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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER GOOSSEN (DOORGAANS GOOS GENOEMD) DOORNEWAARD 

Goos Doornewaard werd geboren op 10 december 1916 te Oldebroek. Hij was een zoon van 
Gerrit Jan Doornewaard en Hendrikje van de Streek, die op 17 februari 1916 te Oldebroek 
getrouwd waren.  
Hij was dienstplichtig Sergeant bij het 20e Regiment Infanterie (20 R.I.), tevens geoefend 
seiner en telefonist, en later in de oorlog agent van politie in Enschede.  
Op 6 juli 1943 werd hij als represaille voor de moord op de opperluitenant van de staatspolitie 
Pieter Kaay in Enschede samen met 23 andere politiemannen gevangengenomen en op last 
van de Höhere SS und Polizeiführer Rauter afgevoerd in krijgsgevangenschap.  
 
Door de weduwe Kaay is met een telegram op 10 juli 1943 aan Rauter verzocht om de 
maatregel in te trekken maar Rauter wijst dit af. Er zijn al eerder problemen geweest met de 
Enschedese politie en toen wilde Rauter al deze maatregel nemen, zodat hij daar nu niet 
meer van afwijkt. 
 
Voor dit dagboek wordt hier niet verder ingegaan op de zaak Kaay. Het vormt wel de 
aanleiding voor dit dagboek en daarom dat deze informatie hier kort wordt weergegeven.  

2. INLEIDING BIJ HET DAGBOEK 

Het origineel van het voor u liggende handgeschreven dagboek is door Jan Doornewaard, 
zoon van Goos Doornewaard, geschonken aan het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH). Door het NIMH is aan mij verzocht, dit dagboek uit te typen en te voorzien 
van relevante achtergrondinformatie. 
Het voorliggende dagboek is gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het Nationaal 
Archief, andere dagboeken (beschikbaar via de website van het geheugen van Nederland) en 
eerdere publicaties met betrekking tot de krijgsgevangen Nederlandse militairen. In een aantal 
gevallen is d.m.v. een noot een korte nadere uitleg toegevoegd. 
 
Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kende men elkaar onvoldoende 
om de exacte schrijfwijze van de naam te kennen!), is deze direct gecorrigeerd. Zo veel 
mogelijk zijn aan de namen de rang, de voorletters of voornaam en achter elke naam het 
krijgsgevangenennummer (Kgf) toegevoegd. Die gegevens zijn ontleend aan: Nationaal 
Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 
2.13.98, diverse inventarisnummers Ab- und Zugangslisten. Waar sprake is van 
tijdsaanduidingen als 4 uur is zoveel mogelijk getracht dit weer te geven als 04.00 of 16.00 
uur. 
 
Dit dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te maken. 
Bovendien zijn de vermelde gegevens nu eenvoudig terug te vinden en kunnen deze worden 
vergeleken met andere gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een 
onderdeel van een studie naar de krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en 
manschappen en is in de eerste plaats bedoeld als een intern stuk, voor eigen gebruik dat 
niet voor verdere publicatie is bedoeld. Indien toch tot publicatie van deze bewerking wordt 
overgegaan, dan dient rekening te worden gehouden met de rechten die berusten op het 
originele handschrift, de bewerking en het nieuwe foto-materiaal. 
 
Voor meer informatie omtrent de Nederlandse Krijgsgevangenen verwijs ik naar het Nationaal 
Archief (NA), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en mijn website: 
www.krijgsgevangen.nl.  
 
Met de bewerker van het dagboek kunt u contact opnemen via: krijgsgevangen@gmail.com 
 
J.G.M. van Hoppe, Dongen, februari 2017  

http://www.krijgsgevangen.nl/
file:///C:/Users/Johan/Desktop/krijgsgevangen@gmail.com
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3. PERSONEN DIE VOORKOMEN IN HET DAGBOEK 

Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Van enkele personen is de 
schrijfwijze van de naam in het dagboek niet juist. Deze is gewijzigd in de juiste schrijfwijze. 
Voor zover bekend is van de genoemde personen het Kriegsgefangenen Nummer (Kgf) 
toegevoegd. Achter Groep 24 in de rechter kolom is tussen haakjes een door Doornewaard 
vanaf pagina 43 gehanteerd alias vermeld. 
 
Naam    KGF-nr Rang   Bijzonderheden 
L. van Amerongen  96451  Sergeant 
B.A.M. ter Beek  106865 Soldaat 
A.M. Bentsnijder  98048  Wachtmeester 
M. Berkhouwer  96415  Soldaat  Groep 24 (“Hakboom”) 
E.A. Beverwijk  104241 Wachtmeester 
A.W. Bijl   98637  Kapitein 
Bleeksma     Sergeant Majoor 
F.J. Blikkendaal  105363 Sergeant 1e kl  overleden in krijgsgev. 
C.A. van den Bolt (Kees) 96418  Wachtmeester Groep 24 (“Bulten”) 
D.H.J. Bongers  96423 Sergeant   Groep 24 (“V.d.Boomgaard”) 
F. Boon   104136 Sergeant 
G.J. Bril   104311 Korporaal 
D.J. Bronkhorst  106817 Soldaat 
Bruining     Inspecteur van politie  
N.W. Cramer   96425  Korporaal  Groep 24 (“Venter”) 
G. Daniëls   106525 Sergeant 1e kl 
J.C. Diemel   108041 Soldaat 
P. van Dijk   96426  Korporaal  Groep 24 (“V.d. Gracht”) 
W. ten Donkelaar  105048 Sergeant 
G. Doornewaard  96431  Sergeant  Groep 24 (“V. Brummelen”) 
J. Driezes   96419  Foerier   Groep 24 (“Brugmans”) 
A. Drooger   104290 Sergeant Majoor 
F.A. Dudok van Heel  98636  Majoor 
J. Egelie   98291  Sergeant 
A.C.M. Engering  108074 Korporaal  overleden in krijgsgev. 
Chr. J. Entrop   106583 Sergeant 
H.A. Fikken   96411  Korporaal  Groep 24 (“Langenaar”) 
B. Fros   96429  Sergeant  Groep 24 (“Benjamins”) 
W. A. van Geelen  96414  Korporaal  Groep 24 (“De Roode”) 
D. Gerritsen   96964  Sergeant 
Dr H.J. van der Giessen 31978  Off.v.Gezh. 1e kl 
J.M.D. Gooss   96521  Sergeant 
H.H. de Grijff   271425 Adjudant Onderofficier 
Ph. A. van Haastricht (Flip) 96417  Wachtmeester Groep 24 (“Krommendijk”) 
F. Haen   96421  Korporaal  Groep 24 (“Fransen”) 
B. ten Hake   96416  Korporaal  Groep 24 (“Hoekstra”) 
D.J. Haverman  107590 Sergeant 
J.G. de Heer    96555  Sergeant   
H.A.G. Hermans  96409  Eerste-luitenant Groep 24 
J.C. van der Hoeven  105791 Soldaat 
H. Hootsen   107877 Sergeant 
F.W. van der Horst  104053 Opperwachtmeester 
J.A. Houben   104034 Wachtmeester 
M. Hulmer   104040 Wachtmeester Vertrouwensman  
F.W. Jansen    105820 Soldaat  overleden in krijgsgev. 
H. de Jong   96511  Vaandrig  Groep 24 
G. Karels   105428 Monteursmaat  
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A. Keijzer   96427  Korporaal   Groep 24 (“de Koning”) 
overleden in krijgsgev. 
C.H. Kieboom   106025 Sergeant Majoor 
A.T.W. de Kluis  98491  Majoor dominee 
J.A. van de Kooij  107584 Sergeant Majoor 
H. Koopmans   108609 Soldaat 
H. Kragt   96428  Sergeant  Groep 24 (“Sterk”) 
W.J.Th. Kriek   104081 Sergeant 
G.J. Kuipers   106077 Sergeant 
H. de Lange   96432  Sergeant  Groep 24 (“Kleins”) 
W.J. Langenhof  96413  Sergeant  Groep 24 (“Kortenhoef”) 
P. van der Leeden  107422 Matroos 
H. Leeuw (Henk)  96430  Sergeant  Groep 24 (“De Zeeuw”) 
J.R.H. Lewis   105967 Sergeant  overleden in krijgsgev. 
A.H.J. de Liefde  107595 Soldaat 
M.C. van der Linde  104074 Sergeant 1e kl 
J. van Logchem  105714 Soldaat 
W.H. Marie   104249 Sergeant  
L.H.M. van der Mark  97973  Korporaal 
P. van de Meeberg  98172  Korporaal  ziekenverpleger 
J.C. Mensch   106544 Sergeant 
J. Metz   104050 Sergeant Majoor 
D. Morren (Daantje)  96424  Sergeant  Groep 24 (“Vrolijk”) 
J.D. Mos   96422  Sergeant  Groep 24 (“Bos”) 
E.G. Mul   106008 Sergeant 
J. van Namen    107300 Soldaat  Vertrouwensman Nederl. 
Fr.C.B. te Nijenhuis  107169 Soldaat 
C.G. Noordenbos  96462  Sergeant 
J. van Os   98994 
Chr. Pals   107483 Sergeant 
A. van Pelt   106198 Sergeant  Barakchef 
P.A. Persoon   105739 Soldaat 
R. Postuma   108033 Sergeant  overleden in krijgsgev. 
H.J. Potter     Off.v.Gezh 2e kl 
J. Post    107897 Soldaat 
C.E. Prenger   96420  Sergeant  Groep 24 (“De Clerq”) 
L.J. Raaijman   98475  Soldaat 
C.G. Radier   104330 Sergeant 
Th.H. van Reijsen  104073 Foerier 1e kl  
P.J.J. den Riet  105729 Sergeant 
G. Riezebos   ?  Sergeant  overleden in krijgsgev. 
B. Roskam   104323 Sergeant 
J.C. Scheffer   106849 Sergeant 
J.H.G. Scheffer  98490  Eerste Luitenant 
M.J. Scheffer   106586 Soldaat 
H. Snier   104237 Wachtmeester 
P. van der Spek  106552 
M. Spijker   107428 Matroos 
J. Teutelink   98832  Sergeant 
J. Trijbetz   97923  Sergeant 1e kl 
F.A. Valten (Guus)  105470 Sergeant  orkestleider  
W. van der Veer  104266 Wachtmeester 
G.W. Veldman  103364 Sergeant 
W. Venterink   98580  Sergeant 
J. Verkerk   105944 Korporaal 
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P.A. Vermeulen  104011 Sergeant 
B. Visser   96412  Sergeant  Groep 24 (“Been”) 
W.G.H. Voesten    Majoor aalmoezenier  
… de Vries     Off.v.Gezh 
H.L.J. Walhain  98501  Soldaat  Verzorger van Goos 
G. IJzendoorn   97970  Soldaat 
 
Duitsers: 
Eilitz      Feldwebel 
Eckstein     Unteroffizier 
Kunde      Unteroffizier 
Lipschutz     Unteroffizier 
Dr. Pilz     Verantwoordelijk voor arbeidsinzet 
“Ober” of “Oberst.”     Afkorting voor Oberstabsarzt  
“de Kruidenier”    Bijnaam voor Duitse Gefreiter 
“de Sik”     Bijnaam voor Duitse Stabsarzt 
Flach      Hauptmann, verantw voor de post 
König      Hauptmann, Lageroffizier 1940-1945 
Familie Richter    Hier eten en slapen Goos en Henk regelmatig 
Christa      Halfzuster van Frau Richter 
Frau Beyer     Weduwe van krijgsgevangene 
 
Overigen: 
Beerd van de Werfhorst   Vriend van Goos 
Riek Veldhuis     Echtgenote van Beerd Doornewaard 
Beerd      Jongere broer van Goos 
Dave Katzeff     Zuid-Afrikaanse krijgsgevangene 
Bill Murray     Zuid-Afrikaanse krijgsgevangene 
Bob Heath     Canadese krijgsgevangene 
Willy      Echtgenote van Goos Doornewaard 
Dokter Benitte    Franse arts 
Hovener    Nederlandse krijgsgevangene 
Theoris    Engelse krijgsgevangene (Cyprioot) 
Hamont    Franse ziekenverpleger 
Mevr Bijkerk-Stroink, Enschede  Stuurt regelmatig Rode Kruispakket 
Dijkstra, Enschede    Stuurt Rode Kruispakket 
Koos Bruynisse    Nederlander in ziekenzaal 
De Vries    Nederlander in ziekenzaal 
Jeffrey    Schotse krijgsgevangene, beroepsvoetballer 
Charlie Phelps    Engelse krijgsgevangene, speelt vrouwenrol 
Henny Brus    Stuurt brief aan Goos 
Jack Grey    Engelse krijgsgevangene 
Vic Beard    Engelse krijgsgevangene 
Pieter Kuijper    Slachtoffer bombardement Enschede 10-10-1943 
Roelof Marinus Geerink    Slachtoffer bombardement Enschede 10-10-1943 
  



7 

4. Inleiding 

 

Op zaterdag 3 juli 1943 om 08.00 uur werd op de Kuipersdijk te Enschede, door middel van 

een pistoolschot uit een 9 mm pistool, de opperluitenant van de gemeentepolitie te Enschede 

Pieter Kaay vermoord, die op weg was van zijn woning naar het bureau van politie te 

Enschede. Volgens het  signalement zou de dader o.a. hoge bruine schoenen dragen. De 

vermoorde was een persoonlijke vriend van de Kapitein van Politie- Korpschef te Enschede A. 

Berends (Toon). De kogel had de linker kamer van het hart doorboord en dat was aan de 

borstzijde van het lichaam gedeeltelijk zichtbaar. De indruk die deze daad wekte, was 

algemeen. 

Nadat het Openbaar ministerie uit Almelo op de plaats van het misdrijf aanwezig was geweest, 

werd het onderzoek grootscheeps ingezet. Niet alleen de Sicherheitspolizei te Enschede, die 

het onderzoek leidde, werd ingezet maar het gehele politieapparaat te Enschede, ook 

rechercheurs uit Deventer en Arnhem met de plaatsvervangend korpschef aldaar. 

