3-1945 

Storm, koud vannacht. Thee in plaats van koffie. Laatste brood (van zaterdagavond) op. 

Binnenappèl. Bij Kees koffie met laatste kaakjes. Straks misschien pakketten uitd[eling]. 

Boter en brood. Knopen aan jas. Koude aard[appels] met wortels en special Rose Mill gegeten. 

Aan Mandt[?] ½ blikje Sp[ecial] Rose M[ill] moeten afstaan van oude lening.  

Met Kees om 2 uur naar concert; strijkkwartet 15 van Beethoven, prachtig. 



32 

Twee cakejes met pruimenjam gegeten. Geen warm water, dus geen koffie. Goed pakket met 

cacao, Sanovites, 100 sigareten, waarvan 49 ingeleverd, melk en pruimen verkocht. 100 gram 

suiker ontvangen. Binnenappèl. Nog even naar Kees om koffie te drinken met kaakje. 

Drie planken gekregen voor mijn bed. Vergeten mee te nemen. 

Bonensoep met overschep. Twee sn[eedjes] geroosterd brood met corned beef en Rose Mill.  

Kaart aan Liesb[eth] en Rode Kruis in Stockholm en adreskaart aan Rode Kruis in Londen 

gezonden. Lezen. Brood van zondag op. Tot 18.00 uur buiten van heden af.  

 

Zaterdag 3-3-1945 

Voor appèl met R… gewandeld en Walther Boer gesproken over koor en familie “Leendert”. 

Bij Kees koffie met kaakje. Kassa’s [?]. Damen [of Dames] a/d [of afdeling] 4 anderen 

gefeliciteerd [?]. 

Half 11 sigareten van Damen [of Dames] daarop gerookt. Veel aard[appels] en raap. 

Gedeelte [Stalag] wordt gecombineerd met dat van Oflag 67. Op Kees hok gezeten, lezen. Kees 

bridge. Cacao en laatste kaakje. “Demones” van H. van Tricht van Basje geleend (zelf 

aangeboden). 

Om 18.00 uur naar [barak] 12A. Geen brood meer, leverp[astij] en torderies [?] opgegeten.  

’s Avonds mok choc[olade] en lepels boter en suiker. Koud. 

 

Zondag 4-3-1945 

Binnenappèl. Naar Kees, dekens en matras mee. Water gestookt. Twee mokken chocolade, 1 

kaakje (á 1½ sigaret) met laatste Plumjam, gelezen en gepraat. Stamppot kool, lekker met 

corned beef belegd. ’s Middags koffie gekookt, wel veel rook maar leuk werk op Frans kacheltje. 

Soep als deze week, verder tuna-ragout door lui uit hok naast ons. Van tuna, tarwemeel, sambal 

(melkpoeder vergeten) voor ons gemaakt op 4 sneedjes de man geleend brood, heerlijk. Eerst 

warme, later koude kop chocolade gemaakt. Veel gerookt, om 20.00 uur in donker naar bed na 

hele avond met Kees te hebben zitten praten uit mijn leven over Josje e.d. 

 

Maandag 5-3-1945 

Tot 08.30 blijven liggen. Buitenappèl. Koffie gemaakt. Hok 4 aangeveegd, dekens laten liggen, 

blijf vanavond. Een half brood voor 3 ½ dag. ’s Middags drastische rants[oen] vermind[ering] 

aangekondigd onder andere 1/9 brood á 3 sigaretten deze week aangevuld tot 1/7. 

Eten aard[appels] met kool. Kaas, Deense en Duitse verstrekt. Drie sneden brood met 

Am[erikaanse], Dui[tse] en Deen[se] kaas gegeten. Naar Kees vanavond. Grammofoon. Cacao 

gedronken. Appèl. Om 14.30 Kees en P. Boon [mogelijk F.P. Boon kgf. 104136]. Ik bij de Lange 

koffie (Am.) gekregen en hem sigaret gegeven. Water van Peet en Kees.  

Brood gehaald. Op hok 11 van 6B water[ige] choc[olade] gedronken. 

Vanmorgen uit brieven over Josje voorgelezen. 

Veel brood met kaas en suiker en klontjes gegeten. 

Gelezen en gepraat, koffie, twee kop, grammofoon met rotplaten. 

Frans onderwijl aan regulateur geknoeid, afgezet. Jan Buitendijk (kgf. ?) verder. 