Onderzoek speciaal gericht op alle personen met hoge bruine schoenen door de gehele stad. 

Posten op  het station, telexbericht verzonden. De zaak draaide, arrestaties volgden. Alle 

personen die op enigerlei wijze in de laatste dagen met de vermoorde in contact waren 

geweest en die de vermoorde kwalijk gezind konden zijn, werden aan een verhoor 

onderworpen. Het volgende bericht kwam: 2 met name genoemde personen, beiden 

voortvluchtig, zijn mogelijk de daders. Aanhouding verzocht. Posten door 2 agenten in de 

woning aan de Dennenweg, waar een van deze personen woont. De ambtenaren van het 

politiekorps te Enschede doen bijna dag en nacht dienst. Er wordt gezorgd voor warm eten uit 

de centrale keuken. In de nacht van 3 op 4 juli worden verschillende personen (11) 

gearresteerd, de meesten zijn gemeentesecretarie-ambtenaren. De volgende dag vrijgelaten. 

In de nacht van 4 op 5 juli worden verschillende communisten gearresteerd en personen die 

zich in hun woningen bevonden. Alles vrijgelaten. De nacht daarop personen die Joden 

hadden gehuisvest. Op 6 juli 1943 om 07.00 uur waren alle politiebeambten van het bureau 

ontboden. Allen in de wacht bijeen. Plotseling rijden voor het bureau 4 overvalwagens van de 

Grüne Polizei. Voor we het weten zijn alle uitgangen bezet en het bureau afgezet. Zelfs de 

Sipo1 schijnt hiervan niets geweten te hebben. Majoor Nietsche van de Grüne is de 

commandant. Hij moet de lijst hebben met namen van degenen die in militaire dienst geweest 

zijn. De administrateur Van de Brink geeft hem die. Deze ambtenaren moeten zich in een hoek 

opstellen, gescheiden van de anderen. Een machinepistool en ettelijke geweren blijven op hen 

gericht. Hier wordt dan bekend gemaakt dat zij op bevel van Rauter2 als vergeldingsmaatregel 

voor de moord op opperluitenant Kaay in krijgsgevangenschap gevoerd zullen worden. 

De C.v.P. (commissaris van politie) is niet aanwezig. Wist er niets van. Komt pas later. Wij 

moeten één voor één onze wapens afleggen. Ze liggen daar op de tafel in het midden van de 

wacht. De rest van het korps is naar boven gestuurd. Enkelen vragen toestemming een pakje 

                                                 
1 Sipo = afkorting voor Sicherheitspolizei. De Sicherheitspolizei und SD was het apparaat van 
de Duitse politieke recherche (Sicherheitspolizei of Sipo) en de geheime inlichtingendienst (Sicherheitsdienst of 

SD), die vanaf het begin nauw met elkaar verbonden waren[1] en in alle door Duitsland veroverde landen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hun intrede deden. 
2 Rauter =  Johann Baptist Albin (Hanns Albin) Rauter (Klagenfurt, 4 februari 1895 – Scheveningen, 25 

maart 1949) was een Oostenrijker die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland de hoogste 
vertegenwoordiger van de SS was en als zodanig hoofdverantwoordelijke voor vervolging en onderdrukking van 
het Nederlandse verzet en medeverantwoordelijke voor de deportatie van de Nederlandse Joden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspolizei_und_SD#cite_note-L._de_Jong-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klagenfurt
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1895
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheveningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1949
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
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shag, dat nog in hun kastje ligt, te mogen nemen. Toegestaan. Dan naar buiten; 5 bij 5. Nu 

begin het: “schnell, schnell, Sie sind wieder Soldat!”. Plaats nemen op de overvalwagen. Hier 

wordt bekendgemaakt dat we om 09.30 uur zullen vertrekken naar Amersfoort. Tot die tijd 

mogen onze verwanten onze bagage brengen, zoals die is toegestaan voor krijgsgevangenen. 

Onze collega’s helpen daarin mee. Daarna komt bericht dat onze familie afscheid mag komen 

nemen. De versten worden per motor gehaald. Nu is er benzine! Al was het de laatste! De 

C.v.P. komt nu ook bij de Sipo. Hij heeft de tranen in zijn ogen. Hij geeft ons allen de hand en 

zegt: “Het spijt mij jongens, ik kan er ook niets aan doen! Dit is de 2e slag die ik krijg!”. Dit stemt 

ons toch ondanks alles, gunstiger voor hem. Ook de burgemeester komt daar en verzekert 

ons, dat er voor onze gezinnen gezorgd worden zal. Wij nemen afscheid van onze vrouwen. 

De C.v.P. gaat aan de uitgang van het gebouw staan en geeft ons allen de hand en zegt: 

“Sterkte!”. Instappen. 

Nog een laatste raadgeving en aanwijzing aan vrouwen en verloofden en dan gaat het: “Los!”. 

De reis per open overvalwagen is fris. Enkelen lopen er een flinke verkoudheid mee op. Om 

ongeveer 13.00 uur arriveren we bij het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat te 

Amersfoort. Wij worden hier in een aparte barak ondergebracht. Wij krijgen een speciale 

behandeling. Een doosje sigaren, wat sigaretten doen wonderen. Wij krijgen zelfs strozakken, 

hetgeen alleen de officieren in dit kamp hebben. In dit kamp hebben ook de verplichte 

meldingen plaats van de overige militairen van de Nederlandse weermacht. De bevolking in 

Enschede was ook medelevend geweest. Wij kregen ieder 2 pakjes shag en vloeitjes, een 

hoeveelheid jam (van de C.v.P. persoonlijk) en verder wat levensmiddelen. 

In het kamp zelf wordt prachtwerk verricht door het Nederlandse Rode Kruis, dat beschikken 

kan over de bekende soldatenmoeder, mevrouw Hiddink uit Leiden, en de vrouwen en 

weduwen van verschillende officieren uit Amersfoort. Zij beschikken ter uitdeling over de 

voorraden levensmiddelen die door de militairen die op Ausweis vrijstelling van 

krijgsgevangenschap krijgen, vrijwillig voor hun minder fortuinlijke kameraden worden 

achtergelaten. En dat is geen klein beetje. Geen werk is deze dames teveel. Wij worden 

volgestopt: brood, koek, paling, kersen, rookgerei, leesboek en tijdschriften. Wij weten niet 

goed wat ons overkomt, dat we nu niets te doen hebben. Niets maar dan ook niets. Niet het 

gehate werk van alle dag, het meten met 2 maten, het ophalen, wegbrengen van eigen 

landgenoten voor de bezetter. Wij komen tot rust. Wij hopen nu dat we, nu het eenmaal zo 

met ons gelopen is, niet teruggestuurd te worden om weer dat gehate werk te doen. Laat men 

ons nu maar in krijgsgevangenschap sturen. Wij vinden het de beste oplossing. Een mooie 

oplossing. Want, vragen wij ons af, wat gebeurt er met ons, als we naar Enschede 

teruggestuurd worden en er gebeurt weer iets, bijvoorbeeld Jan met de kappen3 wordt om 

zeep geholpen wat reeds lang verwacht wordt, wat gebeurt er dan met ons? Wij gaan dan 

weer! Wie weet gebeuren er ergere dingen met enkelen van ons! Daarom: dit liever. Dit geeft 

zekerheid, het andere een zenuwenleven. Alleen voor onze vrouwen en verloofden en verdere 

familie, daar vinden we het erg voor. Daaraan denkende, zouden we terug willen. 

Al met al is echter de stemming onder ons opperbest. ’s Avonds in de barak bulderen we van 

de lach. Er worden bakken verteld. Enkelen van ons zijn onuitputtelijk schijnt het. Morren 

(Sergeant D. Morren Kgf 96424) met zijn sierlach! We leren elkaar kennen. Het is allen jongens 

                                                 
3 Jan met de kappen. Bijnaam voor Jan van Limburg, hoofdwachtmeester van politie te Enschede. Heulde met de 
Duitsers en spoorde actief Joden en ondergedoken Nederlanders op. Is na de oorlog vervolgd wegens zijn 
wandaden. 



9 

onder elkaar, officieren, klerk, agent. Wij zijn weer soldaat. Met de kok, Hendrik, zijn we beste 

maatjes. Een kleine geldinzameling voor hem. Hij stuurt corveeërs. Op donderdagmorgen 

komt Inspecteur Bruining met de politieauto met voor ieder van ons een pak met verdere 

benodigdheden. Wij hadden daarom gevraagd. Het Rode Kruis had een speciale koerier met 

een gezamenlijke brief aan onze familie gezonden naar Enschede. Er was, om één naam te 

noemen, van Adolfs, voor ieder: 4 pakjes shag, 2 doosjes sigaren. Een prachtdaad!  Daarvan 

hebben we plezier gehad. Vrijdags komen onze resp. vrouwen en verloofden op bezoek, d.w.z. 

achter de omheining achter het kamp. De Duitse schildwachten zijn erg soepel. Vooral de 

dikkerd (Grüne Polizei). We kunnen spreken, clandestien pakjes overgeven. 

’s Avonds voor we gaan slapen, houden we de laatste avonden bal. We zingen bij de piano 

die er staat. Haen (Korporaal F. Haen Kgf 96421) speelt. We zingen tot we schor zijn en gaan 

dan langzamerhand op de strozak. Een enkeling onder ons is wat erg pessimistisch, maar 

algemeen is de stemming ouderwets soldaat! Van het Rode Kruis krijgen we fluiten, 

mondaccordeons. Keizer (Korporaal A. Keijzer Kgf 96427) heeft zijn trompet meegekregen en 

brengt zijn signalen ten gehore. We vragen vaak: “Wie denkt er nog dat we naar Enschede 

terug gaan?”. Dat komt later nog vaak. Ook als we reeds ver weg zijn. Nu echter zijn we er 

nog steeds bang voor. 

5. OP REIS 

 

Op zaterdag 10 juli 1943 om 16.00 uur in de trein te Amersfoort. Koffers slepen! Wij in één 

wagon, 24 man. De rest, het hele transport is ongeveer 350 man, à 30 man per wagon4. Langs 

de open wagondeuren doet het Rode Kruis weer prachtwerk. Kersen worden rondgedeeld. 

We krijgen allemaal zwarte tanden, zodat we als ….monden hebben. We zingen: “Adieu, wij 

moeten elkander groeten”. Om 17.00 uur vertrek van de treinen. Voorste wagon Grüne Polizei. 

Achterste wagon, evenals voorste personenwagon, bergt de officieren die zijn meegegaan, 5 

Joden en 1 van de pantserwagens. In iedere wagon staat een tonnetje, voor de grote en kleine 

boodschap. Wij doen de kleine in een pannetje en gieten die langs de schuifdeur naar buiten. 

De grote bewaren we persoonlijk om gevrijwaard te zijn van de constante stank. Want het ruikt 

zo bij tijden al genoeg, zó erg dat we roepen: “Stink jij weer zo?”. Het wordt je groen en geel 

voor de ogen en zoet op de tong! 

De transportcommandant, een dikke gebrilde Hauptmann, is een heel geschikte man. 

Onderweg krijgen we enige malen gelegenheid water in te nemen en 2 maal krijgen we brood. 

We passeren verschillende plaatsen en één van ons noteert de namen: 

21.10 uur. Wij passeren de grens bij Oldenzaal. In Oldenzaal zelf en ook in Hengelo roepen 

we nog: “De groeten in Enschede. Bel maar op 2244 Enschede en zeg dat alles goed is”. We 

maken onderweg door Nederland het V-teken5, hetgeen gretig beantwoord wordt. Bij het 

passeren van de Nederlandse grens zingen we het Wilhelmus en “Ik heb u lief mijn Nederland”. 

Nu niet gedachteloos maar komend uit het hart. 

                                                 
4 Op 12-7-1943 komen er 342 Nederlanders aan in Stalag IV B Mühlberg. Kgf nrs 96401 t/m 96742. 
5 V-teken = Teken voor Victory. Door de Duitsers later overgenomen als V = Victorie want Duitschland wint voor 
Europa op alle fronten. 
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We passeren Wildesheim, slot Bentheim, Süttorf, Salzbergen, Deves, Bentlage, Rheine 

waarheen vele Enschedeërs gaan om te werken, Rotte, Hörstel (22.30 uur). Esch …..(22.50 

uur). Osnabrück, waar alles op het emplacement volop verlicht is (23.10 uur). Gedurende de 

nacht rijden we door. Enkelen van ons blijven voor de kleine getraliede ramen staan kijken 

naar het landschap en eventuele plaatsen. De rest kruipt man aan man (dat is warm) in de 

houtwol, die we in een deel van de wagon uitgespreid hebben, en probeert te slapen. We 

liggen met de hoofden tegen de zijwanden van de wagon en de benen tussen en over elkaar, 

hetgeen in de nacht menige vloek ontlokt aan ons, wanneer er één uit- of in zijn holletje moet 

om een boodschapje te gaan doen. Komt hij terug, dan is vaak zijn plaats ingenomen door 

een ander, die zich almaar slapende houdt of misschien ook wel slaapt. 

Zondag 11 juli 1943 

Om 02.50 uur passeren we Minden. Fabrieksstad. Emplacement volop verlicht. Om 04.25 uur 

in Hannover. Hier op het goederenemplacement wachten. Pissen. Vertrek 09.30 uur. 

Hannover-Linden (09.45 uur, fabrieken), Misburg 10.05 uur. Kötchenwald (wachten), Lehrte 

(11.05 uur), Hämelerwald (11.20 uur, bomen en bos), Vöhrum (bouwland), Peine 

(metaalfabrieken), Vechelde (11.50 uur, granen en suikerbieten), Gross-Gleidingen (idem), 

Broitzem (dorp, boeren), Brunswijk (passeren op goederenemplacement, lang wachten), 

Meddel (12.55 uur, bouwland, granen en suikerbieten afgewisseld met bossen), Schandelah, 

Bornum, Königslutter, Lelm, Frellstedt, Harbice (bossen), Mariënborn (landbouw), Eisleben 

(14.00 uur), Neuesleben, Niederdodeleben, Magdeburg (15.00 uur, suikerbieten), vertrek 

15.30 uur. Biederitz (15.40 uur), Königsborn (15.50 uur, landbouw, bos, woeste gronden, licht 

golvend terrein, granen).  

We zitten nu 24 uur in de trein. Prödel (16.10 uur, landbouw, licht golvend terrein), Lübs 

(landbouw, tarwe, zeer oude molens), Güterglück (landbouw, granen), Zerbst (16.35 uur, 

naaldbossen, landbouw, rogge), Roszlau (16.42 uur), Dessau (bouw- en weiland), Meinsdorf 

(poep en privaat, het werd hoognodig). Als we aan de transportcommandant vragen, mag het, 

per wagon. Wat een verlichting voor velen die al uren zich liepen te verbijten. 

Velen hadden gezegd: je bent hartstikke gek. Als ik moet, ging ik er wel op zitten (het tonnetje). 

Er was ons gezegd dat we er deze avond wel zouden zijn. Door het vele wachten zal dit echter 

wel niet gaan. Het is vandaag zondag. Er rijden vele goederentreinen en een enkele 

personentrein op de hoofdlijn die we reden. We denken nu op een zijlijn te zijn. We kunnen 

ons echter heel slecht oriënteren zonder kaart. 17.30 uur vertrek van Neinsdorf. 17.50 uur 

Coswig (flinke industrieplaats, daarna golvend terrein, bossen en bouwland). Griebö, Piesteritz 

met een grote fabriek van Gummiwerke, Klein Wittenberg (bouwland, bos, fabrieken), 

Wittenberg (18.15 uur, fabrieken, landbouw). Grond wordt slechter. Veel morellen. Mühlander 

(rogge, slechte grond), Elster (Elbe; veel alleenstaande keurige arbeidershuisjes, slechte 

grond, rogge, verspreide naaldbomen). Jessen (19.05 uur, slot, goed verzorgde naaldbossen, 

rogge, haver, dun bevolkt), Annaburg (rogge, haver, naaldbomen, reeën), Fermerswalda 

(19.30 uur, kruising met autobaan, tunnel), Falkenberg (grote remise voor locomotieven). 

Onderweg krijgen we vaak een nieuwe locomotief ervoor. Sachsdorf, Mühldorf (22.30 uur). De 

Hauptmann maakt bekend dat we hier zullen overnachten en dat we vlak in de buurt van het 

kamp zijn. We zetten weer de koffers in een hoek van de wagon en installeren ons mannetje 

aan mannetje, lijf aan lijf in de houtwol. In korte tijd slaapt alles. We zijn moe van het staan de 

hele dag en het turen door de raampjes van de wagon. Doodmoe. 
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Maandag 12 juli 1943 

Om 04.00 uur worden we gewekt door bonzen op de wagon. Klaarmaken voor uitstappen. 

04.30 uur eruit. De zware koffers blijven in de wagon zegt de Hauptmann. Die zullen gehaald 

worden. Prachtig vinden we. We noteren nog dat we in een Nederlandse wagon nr 21138 de 

reis maakten. De reis zelf duurde, de nacht slapen in Mühldorf meegerekend, precies 36 uur. 

We waren blij eruit te zijn. Het landschap onderweg is ons stuk voor stuk niet meegevallen. 

We hadden verwacht meer groots natuurschoon te zien. We zagen een land als Zuid-Limburg. 

De huizenbouw viel ons hard tegen. Het meeste zagen wij grote huurkazernes, 3 à 4 hoog met 

kleine raampjes en 2 deuren. We kunnen uit de trein niet over een land oordelen. Zie maar 

een traject in Nederland. 

6. STALAG IV B MÜHLBERG. 

 

Lopen naar het kamp. Onderweg erheen komen we al Russische krijgsgevangenen tegen met 

een wagen die ze voortduwen. Sjok, sjok, sjok. Langzaam. Wij lopen er nog fris bij in onze 

nette uniformen. Ze komen meestal met hun rechterhand aan hun pet en knikken dan 

onderworpen. Ze zijn gekleed in haveloze uniformen. Het is ongeveer ½ uur lopen naar het 

kamp. We komen een officier tegen die met de Hauptmann, onze transportcommandant, 

woorden krijgt over onze zware bagage. Hij weet het voor elkaar te krijgen dat wij een wagen 

krijgen voor onze bagage en die van de officieren. In het kamp aangekomen (laat alle hoop, 

gij die hier binnenkomt, varen) krijgen we gauw een paar emmers thee. Er zijn al ongeveer 

2.300 Nederlanders, daarnaast vele Russen, Serven, Polen. Zijn we terug met de bagage, dan 

gaat het in het kamp bij groepen naar de ontluisinrichting. Wij worden kaalgeschoren door 

Russen met een apparaat dat door andere Russen draaiende aan een wiel, in beweging 

gebracht wordt. Daarna onder de douche, heerlijk! 3 officieren weigeren zich te laten 

kaalscheren.6 Dat gaat op. Hierna komen we voor een lamp, waarnaast een soort dokter zit 

(Rus). Daarna met een kwastje met creoline op 3 plaatsen bestreken in de beharing en daarna 

voor de warme-luchtinstallatie om te drogen! Een prikje tegen paratyfus door een Rus is de 

laatste behandeling hier. We kunnen onze kleding afhalen die door Fransen in de eigenlijke 

ontluisinrichting is behandeld. Alle etenswaren, tabak enz. apart gehouden. 

Hierna door de visitatie. Duitsers visiteren. Conservenblikje afgenomen en genummerd. 

Kunnen we later terughalen uit het depot. Geld afgeven. Bewijsje daarvoor. In het kamp 

kampgeld. Persoonsbewijs afgeven. Politiebewijs houden. Hierna groepsgewijs naar de barak, 

waarin we ondergebracht worden. De Nederlanders onderweg helpen graag een handje. In de 

barak. Aan onze kant totaal 158 man. Dan waslokaal, dan andere helft van de barak. In 

waslokaal ook kuipen om kleding te wassen. Kribben staan 3 hoog. Blokken van 6 

slaapplaatsen. Met strozakken. Zoeken plaatsje. Wij in een hoek bijeen. Installeren. Sommigen 

kruipen rap in hun krib. Vermoeid. Flip (Wachtmeester Ph. A. van Haastricht Kgf 96417) heeft 

last van het spuitje. De rest niet. We nemen wat brood van onze voorraad die we uit het kamp 

in Amersfoort hebben meegesjouwd. Naast brood (Duitse kuch) hebben we ook jam, zeep, 

smeerkaas meegesjouwd. Sommigen slapen. Anderen gaan zich wat scheren, tanden 

poetsen, wassen, haarkammen (was het maar zo!). Daar knap je heerlijk van op. Het is ook 

geen gezicht. Je kent elkaar gewoonweg niet meer terug. In uniform gaat het nog. We konden 

                                                 
6 Er zitten 9 officieren in het transport, die op 16-7-1943 worden doorgestuurd naar Stalag 371 Stanislau. 
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stuk voor stuk zo tussen de Russen lopen, zonder op te vallen. We roepen elkaar toe: “Hé, 

lelijke kaalkop, kletskop, Mongool, boef, enz.  

Macaronisoep is vandaag de middagpot. Om ongeveer 16.30 uur komt die nog. Smakelijke 

soep. Er ligt zelfs wat vet op. Aardappels in de schil, ieder 5 à 6 erbij. De verdeling over 158 

man heeft de eerste keer heel wat voeten in de aarde. Alles komt echter terecht. Anderen die 

reeds langer hier zijn, beweren dat het hier heel goed is, vergeleken bij kamp Altengrabow7 bij 

Magdeburg. Daar zouden gouden ringen en horloges zijn geruild voor etenswaren. 

Reeds tijdens het eten komen uit de andere barakken Nederlanders in onze barak. Ze azen 

op een stukje brood, een bordje soep, een sigaret. Hebben ze wat van je gehad, dan gaan ze 

gauw met een ander bomen, in de hoop daar eveneens iets los te krijgen. Na het middageten 

staan er Nederlanders uit het aangrenzend kamp achter het prikkeldraad (dubbele afrastering) 

te vragen om wat brood, wat overgeschoten aardappels. Sommigen gooien er wat overheen. 

Wij denken,  eerlijk gezegd, dat het ook wat reclame is; zó slecht hebben wij het daar in 

Altengrabow gehad!  

Ongeveer 18.00 uur worden we bijeengeroepen op de appèlplaats. De Feldwebel en 

Unteroffizier van onze barak komen appèl houden. Inspecteur Hermans (Eerste-luitenant 

H.A.G. Hermans Kgf 96409) doet enkele algemene mededelingen, gedragsregels. Hierna 

worden aan ons voorgesteld: de chef tolk, wachtmeester Van der Veer (Wachtmeester W. van 

der Veer Kgf 104266) en de vertrouwensman van de Nederlanders in het kamp Van Namen 

(Soldaat J. van Namen Kgf 107300), zulks volgens de Conventie van Genève. Zij noemen 

weer enkele gedragsregels op. O.a. is het ten strengste verboden zich op enigerlei wijze op te 

houden met de Russen, die o.a. gelegerd zijn in een kamp grenzend aan het onze. Een 1 m 

hoge draad staat voor de eigenlijke dubbele afrastering om het Russenkamp. Als we die 

overschrijden, zal zonder pardon geschoten worden. Om het hele kamp en ook op 

verschillende plaatsen daarbinnen bevinden zich verhoogde, platvormige overdekte 

uitkijkposten van de bewaking. 

Voor het geval we moeilijkheden hebben, kunnen we ons in verbinding stellen met de 

vertrouwensman. De dagindeling wordt bekend gemaakt: 05.30 uur reveille wordt gefloten, 

06.00 uur morgen-appèl op de appèlplaats, 12.00 uur warm eten, 18.00 uur avondmaaltijd, 

21.30 uur in de barak zijn, 22.00 uur alles rustig zijn.  

In de barak weer. Klaar maken voor eten. Het uitdelen van het brood een heel karwei. Per 5 

man een kuch voor vanavond en morgenochtend (zwaar, zeer voedzaam brood). Morgen per 

4 man. Zo om de andere dag. Verder is er een emmer vol marmelade en een grote schaal met 

suiker, ongeveer 5 pond wel. De 158 man van onze afdeling zijn door de zorg van vaandrig 

De Jong (Vaandrig H. de Jong Kgf 96511), die ook bij ons zijn “tent” heeft opgeslagen, verdeeld 

in groepen van 20 man met een sergeant. Wij blijven een aparte groep vormen. Een van ons 

neemt de marmelade uitdelen voor zijn rekening en een ander stelt zich op achter de 

suikerschaal: ieder een afgestreken eetlepel. De vaandrig brult: “even stilte”. Commandant 

groep I aantreden met zijn 24 man voor de uitdeling. Ieder een jampotje, busje, schaaltje enz. 

meenemen. Zulks geschiedt. Goed en wel is de uitdeling geschied, daar komt de Feldwebel 

de barak inlopen: “Antreten, sofort! Schnell, schnell!”. Wij staan aangetreden. Het regent 

lekker. Tellen, tellen, 1 man teveel. Weer tellen. 1 man te weinig. Weer tellen, klopt. Naar 

                                                 
7 Altengrabow, Stalag XI A. Voor vele Nederlanders (ongeveer 5.300) het eerste kamp waar ze na Amersfoort 
terechtkwamen. Hier was het eten slecht en werden er inderdaad goederen geruild tegen etenswaren. 
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verluidt zijn er 6 man zoek in het kamp naast ons. Het was ons al opgevallen dat deze nog 

steeds op de appèlplaats stonden. Nu dacht men dat het misschien mogelijk was dat deze 

zich bij ons ophielden. Later waren ze terecht. Inrukken. Eten. 

Na het eten wat heen en weer lopen binnen de afrastering om onze barak. We blijven zoveel 

mogelijk bijeen en lopen te bomen. We hopen dat we samen blijven kunnen en eventueel 

tewerkgesteld worden bij een boer. Maar dan samen. Niet om te werken voor de Duitsers maar 

om ons eten! Of dit kan betwijfelen we. Enfin, afwachten maar. 

Verschillende Nederlanders hier die uit Altengrabow gekomen zijn, dragen grijze broeken en 

Franse tunieken. Ook de bekende alpinomuts van de Alpenjagers, sjiek in de nek geplooid, 

ontbreekt niet. Het lijken zó Fransen. Dat vinden we eigenlijk geen werk. Zou dat mogen? 

Achteraf horen we dat de Fransen er zelf tegen geprotesteerd hebben, als het tenminste waar 

is. Want er doen zoveel geruchten de ronde. 

We gaan voor de 1 m hoge draad staan langs de verboden zone langs het Russenkamp. De 

Russen lopen heel sloom in grote troep bijeen. Echte Mongolenkoppen zijn er bij, met 

Tartarenmutsen op met kwasten eraan. “Het beestmens” zeggen we tegen elkaar, gedachtig 

aan het titelblad van het “Signaal”.8 Zij staan naar ons te kijken en wij naar hen. Een enkeling 

loopt er tussen met een platte pet. Die hebben een hogere rang wordt verteld. Sommige 

Russen groeten hen. Het gebeurt ook vaak dat ze voor óns groeten als we ergens langs 

marcheren. Ineens wordt er een pakje over de afrastering gegooid. Niemand van ons kamp 

durft eraan te komen, want de Duitse schildwacht heeft er het oog op. Er zit Russische shag 

in zegt men. In ruil willen ze zeker brood. Een Duitse bewaker komt op zijn lage fietsje het 

Russenkamp doorrijden. In het midden van dit kamp bevindt zich een grote kuil, waarin 

waarschijnlijk water zal staan. Wij kunnen dat niet zien. De bewaker rijdt om die kuil heen, 

schreeuwt wat tegen de Russen en drijft hen uit de buurt van de kuil weg. We zien nu pas, dat 

er rook uit die kuil opstijgt. We veronderstellen dat ze aardappelen poffen die ze hier of daar 

op de kop getikt hebben. De bewaker verdwijnt. Hij is net weg, daar rennen enkele Russen de 

kuil in en komen even later er weer uit. De anderen slenteren weer in de richting waar ze net 

zijn weggestuurd. We bemerken aan onze kant dat het pakje met shag verdwenen is. Een 

groepje is er quasi langs geslenterd en heeft het en passant opgeraapt. De bewaker op zijn 

fietsje komt weer aangereden. Schreeuwt weer wat en stuurt hen bij de kuil weg. Hij gaat in 

de kuil kijken. De Russen sjokken langzaam weg. Net kuddedieren, zeggen we.  