Gelezen “The case of the Late Pig” van Margery Allingham.  

Kees leest “Demonen” van Nico van Suchtelen. 

 

Dinsdag 6-3-1945 

Vroeg op. Laatste sigaret met Kees gedeeld. 1 sigaret ingeleverd voor Russen en sprekers, 3 

voor brood. Met Kees mee, Om 11 uur zangrep[etitie]. 
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12.00 uur Pelkart[offeln] (ik verdeeld, 1e Luitenant Ch.J.F. Routs (kgf. 32413) even niet mee 

omdat 1e Luitenant C.B.J. van Hulten (kgf. 32416) vond dat hij te veels schillen kreeg) met bieten 

wortels uitgedeeld. Drie rondjes met Kees, thee met Kees en P. Boon. Nog meer wortels. 

Binnenappèl. 1/5 brood niet bij ons ontvangen. 

Ellendig koud binnen. Over Josje voorgelezen. Soep voor sigaretten en aardappels, lekker. 

Lezing Luitenant ter Zee W. de Jong (kgf. 271418) over onze koopvaardij, vrij onbenullig. 

In bed sokken trui aan. Wortels gegeten. 

1 sigaret (van mijn 10) ingeleverd voor de blauwe tram. 

 

Woensdag 7-3-1945  

[Om] 06.30 gewassen, weer naar bed, 08.00 uur thee en wortel. 

Kees stil. Niets te roken. Wil Am[erikaans] hemd verkopen, is overgehaald voor 90 [sigaretten]. 

9 uur appèl afgeblazen. Warme koffie om 9.45. 

10 uur ev[entueel] binnenappèl. Daarna bij Muiderman, Binnendijk “onvolt[ooid] verleden” en 

van Campen “over Literatuur” (WB). Aardappels en kool. Naar Reindert Vos en boeken 

opgeschreven. Kees naar Lieftinck over Röpke. Met P. Boon en Kees thee. 

Sigaretten voor hemd en 2 mee naar huis om 18.00 uur. Hap gortgoreng van Vaandrig W. 

Dammers (kgf. 32193) en 2 kaaskoekjes van Vaandrig Durk van der Meulen (kgf. 30834) gehad. 

Wortels gekookt met Kees, zelf rauw gegeten. 1/3 brood. Portie terugbetaald voor geleende van 

zondagavond. D. kaas. Korstbrood met kaas gegeten na rauwe wortels. In hok De Lange naar 

lezing geluisterd door den Boeft over Japans en gedichten Binnendijk voor 1 dag aan de Lange 

geleend. 

Twee sigaretten van Kees voor ’s avonds. 

 

Donderdag 8-3-1945 

Koud, dekens onv.[?] Bij Kees geleend Wallach “The Terrible People”. 

Aard[appels] en kool. ‘s Avonds gruttenpap. In bed. 

De Lange ged. terug snee en koffie gedronken. Hele avond in donker, lichtstoring.  

Brood voor zondag ontvangen en ½ opgegeten. 

 

Vrijdag 9-3-1945 

Om 07.30 gewassen. In bed gebleven. D. koffie en thee. 

Bij Kees dekens om. Twee sigaretten uit mijn voorraad van 10 gerookt. 

5 over nog maar. Aardappels en kool. wortel van 1e Luitenant K.C. Jäger (kgf. 7468) gekregen. 

’s Middags thee bij Kees. Lezing door Kapitein W.J.K. Baay (kgf. 30774). 

Stevige grutten(aardappel)soep. Voordracht Walther Boer. Over drie ouvertures: Don Juan 

(Mozart), Freischütz (Weber) en Tannh[äuser] (Wagner). 

In bed (20.30 uur licht uit) mijn 300 gr. flauw brood opg[egeten] en 1 brood sigaret gerookt. 

 

Zaterdag 10-3-1945 

Bij Kees sigaret op. Plak brood geleend. Koffie met zoetstof van Piet B. 

Een half brood en 300 gram boter ontvangen. Aardappelen en wortelen. Thee bij Kees en pijp 

(hij tabak-Holl[and]-gekregen) en shagjes gerookt en 2 mee gekregen. 

Brood gegeten (n.b. van volgende week nu al half op). 

Gelezen in “Ukridge” van Wodehouse. Morgen logeren. 
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Zondag 11-3-1945 

Slecht geslapen, honger en verkoudheid. Binnenappèl. 

Naar Kees. Koffie, stampp[ot] met warme hap erdoor. 