Tot 21.15 uur wandelen we wat. Dan naar binnen. Sommigen eten stukjes brood. Anderen al 

te bed. Flip slaapt al lang. Zo ziek als een kat. Heeft niets gegeten. 21.45 uur te bed. Langzaam 

komt de rust. De ademhaling hoor je gaan. In een hoek zitten er nog enkelen te bomen. Uit 

een paar kribben komt de aanmaning: “jongens, hou je koppen dicht en ga naar je nest”. 

Slapen doen we, slapen! Als in het fijnste bed. ’s Nachts regent het. Daar liggen de 

moordenaars en slapen de slaap der rechtvaardigen. Al te gauw komt het fluitje van 05.30 uur. 

Reveille! 2e dag! 

 

                                                 
8 Signaal was een propaganda tijdschrift, dat in diverse bezette landen werd uitgegeven. Naast 
oorlogsontwikkelingen ook veel aandacht voor sport, cultuur en techniek. 
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Plattegrond Stalag IV B Mühlberg zoals het in 1948 was.  

 

 



15 

7. JULI 1943 

 

Dinsdag 13 juli 1943 

Vandaag een week geleden dat we gepakt werden. Herinneren elkaar eraan. Registratie: we 

marcheren met onze groep, als steeds begeleid door een Duitse soldaat met geschouderd 

geweer, naar een barak waarin lange tafels achter elkaar staan. Aan de eerste tafel zitten 

Nederlanders. Aan de tweede Russen, aan de derde Polen, aan de vierde Russen. Deze tafels 

passeren we achtereenvolgens en aan iedere tafel worden naam, adres enz. genoteerd voor 

het kaartsysteem. We krijgen elk een metalen plaatje aan een koordje, waarop vermeld: 

 

Herkenningsplaatje met Kgf-nummer Goos Doornewaard 

Stalag = Stammlager. Ieder wordt nu een nummer. Steeds dragen. Allereerst wordt ook hier 

bekendgemaakt een order van het O.K.W.9 van januari 1940, inhoudende: “Het is aan 

krijgsgevangenen verboden zich op enigerlei wijze op te houden of betrekkingen aan te 

knopen met Duitse vrouwen en meisjes, zulks op straffe van 10-15 jaar tuchthuis. In ernstige 

gevallen de doodstraf”. Wij moeten allen onze handtekening zetten dat dit tot ons is 

doorgedrongen. Russen vullen kaarten in. Een groepje zit apart. Een oude Rus met een 

formidabele snor loenst over zijn bril naar de schrijvers en geeft aanwijzingen over het invullen 

van de kaarten. Er loopt ook een Franse krijgsgevangene die Russisch spreekt evenals Duits. 

Is soort verbindingsman. We denken dat het een Russische emigrant uit Frankrijk is. Het is 

een persoonlijkheid, dat kun je zo zien. Gaat kracht van uit. 

Het laatste hier is het maken van een foto. 2 Fransen zorgen hiervoor. Eén draagt een speldje 

met de maarschalkstaf van Pétain. 6 man tegelijk neemt plaats achter een gespannen deken, 

3 laag, 3 hoger. We willen de petten ophouden maar dat gaat niet op. Kale koppen komen er 

op. 2 Russen maken rechthoekige bordjes klaar waarop onze namen en nummers komen. Dit 

krijgt ieder voor zich te hangen. Die 2 spreken ook al wat Duits. Zolang de 2 Fransen hun 

toestel klaarmaken, zitten we lelijke koppen tegen elkaar te trekken. Ook weer voorbij. Afmars 

naar de barak.  

In de namiddag afmars voor het maken van een röntgenfoto. Bovenlichaam ontbloten. Een 

Nederlander (Reg. Grenadiers) vertelt ons de gang van zaken. Een röntgenapparaat waarin 

                                                 
9 OKW = Oberkommando der Wehrmacht 
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een fototoestel is gemonteerd. De röntgenoloog is een beestmens. Nog een Rus die met een 

grote gummischort voorloopt.  

Tussen 12.00-14.00 uur mogen we op de krib liggen, echter zonder schoenen. Wat een leven, 

wat een leven hebben we toch! Een middagdutje zelfs! Het weer is echter nog steeds slecht. 

Veel regen en koude winden. Het kamp ligt op een vlakte. Rondom bouwland: rogge. Tijdens 

het avondeten komt er een Nederlandse onderofficier uit een naburige barak. Vraagt de 

barakcommandant even het woord te mogen. Hij vertelt ons dat er Nederlanders in het 

Krankenrevier liggen. Enkelen met longontsteking. Het is gebleken dat deze mensen dezelfde 

voeding krijgen als wij allen. Ook het Rode Kruis kan in dezen nog niets doen. Ook de 

kampcommandant niet. Voorschriften. Nu zegt hij dat de mensen in zijn barak allen in 

Altengrabow geweest zijn en dat het daar – we horen het weer – wat betreft voeding, ligging, 

behandeling zoveel slechter is geweest dan hier. Zó erg dat hij ons geen van allen toewenst, 

daar ooit te komen. Die mensen hebben nog iets bijeen gebracht voor de zieken. Wij hebben 

allicht nog wat voorraad. Hij vraagt inzameling. Met handgeklap geven we allen onze 

instemming te kennen. 

Avond. We wandelen wat. Naar de Russen gaan we altijd kijken. Enkelen van ons zien dat de 

Russen wat shag overgooien. De Nederlanders die het oprapen geven nog niets terug. Niets 

bij zich? De … halen wat stukken brood, die bij ons niemand durft te eten, want de schimmel 

staat er vingerdik op en gooien die op een niet opvallende plek over de afrastering. Zij springen 

er allen op en betwisten het elkaar. Frits van Leeuw roept in het Duits, hetgeen ze allen hier 

verstaan, dat ze het verdelen moeten. Ze doen dit dan ook. Een ander ziet toevallig dat er een 

doosje overzeilt, vlak bij enkele Nederlanders. Meteen raapt één het op en ook meteen snerpt 

het fluitje van de schildwacht op zijn platform. Maar het is al binnen. We zien dat er een soort 

shag in zit, die bestaat uit  gedroogde wortels van de een of andere plant, fijne houtdeeltjes 

enz. We draaien er een sigaret van. Het rookt. In de pijp zelfs heel goed zegt men. Beter dan 

surrogaat. Het stinkt tenminste niet zo als de pijp van de dikke Marinus. Er zijn er ook die 

zeggen die rommel toch niet te roken, waar die Russen met hun vingers hebben aangezeten. 

Welke ziekte kunnen die kerels wel hebben? Er wordt verteld dat de Amerikanen en Engelsen 

Sicilië volledig hebben bezet en reeds op 3 plaatsen in Italië zelf zijn geland: bij Rome, bij 

Napels en bij Brindisi. Er schijnen hier in het kamp groepen te zijn die een ontvangstapparaat 

hebben. Of het waar is? In brood gebakken verzonden. 

Naar bed. Keijzer blaast taptoe en avond-appèl. Enkelen eerst nog een snee brood. Wij 

hebben vandaag al onze voorraad aan brood, die we hadden uit Amersfoort, onder elkaar 

verdeeld. Ook hebben we vanavond van de Duitsers gekregen een stukje zeep en scheerzeep. 

De zeep die wij al hadden (van Enschedeërs gekregen) voegen wij hierbij en verdelen die. 

Morren heeft een eigen verdelingswijze uitgevonden, waarvan niemand iets begrijpt. Enfin, 

ieder krijgt wat. Gisteravond was het meteen rustig maar vanavond zitten sommigen tot 

vervelens toe te kletsen en te lachen, tot laat toe. Van verschillende kanten wordt er gevraagd 

de mond te houden, echter zonder resultaat. Ten leste doet Frits zijn mond open en schreeuwt: 

“Wie nu niet rap zijn kiezen op elkaar houdt, zal een flink pak op zijn lazerij hebben. Je kunt 

nu langzamerhand je smoel wel eens houden. En reken er maar op, dat het gebeurt ook. Wij 

hebben zoiets vaker bij de hand gehad, reken daar op”. En het is stil. Een enkeling laat er nog 

een vliegen, hetgeen nog wat onderdrukt gegiechel veroorzaakt, echter het blijft rustig. Een 

schijnwerper doet zijn baan van licht over het kamp glijden. Hij strijkt bij ons langs de zoldering, 

over de kribben, waarin de slapende gezichten. 
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Woensdag, 14 juli 1943 

Keijzer is door de vaandrig reeds bijtijds gewekt en hij blaast buiten de barak de reveille, dat 

het schalt door het kamp. Na 08.00 uur aantreden met onze dekens. Een “E” komt erop 

geschilderd: 2 dekens mogen we zelf hebben. Een Hauptfeldwebel komt er bij: De troep wordt 

hem door onze Unteroffizier gemeld. Die noemen we Hans Moser: hij lijkt er precies op en zijn 

stem is ook dezelfde. De Hauptfeldwebel roept: “Zwei Moaler, zwei Moaler!”. We begrijpen ten 

leste, dat hij “Mahler” bedoelt. Dus 2 schilders. 2 jongens komen uit de troep naar voren en 

schilderen op iedere deken een “E” (Eigentum). Iedere deken die hiermee niet is gemerkt, 

wordt als eigendom van het kamp beschouwd en blijft bij een eventueel vertrek hier. Wie geen 

dekens heeft krijgt er 2, wie er 1 heeft krijgt er 1 bij. De barak moet netjes zijn, want de 

Unteroffizier heeft gezegd dat de Hauptmann komt inspecteren. 

Inspecteur Hermans gaat met Morren en nog een man om de Hauptmann te spreken voor het 

verzenden van een telegram naar Nederland, want die mannen hun vrouwen waren in 

verwachting, toen we vertrokken. Geen telegram maar we mogen allen schrijven. Op het 

bureau had de Feldwebel gezegd: “Geen sprake van, we hebben hier wel belangrijkere dingen 

te doen!”. De Hauptfeldwebel had gezegd: “Laat die mensen het toch proberen”. En het lukt. 

Morren komt met het bericht binnen: “Mannen luister. Ik heb goed nieuws. We zijn naar de 

Hauptmann geweest. Gevraagd een telegram te mogen verzenden enz. En nu mogen we 

schrijven. Allemaal”. Laat- ie fijn zijn zou moeder zeggen in Amersfoort. Een zegt: “Als het niet 

waar is, lelijke leugenaars, slaan we je plat”. Het schijnt waar te zijn. Morren laat nog eens zijn 

lijfspreuk horen. “Zijn er nog mensen enz.”. Algemeen gelach. 

We krijgen ieder 1 brief en 2 briefkaarten (officieel model). Helft beschrijven, de andere helft is 

antwoordkaart. Dat is voor de halve maand. Op de 16e krijgen we weer die portie! Boffen we 

mee! Flip loopt overal met klompen. Hij lacht weer als van ouds in de wacht. Driezes (Foerier 

J. Driezes Kgf 96419) staat bij zijn bed. Flip: “Zeg, dat bed van mij is geen hoertje, lelijke 

kletskop”. Visser (Korporaal C. Visser Kgf 96444) ook in costuum als Flip. Mos (Sergeant J.D. 

Mos Kgf 96422) en Fros (Sergeant B. Fros Kgf 96429) in plusfours. Anderen in lange 

burgerbroek. De tuniek en pet dragen we allemaal nog. Langzamerhand raken we iets thuis. 

Er wordt gekaart. De eeuwige kaarters van het bureau. 

Er wordt vandaag verteld dat de Amerikanen tot 280 km van Rome zijn genaderd. Ook gaat 

er een gerucht dat in Nederland 50.000 man van de “Ausweis”-mensen worden opgeroepen. 

Dat was te voorzien, zeggen wij. Alles staat nu op papier, dat gaat nu beginnen.  

De Oberfeldwebel fietst langs de draad en roept dat hij met de Hauptmann in de barak komt. 

“In einigen Minuten”. We rekenen erop. Het weer is wat beter, zon en wind. De was hangt al 

aan de Siegfriedlijn, zeggen de jongens. Eén staat er op de uitkijk. Een ander roept doelend 

op de komst van de majoor: “Zuster Anna, ziet gij nog niets komen?”. We gaan eten. Vandaag 

koolsoep en per man weer 7 à 8 aardappelen. Wanneer we aan het eten zijn, komt de majoor. 

Er wordt “Achtung” gebruld. Hij loopt langs de rijen eters, knikt en glimlacht. Zegt tegen één: 

“Ah, Sie haben sich das mixiert”. Bij het verlaten van de barak groet hij stram militair. 

De onderofficieren uit onze barakhelft worden bijeengeroepen door de vaandrig. De Sergeant 

De Heer (Sergeant J.G. de Heer Kgf 96555) die gewerkt heeft aan de Artillerie Inrichting te 

Hembrug en die gesproken heeft met een Franse onderofficier, heeft dingen die hij daar heeft 

gehoord, mee te delen. Over de aanvaarding van arbeid in de fabrieken, eventueel de 

aanvaarding van elke arbeid. De Fransman had gezegd dat zij hadden geweigerd elke arbeid 
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te doen. Dat zij daarop 3 dagen geen eten hadden gekregen en ongeveer 11 dagen cachot. 

Daarna weer gewone behandeling. De Nederlandse beroepsonderofficieren hadden op enkele 

uitzonderingen na ook geweigerd. 

2 Russen zijn door de afrastering heen gekropen en verschijnen in onze barak. Veel bekijks. 

Glimlachen maar. Wat brood, enz. SU op de rug, op de broek, op de pet. Ze trekken zich van 

de Duitse wachtpost niet veel aan, als die nader komt. Verstoppen zich in een lege barak. 

Klimmen later over de draad. De Duitse schildwacht op de verhoging draait zich om. Als we 

binnenkomen klinkt ons gezang uit de barak tegen. Een goede zanger vibreert erg, zingt en 

de rest zingt meerstemmig het refrein. Prachtig mooi klinkt het. Later zingt er één, een 

concertzanger zegt men, met een mooie gave bariton, beschaafde stem: “Droomland”. 

Doodstil is het, Applaus. Later voordrachten, vanaf de 3e krib hoog. Gezamenlijk Wilhelmus en 

andere Nederlandse volksliederen. Het bindt, dat voel je. Enkelen willen bekende Duitse 

schlagers inzetten maar de rest zegt: “Geen Duits!”. Als er dan nog het gerucht de ronde doet 

dat de Amerikanen in Frankrijk geland zijn, zijn de jongens niet meer te houden. Zij gaan en 

queue door de barak. De Engelsen en Amerikanen zouden tot 280 km van Rome opgerukt 

zijn. Het wil maar niet rustig worden. Mompelen en smoezen en onderdrukt lachen, 

niettegenstaande waarschuwingen van alle zijden. Om ongeveer 24.00 uur horen we 

vliegtuigen in de verte. Sommigen hebben zelfs luchtalarm gehoord. Vandaag met het 

avondeten is ook nog de majoor met de Hauptmann op bezoek geweest. De majoor groet 

stram de 2 politie-officieren. 

Donderdag 15 juli 1943 

Keijzer blaast de reveille. De Unteroffizier komt op het appèl met de boodschap dat we 

vandaag gaan verhuizen naar het grote kamp. Dus dat wordt inpakken en sjouwen. Iets wat 

heel onprettig voor ons allen is, deelt hij ook mee, namelijk dat inspecteur Hermans die reserve 

1e luitenant is, naar het officierslager te Stanislau zal gaan.10 Hij bond ons tezamen. Nu hij weg 

is, gaat inspecteur De Jong commandant zijn. Doch later moet die ook vertrekken met de 

overige officieren, waaronder de Joodse, die we in Amersfoort hadden meegemaakt, de 

“mietjes”. We vinden het erg jammer dat onze leiders, die zo vrijwillig bij ons gebleven waren 

terwijl deze een betere in elk geval een aparte behandeling, hun rang verschuldigd, hadden 

kunnen krijgen en niettegenstaande dat toch liever met ons samen bleven, ons moeten gaan 

verlaten. Erg jammer, maar niets aan te doen. Van den Bolt (Kees) (Wachtmeester C.A. van 

den Bolt Kgf 96418) wordt nu onze commandant. De oudste onderofficier. Ook vaandrig De 

Jong gaat met de officieren mee11. Sergeant De Heer barakcommandant. We voetballen met 

ons elftal tegen de rest van de barak. Verliezen eervol met 8-5. Bijna het gehele politie-elftal 

is compleet zoals we daarmee in Enschede uitkwamen. 

Vandaag prima middageten: erwtensoep. De smaak is ook voortreffelijk. Om de hoeveelheid 

wat aan te vullen brokkelen we er stukjes brood in en afgepelde aardappelen. De verhuizing 

naar het grote lager. Barak 21B. Het nemen van de plaatsen veroorzaakte enige strubbeling. 

Het grote lager, waarin de keuken ligt. Er middendoor loopt een straat. De dorpsstraat zeggen 

we. Aan weerszijden staan de barakken. Druk verkeer meestal. Alle nationaliteiten 

vertegenwoordigd. Alleen Noren zien we niet. Meest Fransen. Ook veel Serviërs. 

Nederlanders veel. Er is een groot zwembassin van 75 m bij 30 m. Water niet erg zuiver. De 

                                                 
10 Op 16 juli 1943 vertrekt Hermans naar Stalag 371 Stanislau. Op 12 oktober 1943 volgt overplaatsing naar Oflag 
XXI C Schildberg, waar alle reserve-officieren bij elkaar gebracht zijn. 
11 Vaandrig de Jong komt op 16-7-1943 aan in Stalag 371 Stanislau. 
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meesten durven er niet in te gaan. De bekende Nederlandse kampioen, Scheffer (Soldaat M.J. 

Scheffer Kgf 106586) ook hier. Geeft een demonstratie. De Fransen zijn heel gemoedelijke 

luitjes. Joviaal. Lachend. Gebruinde knapen meestal. Zien er allen goed uit. Doorvoed. Het 

Franse Rode Kruis doet heel mooi werk. De Fransen geven veel weg aan de Nederlanders. 

Degenen van ons die hier al lang zijn, zeggen dat we aan hen veel te danken hebben. Ze 

hebben een deel van een barak vol sportartikelen, voetballen enz. enz. Ze staan bereidwillig 

een bal af wanneer we dat vragen. De Fransen spelen een ons onbekend spel met metalen 

kogels, waarmee ze rollen op de manier van kegelen. Een klein balletje moet zo dicht mogelijk 

benaderd worden. De afstand van ieders kogeltje wordt met een meetstokje uitgemeten. Goed 

begrijpen doen we het nog niet. Dit spel wordt gespeeld tussen Marseille en Lyon, in elk geval 

in Zuid-Frankrijk. Ze zijn er verslaafd aan. De hele dag zijn er wat bezig op de banen, die ze 

aangelegd hebben met een laag houtwerk, op de grote grindvlakte achter de barakken, waar 

ook het voetbalveld is en het zwembassin. Jeu de boules. In de Franse keuken, een barak 

waar de Fransen hun eigen potje kunnen laten koken door hun koks, mogen wij ook heengaan 

met ons pannetje om kokend water en ons havermout, gort enz. te laten koken. De Fransen 

zijn hier al de duur van de oorlog. Ze hebben al weer hun gewone haar terug. Dat maakt 

dadelijk meer mens van je. Wij lopen er als schooiers bij met onze kale kletskoppen! Al hebben 

we stuk voor stuk nettere kleren aan. Zij dragen allen ondergoed met het stempel “Stalag IV 

B”. verstrekt door het Lager. De Inspecteurs Hermans en De Jong nemen afscheid van ons. 

Wensen ons een tot weerzien in een vrij Nederland toe. Sterkte. Hopen dat we eensgezind 

blijven. Brieven gaan weg voor het Rode Kruis. 

Vrijdag 16 juli 1943 

Vandaag prachtig warm weer. In sportbroekje lopen we in de zon. Anderen in lange broek met 

ontbloot bovenlijf. Heerlijk in de zon. Wat een leven hebben we. Anderen lezen, schrijven, 

kaarten. In de barak is het steeds koel. De ramen tegen elkaar open, waait heerlijk door. 

Vandaag krijgen we weer 1 brief. De meesten schrijven gauw. We mogen zoveel brieven van 

thuis ontvangen als ze maar sturen willen. Pakjes evenzo. Maximaal 5 kg. Géén 

sigarettenvloeitjes en lucifers er in. We schrijven om waren in blik, bonen, roggebrood, enfin 

alles wat duurzaam is. Op de modelbrieven mag alleen op de lijnen geschreven worden. Papier 

slechts met pen te beschrijven. 

Verzamelen en afmars naar een barak voor het ontvangen van zg “Lagergeld”, dat we in het 

kamp gebruiken kunnen, in ruil voor het Nederlandse geld dat we bij ons hadden en dat we 

verplicht tegen kwitantie hadden moeten afgeven. Een Duitse officier betaalt uit. Sigaar aan. 

Praat. Tegen Van Dijk (Korporaal P. van Dijk Kgf 96426) zegt hij: “Mahler?”. Van Dijk verstaat 

hem niet. 

Vandaag wortelsoep (wortelen en knollen). We eten maar. Eet op, niet proeven. Je buik vol. 

Zand erin maar ook stukjes vlees. ’s Avonds voetbalwedstrijd tussen 2 elftallen van 

Nederlanders. Geen scheidsrechter. Al gauw komt een Fransman met een fluitje opdagen. 

Leidt. En goed! 

Zaterdag 17 juli 1943 

Om te beginnen na het eten onder de douche, die we ons zo goed herinneren van de eerste 

dag hier. Heerlijk wassen! Uitkleden terwijl de ene groep zich doucht. In adamskostuum in de 

rij staan. Mooie kerels, lelijke, ruige, behaarde, bruine, blanke; allen met hun kale kletskoppen 

staan ze daar. Aan de beurt stormen we onder de ongeveer 10 douches die er sproeien. De 
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zeep raakt snel op in het warme water. Maar zich schoon houden is hier wel een eerste 

vereiste. We hebben nog nooit een plaats meegemaakt waar men zo snel vervuilen kan als 

hier. Hiertoe werken wel in de 1e plaats mee de stenen in de barak, die van een zeer zachte 

steensoort zijn. Steeds stof, stof. Overal ligt steeds een laag erop. Op de koffers die in rekken 

langs de ene zijkant van de barak staan, ligt steeds een dikke laag. Op je kleren, zodat je 

steeds moet borstelen. Je laarzen zijn steeds vuil. Bah, wat een stof zooitje! We zingen! 

Natuurlijk, als vroeger in het badlokaal in dienst: “We zijn niet bang, 3 à 4 stemmig. “Het 

Wilhelmus” enz. Het gerucht doet de ronde: alle transporten van krijgsgevangenen voor de 

arbeidsinzet zijn stopgezet i.v.m. militaire situatie. Van de Fransen zullen in totaal zondag 600 

man (43 van hier) naar het vaderland terugkeren. Ze vrezen dat het niet door zal gaan. Ook 

zouden de Amerikanen Frankrijk binnen gevallen zijn. Prikkeldraadbericht? 

’s Middags moeten de tuinders en landbouwers zich opgeven. Voor uitzending bij boeren? Een 

ander bericht is welkom: er is shag verkrijgbaar. Per man 2 pakjes van 20 gram en 2 pakjes 

vloeitjes. Shag uit de Balkan of Griekenland. Een onleesbaar taaltje. Is scherp. Voor de pijp 

geschikt. Te betalen per man 1 mark 6 van kampgeld. 

Iedere avond worden er voor de protestanten kerkdiensten gehouden in een barak, die door 

de Fransen is ingericht als bibliotheek en leeszaal. Voor de katholieke militairen is er een 

aparte kapel, gebouwd door de Fransen, waar ze iedere morgen om 06.15 uur een mis kunnen 

bijwonen. ’s Avonds een kort lof. Zondags een gezongen mis. Franse geestelijken. De 

protestanten zondagsmiddags een godsdienstoefening. Bij elke godsdienstoefening een 

andere spreker. Onderwijzers, theologiestudenten, godsdienstonderwijs. Er gaat werkelijk 

binding van deze  godsdienstoefeningen uit. De Fransen zijn zeer gastvrij, ze stellen alles 

beschikbaar. 

Avond. We wandelen nog wat rond. De Fransen zijn weer met hun balspel, dat ze basse-balle 

noemen, bezig met grote metalen knikkers. Ze zijn er verzot op. Een hele avond kunnen ze dit 

doen. Met veel behendigheid weten ze de metalen kogels te rollen en te gooien. Een dikkerd, 

die eeuwig een sigaret tussen zijn lippen gekleefd heeft zitten, is een matador. Velen van ons 

hebben vandaag de was gedaan in een gedeelte van het waslokaal, waar 2 kuipen gemetseld 

zijn tot dit doel. Eerst een nacht weken die vuile was, zeggen sommigen, die kennelijk vaak de 

wasmachine gedraaid hebben. In grote kommen staat de was dan een nacht. Het wassen gaat 

natuurlijk echt mannelijk toe. Onhandig. Maar goed dat de vrouwen het niet zien. Maar het 

meeste vuil gaat eruit. Zeep en waspoeder hebben we nog wel wat. Daarna te drogen hangen 

aan de afrastering. Enkelen gaan het ook bleken op een klein grasveldje naast het 

privaatgebouw. Als het droog is, is het al weer groezelig van het stof, dat hier steeds rond 

dwarrelt. Na het sluiten van de barak om 21.30 uur is er weer gezamenlijk zang. 

Zondag 18 juli 1943 

Kees v.d. Bolt, onze commandant, heeft de nieuwe wachtdienst die wij moeten verrichten, te 

regelen. Eerst stonden we 1 man bij de keuken en 1 man bij de krankenbarak. Elk met een 

onderofficier. Een band om met L.Pol “Lagerpolizei”. Na een paar uur verordenen de Duitsers 

al dat die “schöne” uniformen die we hebben, in de Lagerstraat 2 aan 2 staan moeten en niet 

meer bij de keuken. Deze post is om de Nederlanders, die niet verder voor in het Lager mogen 

komen, tegen te houden. 

Ieder moet vandaag op zijn zondags gekleed zijn. Gisteren liep er al een deputatie Franse 

officieren met een burger, begeleid door Duitse officieren. Die burger zou De Brinon, de Franse 



21 

ambassadeur in Berlijn zijn. Kerkdiensten begonnen. Eten vandaag wortelsoep en andere (van 

de hele week de resten zeggen de jongens) soepen door elkaar. We leven hoofdzakelijk op 

onze broodmaaltijden. Het middageten gaat de meesten van ons tegenstaan. Veel water met 

schijven wortelen en zomerknollen. Enkele keer een sprietje vlees. Smaak minder dan eerst. 

We moeten het innemen. We pellen wat aardappelen er in. De aardappelen zijn slecht. Van 

de 7 zijn er vaak 5 zwart en waterig, kleverig. Eten met de ogen dicht zeggen we. Niet meer 

er op schelden maar zeggen: “Heerlijk!”. We doen er een maggiblokje in. Helpt wel wat. Ook 

soms wat boter van onze voorraad. Flip gooit er ¼ pond tegelijk in. Het smaakt vrij goed zei 

hij. Zo mogelijk een sneetje brood na. Maar daarop zuinig zijn!! Vandaag zijn er velen die een 

pannetje pap, havermout, pudding gaan koken. Als je ze zo ziet smullen daarna, loopt het 

water om je tanden. Na afloop zeggen ze dan: “Hè, wat een heerlijk gevoel, eens lekker dik te 

zijn!”. Driezes zei daarnet: “Ze dachten in de keuken vanmorgen: alle dagen wortelsoep 

geweest, zaterdag ook al wortelsoep, laten we vandaag voor de afwisseling eens wortelsoep 

geven”. Driezes en Daantje Morren zitten de zaak op stang te jagen. Kragt (Sergeant H. Kragt 

Kgf 96428) vertelt dat hij afkomstig is van een boerderij, Mos dat zijn ouders een 

schoenenzaak hebben, Doornewaard dat hij van de boerderij komt. Al gauw heeft Driezes 

ervan gemaakt: “En die Kragt zijn ouwe heer heeft een boerderij met 50 koeien, Mos zijn ouwe 

heer heeft een schoenenfabriek en Doornewaard had ook hereboer kunnen worden maar nu 

zijn ze maar gewoon politieagent geworden”. Ik wil het wel weten, mijn ouwe heer is maar 

gewoon stoelenmatter. 