Zou de helft bewaren en opbakken, maar niet gedaan omdat het geen rodekool was. 

Overschep Jäger en ik. 

Gelezen in Strindberg en Alexandria David heek “Magie en mystiek in Tibet”. 

Laatste brood (dat tot donderdag moet gelden) op. Geschaakt, gedeeltelijk bij walmend pitje 

(lichtstoring), 2 part[ijen] verloren. 

Om 20.30 in bed, 21.30 licht weer op 15 minuten, dan slapen. 

 

Maandag 12-3-1945 

Warm geslapen, 1 keer eruit, tot 07.30. Gewassen, koffie, 2 kop. 

Shagje van Kees (Hollandse tabak). Binnenappèl. 

Franse film “Le Premier Bal” met Danielle en Nicole, niets aan. 

11.30 uit, luchtalarm. Van Jäger een Chesterf[ield] allemaal.  

Zilveren lepel voor 60 sigaretten verkocht.  

Pellkartoffeln en raap met jus, veel raap. Vierde keer deze week. 

Pap of soep om 17.00 uur. Vandaag overschep, was lammetjespap. 

200 gram suiker gekregen. “Damsel in Distress” van Wodehouse geleend van Vaandrig Durk van 

der Meulen (kgf. 30834). 

Bij horlogemaker gezeten, over Bert Martens en Zuid-Afrika gepraat. 

Kaart van P. Boon gezien en drie shagjes van Kees gekregen. 

Morgen koffiebrood waarschijnlijk. Om 20.30 luchtalarm tot 21.30 uur. 

 

 

[Hier eindigt het dagboek.  

Het zou nog tot 28-4-1945 duren voordat het Oflag 67 Neubrandenburg door de Russen zou 

worden bevrijd.  

Boer zou daarna pas op 5-6-1945 in Zeist zijn repatrieringsformulier invullen]. 
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9. Losse aantekeningen en adressen 

 

6B hok 11:  

Korporaal Adelborst Kees Blom (kgf. 32326),  

Vaandrig Frans Willem Maas (kgf. 30438), 

Vaandrig Ben de With (kgf. 271405) (zonder haar),  

Vaandrig Joop Hamilton (kgf. 32223) (dokterstudie, tentamen mechanica), 

Vaandrig Wim Dammers (kgf. 32193) (samen brood met Kees)  

Bas Jan Groenendijk (Christelijk, interesse voor literatuur),  

Vaandrig Durk van der Meulen (kgf. 30834) (slaapt boven Kees [Blom]),  

Korporaal Adelborst Willem Spanjer (kgf. 30328). 

 

1e Lnt. Muiderman (kgf. 32385), 10A hok 3 rechts. 

Bibl[iotheek] inl[ichting] [Vaandrig Henk] Reinders Vos (kgf. 105244) 6A 1e hok links 

 

Adressen: 

L. Schwertner, Gartenstrasse 33, Grünberg [onduidelijk wie dit is, komt verder nergens voor]. 

 

O.T. Meldestelle Bahnhof Westkreuz 

Arbeits Amt 76  

Hallenseestrasse (5 minuten lopen van Kurfürstendamm). 

 

E. Ziemke, Schönerlinderstrasse 9 Berlin-Köpenick tel. 132417 

 

Engeldam 62 

DAF 

Med. Libt. Voorgebouw kamer 204 of 205 

Tel. 670013, Huisapp. 537, 642 

Leeflang of Visser (voor Krediet) 

 

Deutsch Niederländische Gesellschaft 

Bissingzeile 16 [Berlin] 

Lopen schl Bhf. 

 

[NSV-heim] Wilmersdorf 

Sächs[ische] strasse 28 (bij Fehrbelliner Platz) 

NSV kamer 318, Frau Franske 

Biedenhaupt (mi….) Lehrter Bahnhof 

 

Johannes Grabowsky  

Bln. [Berlin] N20 Osloer strasse 99  5/3 

Tel. 492141 apparat nr 458 

Bln. [Berlin] Reinickendorf-Ost 

Flottenstraat [28-42] “Argus” [Motoren-Gesellschaft mbH] 

Strassenbahn 141 (41) 

Ap 394 am Pförtner Lager 
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Franz Grabowsky  

Berlin NW 87 

Waldstrasse 17 

 

Frau Grothe, Frau Koller, Briesen bei Brand, Nieder Lausitz. 