Uit een hoek van de barak komt een schreeuw: “wie kan er een polshorloge repareren?”. 

Antwoord: “Ik wel, maar zorg eerst voor een grote voorhamer en een aambeeld”. Een ander 

kan het zeer voordelig, want hij houdt steeds een aantal wieltjes over. 

Het gerucht doet de ronde: er zijn 425 Nederlanders op komst naar dit kamp12. De Fransen 

hebben gevraagd naar een opgave van musici onder ons. Haen zit al in het Franse orkest. Hij 

moet 5 avonden per week repeteren. Voorin elk muziekboek ligt de Marseillaise zegt hij. Na 

de eerste repetitie gingen de Fransen eten. Ze vroegen hem of hij ook trek had. Fatsoenshalve 

bedankte hij. Wij raden hem aan de volgende keer toe te grijpen voor ze denken dat hij geen 

zin heeft in hun eten. 

Om 17.00 uur zijn we al weer aan het brood eten. We teren nog steeds op wat we meebrachten 

uit Amersfoort. Met vreze zien we de tijd tegemoet dat we van hetgeen we hier krijgen, leven 

moeten. En toch moet het best kunnen. We zeggen: “Als de potjes uit het vaderland maar één 

keer aan het stromen zijn, dan kunnen we hier oud worden”. Het nieuwe transport! En 

warempel, we zien ze gaan, ongeveer 400 m van de afrastering, over de stoffige grintwegen 

zeulen met hun koffers en pakken. Op de nek, op de rug gebonden. In shorts, in overjas, in 

uniform, met ontbloot bovenlijf. Groepen van 30 man. Wij langs de draad, over en weer 

schreeuwen: “Uit Holland? Welk regiment? Wie zijn er nu weer opgeroepen? Is Berlijn al 

gevallen?”. Ondertussen passeren er enkele Duitse vrouwen. Op verzoek van Kees te noteren: 

“vandaag 3 vrouwen gezien”. We moeten Driezes met 3 man vasthouden! Bij het naar bed 

gaan blijkt, dat er nog 6 vrouwen gezien zijn. Tegen 24.00 uur is het nog steeds praten door 

sommigen. Tenslotte, na vele vermaningen en spot van de andere kant, staan Keijzer, Leeuw 

(Sergeant H. Leeuw Kgf 96430) en Fros op en verzoeken de mompelaars voor de dag te 

komen en een pak slaag in ontvangst te nemen. Echter niemand komt en het is rustig.       

                                                 
12 Op 19-7-1943 komen er 457 Nederlanders aan.  
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Maandag 19 juli 1943 

Vandaag zijn we een week hier. Stralend weer. De gerst naast het kamp wordt gemaaid. 

Machinaal. Eén paard en 2 ossen ervoor! Grote oppervlakten koren hier. De nieuwelingen van 

gisteren zijn door de ontluizingsinrichting geweest en passeren. Wij staan voor de draad om 

eventueel bekenden te zien en nieuws te horen. We horen dat Sicilië definitief gevallen is. Een 

ultimatum van 2 dagen was gesteld. Ook is Orel gevallen en het Kubanbruggenhoofd. 

Amsterdam gebombardeerd. Carlton verbrand. Alweer? B.P.M.-olie brandt. Een oude Serviër 

met een grote snor hoort toe. Duits verstaat hij: “Hm, Kuban weg, Orel weg, Sicilië weg! Gut, 

hm gut! Alles muss weg!” Hij lacht vergenoegd. Hij vertelt van het eten dat hij niet verdragen 

kan. Hij heeft last van maagkrampen. Van de aardappels zegt hij. Hij loopt met een drankje in 

zijn zak. “Kartoffeln nicht gut. Magen” en strijkt daarbij langs zijn buik en trekt een pijnlijk 

gezicht. Flip staat met hem te bomen. Al gauw een groep erom heen. 

Een troep van circa 20 Russen laadt een wagen vol aardappelen naast het kamp. Terrein met 

aardappelkuilen. Wagen vol. Trekken. Geen beweging in te krijgen. Ze hangen tegen de 

wagen, maken de beweging van trekken en duwen. Een eentonige luide stem herhaalt steeds 

weer zoiets als “Dischna” langgerekt en zonder enige uitdrukking. Dischna gevolgd door 

“Droesna” of zoiets, iets korter uitgesproken. Het duurt misschien wel een half uur  voor ze de 

10 meter naar de verharde weg hebben afgelegd. Lang horen we “Dischna, droesna”. Een 

vreselijk werk voor de bewakers om hier de hele dag mee om te gaan. We spelen het spel van 

de Fransen, zg volé-balle, om wat fit te blijven. De jongens hebben vanmiddag 1 ½ uur in de 

zon gestaan, op de plaats rust. Ongeveer 100 landbouwers uitgezocht. 

Dinsdag 20 juli 1943 

Na het ontbijt gaan we wat omlopen. We gaan kijken in de Franse leeszaal, waar de Duitse 

krant Völkischer Beobachter altijd ligt in het “Deutsches Lesezimmer”. Rome is 

gebombardeerd. “Terrorangriff auf Rom”. Zware afweergevechten op Sicilië. Redevoeringen 

in Italië. Zware afweergevechten in Rusland, bij Orel, bij Kuban. Russen vallen massaal aan. 

We spelen een spelletje volé-balle, gaan wat kogelstoten met de kogel die er steeds ligt. 

Drentelen wat hier en daar. Sommigen verdrijven de tijd met kaarten. Anderen met lezen. 

Enkele boeken maar. We moeten van de andere Nederlanders steeds horen: “In Altengrabow 

dit en dat. Met 2e Pinksterdag, dat vergeten we nooit, kregen we zg “stuwdammensoep” d.w.z. 

in de keuken hadden ze teveel water. Zure bommen en water. Daarbij is het eten hier een 

feestmaal”. Wij zijn soms ook al bezig tegen elkaar: “Nu dan in Altengrabow, daar …..!”. We 

geloven best dat de jongens het daar slecht gehad hebben, maar ze moeten er niet te pas en 

te onpas mee komen aandragen.  

Vanmiddag soep van een of andere kool (gedroogde groeten) met 6 aardappelen. De 

aardappelen worden erg slecht. Nog oude. Als van de 6 er 2 goed zijn mag je niet klagen. 

Sommigen kunnen het kostje er bijna niet doorkrijgen. Als je met je lepel over de bodem van 

je pannetje of bord gaat, hoor je het zand knerpen, zodat je alle eetlust vergaat. 

Langzamerhand raken we door onze voorraad heen. ’s Morgens een uur na het “ontbijt” voelen 

we onze maag al. Een knagend gevoel. Hij begint te krimpen, zeggen we. De soep eten we, 

omdat we honger hebben. Varkensvoer, rotvreten, rotzooi enz. zijn de benamingen die we 

eraan geven. Wat hadden we het goed in het vaderland! Als we denken aan de dampende 

schaal melige aardappelen die ’s middags op tafel verscheen! En dan die zwarte krengen, vies 

van het water, die we hier nu nog opzij leggen maar straks ook zullen moeten eten! We zeggen 
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het hartgrondig: “Bah!” als we er niet meer door kunnen krijgen. Aan tafel lust je al niet wat, zo 

gauw je de lucht ruikt en de namen hoort die we eraan geven. We zien ertegen op als het 

middaguur nadert. We weten dat we het eten zullen, want het moet! We zijn blij als het is 

afgelopen en we het schaaltje onder de kraan afspoelen. 

Het koren vlak langs de draad, is vanmiddag gemaaid. Machinaal. Machine getrokken door 2 

ossen, dat zijn hier de trekdieren. Paarden zien we bij uitzondering. 2 Duitse meisjes helpen 

bij de oogst. Ze staan op de machine, bedienen een handle en ter afwisseling besturen ze de 

2 trage ossen. Het zijn 2 moordgrieten, volgens de jongens. De hele dag staan er wat langs 

de draad. Opvallend veel oude      Serven. “Wir nicht essen, Deutschland wohl”, zegt een oud, 

verschrompeld mannetje met een grote knevel en een broek vol rafels en lappen. Hij lacht met 

zijn tandeloze mond. “Ich achtundfünfzig Jahre. Immer essen Brot, Fett, Speck. Alles!. Um 

06.00 Uhr, um 12.00 Uhr, um 16.00 Uhr, um 19.00 Uhr immer essen. Hier hunger!”. Hij sloft 

weg, hoofdschuddend met een rug, krom van de reumatiek. Wij snappen niet dat men deze 

krijgsgevangenen en ook de vele invaliden die we hier zien speciaal onder de Russen, niet 

wegstuurt althans anders behandelt. Kees maakt dit mee: Er zijn pakketten aangekomen van 

het Amerikaanse Rode Kruis, bestemd voor de Belgische en Poolse krijgsgevangenen. Ze 

bevatten o.a. chocolade en sigaretten (3 pakjes Lucky Strike). Ze worden uitgedeeld bij de 

Franse keuken. Een Duitse soldaat is hierbij. Aan de overkant bij de Russenbarak staat achter 

de afrastering een Russische onderofficier met zijn platte pet toe te zien met begerige ogen. 

Echt Mongools type. De Duitse soldaat wenkt hem naderbij te komen. Schoorvoetend en met 

duidelijke angst doet hij dit. Groet correct militair. Dan stopt de Duitser hem enige stukken 

chocolade in de hand. Toen de verandering in die Rus te zien! Hij groet militair af met lachend 

gezicht. Brengt daarna de hand op zijn borst en buigt eerbiedig, tot 2 maal toe. Doet een paar 

passen achterwaarts en brengt dezelfde dankgroet. Daarna verdeelt hij de stukjes onder zijn 

kameraden. 

Woensdag 21 juli 1943 

Om 05.30 uur al reveille. Iedere morgen is Keijzer present en schettert zijn signaal. We vinden 

het ellendig vroeg. Waarom niet wat later? De morgen is zo lang zo. Ter afwisseling krijgen 

we vanmorgen ons 2e spuitje. Het is gek maar velen van de grote kerels zien er huizenhoog 

tegenop. Ze zijn bleek, nerveus. Een van de dokters of wat het zijn, die het spuitje toebrengt, 

heeft de gewoonte om het vlees op je borst samen te knijpen tussen duim en wijsvinger en 

met de andere hand, gewapend met het spuitje met de naald, een hakbeweging te maken. 

Peng!, hakt hij erin. Daarmee zitten de jongens elkaar tevoren zenuwachtig te maken. Als onze 

groep komt, ligt er al één op apegapen. Als hij weer bijkomt, naar buiten. Naderhand proberen 

ze hem op zijn rug in te spuiten, zodat hij het niet ziet. Maar als hij het kwastje met jodium over 

zijn rugvelletje voelt strijken, gaat hij opnieuw van zijn stokje. Flip, die er de vorige maal zo 

ziek van was, wordt nu op de meest duidelijke wijze gedemonstreerd hoe die dokter er op 

inhakt. Flip lacht zuurzoet. Visser (Sergeant B. Visser Kgf 96412) wordt er ook bleek om zijn 

neus van. Verder geen last. We zwaaien wat met onze rechterarm om stijfheid te voorkomen. 

Vandaag wat luieren in de zon en lezen. Hadden we maar wat meer boeken! Kees fluistert me 

in: “het mag nog niet algemeen bekend zijn maar morgen komen er 902 Engelse 

krijgsgevangenen”. Een van ons is wachtpost, vandaar dat Kees het weet.  

Avondeten. “Bah, wat stinkt daar zo?”  is  de eerste uitspraak als de etenshalers binnenkomen. 

Kaas! In een grote schaal zitten 131 kleine kaasjes, middellijn ongeveer 7 cm. “Schapenkaas” 

zeggen de kenners van de Limburgse kaas bij ons. “Die is pas lekker, als de maden er 
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uitkruipen!”. Een sergeant antwoordt hierop: “Ja, die hoef je ook niet te slikken, die kruipen 

vanzelf je keel wel in. Smakelijk eten! Voor de meesten van ons, die het niet kennen, is de 

lucht afschuwelijk. Ze eten het dan ook niet. Velen echter dwingen zich er toe om het te eten, 

want het vult weer een gaatje. Soms kokhalzend gaat het er toch door. Het middageten was 

vandaag veel beter. Een soort kool (Chinese kool?) Smaakt vrij goed. Een maggiblokje erin. 

Wat brood, wat boter en de 3 van de 7 aardappelen die eetbaar zijn en nu maar eten. Om 

16.30 uur “verrekte” Driezes al weer van de honger en nam wat brood. Om 21.00 uur komt het 

transport Engelsen over de grintlaag langs het kamp. Door de wolken van stof die ze opjagen, 

kunnen we er weinig van zien. Ze zijn gekleed in de Afrika tint. Goederenzakken bevatten hun 

bagage. Wij staan met honderden langs de afrastering toe te zien. Voor het slapen gaan maakt 

de barakchef, Sergeant De Heer, namens de Lagercommandant bekend dat het ten strengste 

verboden is zich op enigerlei wijze in te laten met de Engelsen, op straffe van de kogel! 

“Goeiemorgen” zeggen wij. Weg de Engelse sigaretten! Engelsen dus nog erger dan de 

Russen? 

Donderdag 22 juli 1943 

Schitterend weer alle dagen. We zonnen wat, enkelen doen de was, kloppen samen dekens. 

Kees kwam gisteravond met een armvol varens aansjouwen. Een probaat middel tegen de 

vlooien, zegt hij. Onder de strozak leggen. Vandaag zien we de Engelsen groepsgewijs van 

de ontluisinrichting naar hun barakken gaan. We zien ze vlakbij. Allen gebruinde gelaatskleur, 

meest blond, zeggen niets. Hebben zij ook die mededeling ontvangen? Vanmiddag al om 

10.30 uur middageten. Macaronisoep vandaag, zonder aardappelen. Smaakt uitstekend en 

behoorlijke portie. Ter ere van de Engelsen? Ze zijn voorlopig in een gedeelte van het 

Russenkamp ondergebracht. Streng gescheiden. Het privaat dat door de Engelsen gebruikt 

wordt, wordt bewaakt door een schildwacht om de Russen er uit te weren. 2 Engelsen komen 

wat dichterbij en willen wat gaan praten. Doch na de eerste woorden reeds, komt de Duitse 

schildwacht tussenbeide. Ze druipen af. Volgens Sergeant De Heer zijn er al grote pakken met 

“Pirate” en “Gold Flake” enz. voor hen aangekomen van het Engelse Rode Kruis. Deze 

Engelsen komen van Sicilië, alwaar ze na Tobroek waar ze gevangen genomen werden, 14 

maanden in kampen zaten. Morren heeft een pakje Engelse sigaretten op de kop getikt 

“Player” en een pakje Italiaanse shag (grof!). Ze werden hem uit de vingers gegrist, zodat 

hijzelf er maar een paar overhield.  

Hedenavond om 19.30 uur alle Nederlandse onderofficieren verzamelen in barak 15A, alwaar 

de vertrouwensman zetelt. De mededelingen die hier gedaan worden, gaan in hoofdzaak over 

de verschillende posten die de onderofficieren bezetten ter handhaving van de orde, het 

tegengaan van het liggen op het gras bij het zwembassin en naast de barakken, het 

voorkomen dat Nederlandse militairen tijdens de etensuren staan te “bietsen”, schooien in de 

Franse barakken (hetgeen schijnbaar veelvuldig voorkomt), toezicht op de keuken, toezicht op 

de houding van de Nederlandse militairen in de hoofdstraat, waar het o.a. is voorgekomen dat 

men stond te hangen tegen de barakken  of  daartegen zat terwijl de Lagercommandant er 

langs kwam en geen mens notitie van hem nam. Van enige zijden uit de ongeveer 200 

verzamelde onderofficieren gaan stemmen op die zeggen: “Ik begrijp dat niet, dat jullie je laat 

gebruiken door de Duitsers en in hun kaart speelt. Laten wij doen zoals onze Franse collega’s 

die hier zijn en alle werk verdommen. Laat ze het zelf opknappen”. Hierop volgt enig 

handgeklap. De vertrouwensman deelt echter mede dat de mensen die er zo over denken, 

verkeerd denken. In de eerste plaats kunnen wij als onderofficieren ons opgedragen 

bewakingsdiensten niet weigeren (conventie van Genève). In de tweede plaats moeten wij 
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ervoor zorgen onder ons zoveel orde en tucht aan de dag te leggen dat de Fransen zich er 

niet over behoeven te klagen dat de Nederlanders zich zo gedragen als genoemd tijdens de 

etensuren. Het is in het belang van onze goede naam als Nederlanders dat wij daar zelf 

ingrijpen. En de andere posten die uitgezet zijn, dat is ook niet op eigen initiatief, maar 

bijvoorbeeld bij het zwembassin waar reeds enige malen een Duitse onderofficier de 

Nederlanders (en Fransen) verjaagd heeft uit het gras, hetgeen onherroepelijk vandaag of 

morgen voor onszelf onaangename gevolgen zal hebben in de vorm van bijvoorbeeld 3 dagen 

of langer het hele kamp in de barakken blijven. Wat hebben wij daaraan? Dat is in ons eigen 

nadeel! Dat moeten wij onder ons opknappen en voorkomen! Over de moeilijkheden die een 

post daarbij vaak ontmoet, vooral in verband met de Fransen, wordt nog enige tijd geboomd. 

Er wordt de nadruk op gelegd dat het geen uitsloverij van de Nederlandse vertrouwensmannen 

is, doch zuiver in het belang van de Nederlanders zelf! Een oude Sergeant-Majoor komt dan 

met de opmerking dat er een vertrouwensman (Sergeant H. Hootsen Kgf 107877 wordt hier 

bedoeld) is die nogal van de tongriem gesneden is en ook gerust een Duitser de waarheid 

durft te zeggen, o.a. zou hij tegen een Duitser die hem zei niet zo’n grote mond op te zetten, 

gezegd hebben: “Dat heb ik van jullie geleerd!”. Die Sergeant nu krijgt van de vergadering te 

horen dat hijzelf het voorbeeld moet geven en bijvoorbeeld op de appèlplaats niet moet staan 

roken, terwijl dit toch uitdrukkelijk door de Duitsers ook is verboden. Deze opmerking had de 

Sergeant-Majoor ook onder 4 ogen kunnen meedelen! 

De vergadering is het over verschillende punten niet eens. Sommigen willen in het geheel niet 

in de richting van orde en tucht werken, terwijl het toch ontegenzeggelijk waar is dat alle 

wanorde en tuchteloosheid en het “verdommen” tenslotte op het hoofd van de Nederlandse 

jongens zelf neerkomt in de vorm van scherpe maatregelen tegen ons. Na afloop van deze 

rumoerige vergadering is het besprokene nog de hele verdere avond het onderwerp van 

gesprek. De Nederlandse onderofficier toont zich hierbij niet van zijn beste zijde. In totaal 

bevinden zich hier momenteel in het kamp ongeveer 6.000 krijgsgevangenen. Er komen 

steeds nog Engelsen bij. Wij vragen ons af of het Nederlandse Rode Kruis ook nog eens in 

actie zal komen. Als wij naar huis gaan, tegen die tijd, zeggen velen. “De Nederlanders zijn 

veel te laks daarin en ze vertrouwen het natuurlijk weer niet als ze wat geven” zijn de 

opmerkingen van velen. 

Vrijdag 23 juli 1943 

Gisteravond laat waren de jongens aan het praten over vlooien. De een had ze gezien, de 

ander voelde ze steeds. Het is warm en benauwd in de barak, hoewel de ramen wel 

openstaan. Degenen die nog wakker zijn kunnen er niet door in slaap komen. Ze voelen ook 

al iets kriebelen. Vanmorgen komt het los: “Dat geouwehoer over vlooien gisteravond, laat ze 

de koppen dichthouden”. De strozakken, gevuld met grove houtwol, zijn erg hard. Als we 

opstaan hebben we pijn in onze lendenen en rug. Met een zwaar hoofd worden velen wakker. 

Wassen, flink koud water om je kop spoelen, je dekens uitkloppen of in de nu al stralende zon 

hangen, is het eerste werk. Dan lopen de meesten een rondje om het grindterrein achter de 

barakken. Heerlijk weer is het nu al. De zon is stralend opgekomen. Het belooft weer een hete 

dag. Gisteravond heeft Sergeant De Heer er nog op gewezen de zon niet te verwaarlozen. 

Overdag naar buiten en niet in de stoffige barak blijven hangen. Goed gezegd!  

Na het ontbijt van een paar sneetjes naar buiten in de zon. Gezeten op het grindterrein met 

een boek, horen we, het klinkt prachtig en het ontroert je enigszins, “Hollands vlag, je bent 

mijn glorie”, “Hoe Neerlands bloed” en andere Nederlandse volksliederen. Gezongen in een 
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waslokaal waar velen zich staan te scheren en wassen. Er zijn enkele heel goede zangers bij. 

De akoestiek van het waslokaal doet er veel aan, zodat de liederen krachtig en vol over het 

kamp klinken. Enkele Fransen die passeren, blijven staan luisteren. Het doet je hart werkelijk 

goed. Dat bindt ook! Het beurt je op. Het doet velen die in de put zaten, weer optimistisch zijn. 

Naar aanleiding van het voorstel van één van ons om ons geval ter beoordeling voor te leggen 

aan het Internationale Rode Kruis en daartoe onze vertrouwensman op te dragen zich in 

verbinding te stellen met de Hauptmann, teneinde hem te verzoeken dit contact tot stand te 

brengen, wordt door onze 22 man een gedachtenwisseling belegd op het midden van het 

grindterrein, om de wenselijkheid van deze handelwijze samen te bespreken. Er komt o.a. van 

verschillende zijden het volgende naar voren: de andere krijgsgevangenen zijn hier op last van 

de Wehrmachtsbefehlshaber Generaal Christiansen en wij op last van Rauter. Kon Rauter dit 

doen, terwijl door Generaal Christiansen de gehele Nederlandse politie is vrijgesteld van 

krijgsgevangenschap? Hier is iets scheef. Het recht om een onderzoek te vragen in dezen, 

hebben wij. Maar of het verstandig is? In de eerste plaats zitten we hier zonder dat we steeds 

weer voor gewetensconflicten gesteld worden. We zijn er zó aan toe langzamerhand, dat we 

allen graag, heel graag, naar onze vrouwen, resp. verloofdes, terug zullen gaan! Maar…. wat 

zijn de consequenties hiervan? Stel onze actie heeft tot gevolg dat we terug gaan. Weer in 

dienst. Weer de gewetensconflicten. Weer de mogelijkheid dat er iets gebeurt met het grote 

risico voor ons dat wij wéér het slachtoffer worden. We gaan dan misschien niet in 

krijgsgevangenschap maar misschien als gijzelaars naar Vught. Is dat niet veel en veel erger 

dan hier zitten? Laten we verstandig zijn en afwachten.  

Allereerst de brieven van thuis, die we eerstdaags verwachten kunnen. Misschien staat daar 

nieuws in over eventuele actie van ons in het vaderland. De vraag wordt nog gesteld of het 

niet mogelijk is ’s avonds in de barakken bij toerbeurt bijvoorbeeld wat muziek te krijgen. Er 

zijn o.a. mensen met accordeon. Het blijkt uit de mededeling van Prenger (Sergeant C.E. 

Prenger Kgf 96420), onze vertrouwensman, dat hieraan gewerkt wordt, doch dat er tot op 

heden een verbod is zulks te doen naar aanleiding van een dergelijke avond indertijd voor de 

Nederlanders en Fransen gegeven, die volgens de Duitsers ontaard was in een soort 

demonstratie. 

Vanmiddag is het weer wortelsoep. Niet zo slecht als de vorige keer. Toch moeten de meesten 

van ons het nog steeds innemen. Als je er dan aan denkt, hoe je thuis verwend werd met … 

Laten we het niet noemen! Onze voorraad raakt op. De meesten moeten het doen met de 

portie die we hier krijgen. Enkelen hebben nog een stukje roggebrood of wat havermout. Maar 

zuinig zijn daarop! Om 16.00 uur zijn er al weer enkelen aan hun brood begonnen. De maag 

jeukte zo! De brieven en niet te vergeten pakjes, daarop is het wachten. We rekenen en 

rekenen hoe lang het nog duren zal. Eén heeft een brief gekregen in onze barak. Die z’n vrouw 

had bij het Rode Kruis in Den Haag naar zijn adres gevraagd. We benijden hem om het hardst. 

De Engelsen zijn per personentrein uit Italië gekomen, vertelt één van hen vandaag. Goede 

behandeling gehad! Voortdurend nog aanvallen van de Russen over geweldig front. Op Sicilië 

nog gevechten. Onduidelijke toestand aldaar. Nadat het licht uit is, horen we een prachtige 

imitatie van Snip en Snap. We gieren het uit. 

Zaterdag 24 juli 1943 

Daantje, de “bietser”. Daantje zag eens pruimen hangen. Neen, hij zag knopen hangen. Hij 

verzamelt met een hartstocht, een betere zaak waardig, allerlei knopen. Hij heeft er van alle 
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nationaliteiten al. Engelse, Franse, Vreemdelingenlegioen, Belgische. Hij ruilt en snuffelt 

overal. Nu heeft hij contact gekregen met een Rus. Tezamen met een sergeant worden de 

onderhandelingen tussen het prikkeldraad door gevoerd op de hoek van de Franse keuken. 

De sergeant heeft zich gebukt, steeds zijn arm door de prikkeldraden , de Rus ligt ook op zijn 

knieën en ze proberen elkaar te bereiken. Daantje houdt zich wat achteraf in de hoek van de 

barak. Plotseling komt om die hoek een Duitse onderofficier aanrijden. Hij overziet de situatie 

snel, smijt zijn fiets tegen de barak, schreeuwt iets tegen de sergeant die doodsbleek overeind 

komt, tast in zijn rechterbroekzak, richt dan zijn pistool op de Rus en schreeuwt: “Ab, ab”. De 

Rus blijft kalm zitten, komt eindelijk overeind en slentert heen. Daantje heeft van dit ogenblik 

gebruik gemaakt om er tussenuit te knijpen. Daar gaat hij, met de staart tussen de benen, in 

overal, zonder pet. Enkelen van ons die het zien, brullen van de lach, vangen hem op als hij 

de hele barak is omgelopen en met een onschuldig gezicht komt aanlopen en zeggen: “Je 

moet dadelijk even bij de Hauptmann komen en je verzameling knopen tonen”. De sergeant 

komt er goed af. Moet in een lege barak zijn zakken ledigen. Alleen wat knopen komen voor 

de dag. Uitbrander. 

Er wordt een boek samengesteld door 4 man, waaronder één tekenaar. Een prijsvraag onder 

de jongens met als beloning 10 shaggies, doet als titel verschijnen: “PRIKKELDRAAD”, de 

Nederlandse krijgsgevangenen spreken. Een samenstelling van verhalen, schetsen enz. Er is 

een uitgever bij. Nu worden er lijsten opgesteld waarop al degenen die interesse hebben voor 

dit boek, hun naam, adres, woonplaats vermelden en te zijner tijd in het vaderland een 

prospectus ontvangen. De intekening is algemeen. Ieder die een idee heeft of iets bijzonders 

beleeft, wordt verzocht die mee te komen delen aan de redactie van PRIKKELDRAAD, die 

daartoe zitting houdt in barak 15A. 

 

Het boek “Prikkeldraad” van Bob Entrop uit 1946 (coll. Johan van Hoppe) 

Het is steeds de grote vraag geweest of wij ons uniform, dat toch tenslotte een burgeruniform 

is en geen militair, zullen mogen behouden. De één denkt natuurlijk wel, de ander natuurlijk 

niet. De meningen verdeeld. "Ouwehoer nu maar niet, je kunt er toch niets aan doen. Je hebt 

toch niets te vertellen hier. Je bent toch maar een nummer”. Inleveren, dat zul je zien, en 

opsturen naar Nederland. Maar wie niet waagt wie niet wint. Onze vertrouwensman Prenger 

en onze commandant Kees nemen de Nederlandse vertrouwensman Van Namen in de arm. 
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Die stapt naar de Hauptmann en keert terug met de vraag of onze uniformen rijks- of eigen 

kleding is. We zeggen: rijkskleding. Dan behouden. 

Hoera! We blijven een aparte groep vormen. Als we nu maar bijeen kunnen blijven. In 

Amersfoort hebben we als ons vroeger beroep allen opgegeven: landbouwer. Hier moest het, 

toen we de “Kartei” passeerden, opnieuw opgegeven worden. Bij de meesten is toen ingevuld: 

“Wachtmeister Polizei”. of “Polizei beambte”.13 Dat had voor allen “boer” moeten zijn, horen 

we. Anders blijven we niet bijeen. Er wordt een onderhoud met de Hauptmann aangevraagd. 

We zullen zien. 

Driezes drijft ruilhandel. Eten is alles hier. Daarom ruilen de jongens lage schoenen, hoge 

schoenen, hemden, overhemden, lange broeken, kostuums. In ruil ontvangen ze cakes, 

chocolade, brood, havermout, sigaretten. Driezes had ook iets geruild. Daantje was er 

natuurlijk bij geweest. Samen hadden ze met 2 Polen aangepapt. Praten natuurlijk over van 

alles en nog wat. Rode Kruis, weinig eten enz. En warempel, een uurtje later komt die ene 

Pool in onze barak en vraagt naar Driezes. Hij heeft een grote eetketel met aardappelen, 

nieuwe, gebakken in vet, vet, meneer! meegebracht. Hij werkt bij een boer. Dat is voor zijn 

Hollandse kameraden zegt hij. Driezes aan het delen. Ze hebben allemaal zo gauw geen 

schaaltje bij de hand, maar geen nood: op de hand, de hete, vette aardappelschijven, lekker 

gebakken en ze smullen ervan, een man of 7. Als ze ’s avonds naar bed gaan, hebben ze het 

er nog over dat je merken kunt hoe goed dat zit. En degenen die niet aanwezig waren toen de 

smulpartij plaatsvond, voelen hun lege maag des te meer jeuken. 

Onze eerste variété-avond. Nadat een Frans 6-tal tegen een Nederlands 6-tal volé-balle had 

gespeeld, waarbij de Nederlanders tot 2 maal toe glansrijk wonnen en waarbij een Serv optrad 

als scheidsrechter die in het Frans de punten telde en daarbij spottend de neus dichtkneep om 

de uitspraak goed te doen zijn. “Wisselen” kon hij in het Nederlands zeggen. Aardige wedstrijd. 

21.30 uur naar binnen. Sergeant De Heer stelt dan voor dat we, nu we morgenvroeg 1 ½ uur 

langer slapen mogen, niet dadelijk naar bed gaan zullen, doch gezellig wat bijeen zullen zitten. 

Eén soldaat, van beroep conferencier, springt meteen op de grote stenen stookplaats midden 

in de barak en richt het woord tot ons: “Mannen, we zijn hier allemaal nu eenmaal in de penarie 

bij elkaar. Maar nu moeten we niet de koppen laten hangen en zitten prakkezeren, maar de 

kop omhoog houden als echte Hollandse jongens. Speciaal vanavond willen we een uurtje 

gezellig samen doorbrengen. Lijkt ons dat allemaal wat mannen? (Gebrul: “Ja!”). Allez, dan 

gaat ie beginnen! Wij zingen samen om te beginnen: Daar bij die molen, met mondaccordeon 

begeleiding”. Allen hebben in het midden van de barak een plaatsje gevonden, velen zitten op 

hun kribben met naakt bovenlijf of in pyjama met veldmuts of kale knikkers. Alles zingt en 

glundert, wanneer ze zien naar de conferencier, die we Eussie gedoopt hebben, omdat hij 

gisteravond een prachtige imitatie van de bekende gelijknamige persoon gaf. We merken: dat 

belooft wat te worden vanavond. Afleiding, eens wat lachen, uit de sleur, dat is wat we nodig 

hadden! 

Een andere soldaat springt op het podium en zingt een liedje met het refrein dat wij allen 

meezingen: Fideralda, Fideraldala, Fideraldaldaldala. Te midden hiervan komt een Feldwebel 

binnen. Een gefluister van “Sstt”. Hij lacht, schudt zijn hoofd en zegt: “Weiter machen, weiter 

machen”. Eussie heeft het helemaal niet opgemerkt trouwens; hij springt weer op de 

stookplaats en kondigt het volgende nummer aan: een sergeant zingt het lied: “Wij zijn naar 

                                                 
13 Slechts bij 2 man is “Wachtmeister Mil. Polizei” ingevuld. Bij de overigen hun militaire rang (Korporaal, 
Sergeant, 1e Luitenant). Bron: inschrijflijsten Stalag IV B Mühlberg, 2.13.98 inv.020 NA. 
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de bloembollen geweest”, dat een goed applaus oogst. Als volgend nummer komt: “Vers van 

de stad”, een voordracht die in goede aarde valt! Hierop kunnen de liefhebbers zittend op een 

fles, proberen een sigaret aan te steken, hetgeen niet blijkt mee te vallen. Een zanger zingt: 

“Wij zijn niet bang!”. Met bromstemmen zingen wij mee, waar nodig aanzwellend als Russische 

zangkoren dat doen. Mondaccordeonmuziek. Wij zingen “Sarie Marijs”. Het volgend nummer 

oogst veel succes: “De Echoput” heet het. De conferencier (Eussie) staat voor een lege tafel 

waar een deken over gespreid is die aan meer kanten tot de vloer hangt, allerlei onzin uit te 

kramen, alsof hij een marktkoopman is. Bezoekers kunnen voor een geldstuk de echoput 

horen. Tenslotte komt de stem terug: “dat verrek ik”. Groot applaus. Een andere zanger zingt: 

“Leise flehen meine Lieder”. Beroepsvoordracht: “De heren officieren worden bedankt”. 

Gezamenlijk zingen: “Het zonnetje gaat van ons scheiden”. Er gaat een eind aan de avond 

komen. Nog eenmaal vraagt Eussie de aandacht: “Mannen, we zullen deze avond besluiten 

met gezamenlijk staande zingen van het Wilhelmus”. Allen ontbloten het hoofd en geroerd 

zingen wij, krachtig uit volle borst, het lied van Aldegonde. Met de uitroep “Leve de Koningin, 

Hiep, hiep” stemmen wij allen in met een driewerf “hoera!”. Dan naar onze bedden. “Fijn joh”. 

“Dat doet je goed”. “Dat moet ie vaker doen ’s avonds”. “En dat in vijandelijk land!”. “Dat moeten 

ze in het vaderland eens weten!”. 

We hebben vandaag een driehoek geschilderd gekregen op onze uniformen. Een op de tuniek, 

een op de rechter broekspijp en een op de rug van de overjas. 

Zondag 25 juli 1943 

07.00 uur reveille. Evenwel lopen er om 06.00 uur al wat over de barak te ijsberen. Foeteren 

van alle kanten. Appèl duurt lang deze keer. Zijn er wat zoek? Even later horen we dat 2 

Nederlandse mariniers, die reeds eenmaal ontsnapt zijn en toen 100 km van de Nederlandse 

grens gepakt werden, weer een poging hebben gewaagd in de afgelopen nacht. Ze zijn echter 

reeds gepakt toen ze nog onder de prikkeldraadversperring lagen. Het was al dagen lang 

bekend dat ze weer levensmiddelen aan het inzamelen waren.  

Om 09.30 uur is er groot appèl van alles wat in onze afdeling van het Lager ligt. Dat zijn 

Fransen, Serven, Polen, enkele Belgen en Nederlanders. Wij zijn verreweg de grootste groep. 

Ongeveer 2.000 Nederlanders zijn hier bijeen. Als alles opgesteld is in grote verscheidenheid 

van uniformen, alle kleuren, van lichtgrijs fantasiebroeken tot zwarte politieuniformen, 

paraderen we langs de hoofdvertrouwensman van iedere natie en daarna voor de Feldwebel 

langs. Die neemt dus de parade van ongeveer 2.700 man af! Er wordt “Hoofd rechts!” 

gecommandeerd. Ja, ja! Wij slaan een goed figuur, vooraan onze compagnie! De groten onder 

ons voorop. Korporaal Fikken op de rechtervleugel. Onze compagniescommandant Sergeant 

De Haen vergeet het commando “Staat!”. Doch daar gaat het ook wel goed om. Wat 

omwandelen, lezen, kaarten, ouwehoeren. 

Vanmiddag wortelsoep. Per 30 man 1 emmer! En dun! Dun! Veel eau de kraan. Maggiblokje. 

Gaat. Geen brood meer om na te eten. De protestantse kerkdienst. Er is een koortje opgericht 

dat meerstemmig zingt. Ook in het Krankenrevier. Veel mensen van het Leger des Heils erbij. 

De katholieken onder ons gaan iedere morgen direct na het appèl naar de mis. De Fransen 

hebben een kapelletje gebouwd, dat natuurlijk veel te klein is. De grote meerderheid staat 

buiten. De protestanten in de zaal van de bibliotheek, waar een groot portret van Pétain hangt, 

waaronder “Servir” staat, dienen. Het hangt er trouwens vol van zijn beeltenis. Er is daar ook 

een “Deutsche Bücherei”, waar we van een Franse bibliothecaris die daartoe iedere avond 
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zitting houdt, boeken kunnen lenen. Alles nationaalsocialistische literatuur. O.a. “Volk ohne 

Raum” van Hans Grimm (1926). 

Er zijn verschillende transporten Engelsen aangekomen. In een deel van het Lager naast ons 

liggen ze. Er ligt een 25 m brede tuin van de Fransen tussen en nog wat 

prikkeldraadversperringen. De Engelsen hebben geen zakmessen meer. Scheerzeep, 

scheermesjes, scheerkwasten, tubes tandpasta enz. enz. zijn ze dol op. En de Nederlanders 

willen wel. Langs het draad ontstaat een levendige ruilhandel. Over en weer schreeuwen. 

“Toothpaste?, Yes!” Twenty cigarettes! Yes! Inpakken in een blikje of een steen eraan. Eén 

die goed gooit, zeilt de sigaretten er overheen. Fijne Engelse sigaretten. “Knife?” “Thirty 

Players”. “Yes”. Daar vliegt het mes door de lucht. Een paar Nederlanders zijn zo brutaal boven 

op een barak te klimmen, zodat ze dichter bij de Engelsen komen. Ze zijn te brutaal vaak, zelfs 

kruipen ze door de versperring als een pakje in de Franse tuin terecht komt. De Duitse 

schildwacht, die al gauw verschijnt, is erg soepel. Aanvankelijk staat hij toe dat een enkeling 

het doet, maar één vinger gegeven, nemen ze de hele hand. Er zijn er weldra 6 à 7 in de tuin. 

De Fransen, beducht voor hun tuin, gooien nu de pakjes wel verder. Tenslotte ook dat niet 

meer. De Duitser zal schieten, zegt hij. Ineens bericht: een onderofficier! Alles druipt af. 

Sommigen van ons hebben al een connectie met  een Pool die nog wat aardappels brengt en 

met wie ze wat ruilen. Anderen met een Serv die heel goed Duits spreekt en tekent. Hij is door 

bemiddeling van het Internationale Rode Kruis in correspondentie gekomen met een 

Nederlands meisje uit Den Haag. Ze kregen in het begin geen pakjes gestuurd van het Rode 

Kruis. Toen door bemiddeling uit Den Haag. Daarop volgde correspondentie en oversturen 

van foto’s. Hij vertelt dat hij gedurende zijn krijgsgevangenschap van zijn vrouw is gescheiden, 

daar zij zich met een Duitse Hauptmann ophield, die volgens bericht van zijn moeder geregeld 

bij haar thuis kwam. Laat foto zien. Knappe vrouw. Andere met kind. Heeft hij het kind 

uitgeknipt. Hoort er niet meer bij, zegt hij. Is nu bij zijn schoonouders. “Laat ze nu maar hoeren!” 

zegt hij. Aardige kerel, die ons Zeitungen meegeeft, waarin verhaal dat in Amsterdam speelt. 

Is ambtenaar op het kadaster. Schildert en tekent voor liefhebberij. We willen proberen wat 

schetsjes van hem los te krijgen. 

Om 21.00 uur begint onze 2e bonte avond. Eussie maakt zich weer zeer verdienstelijk en 

ensceneert de zaak. Sergeant Van Amerongen (Sergeant L. van Amerongen Kgf 96451) doet 

een eigen voordracht, die zeer in onze smaak valt en hier volgt: 

Beste vrienden, luistert goed 
Wat of ik jullie vertellen moet 

Het is een lied, niet goed op rijm 
Maar het is maar voor de gein 

 
Refrein: Hallé, hallo 

Bij ons gaat alles, alles zo! 
 

We kwamen hier naar toe gespoord 
Uit dat fijne kamp in Amersfoort 

Door de zorgen van het Rode Kruis 
Voelden wij ons daar al aardig thuis 

 
Eén werd door dat alles zó bekoord 

Dat hij zijn bruid liet komen naar dat schone oord 
Hij trouwde op ’t nippertje, ’t ging nog net 
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Zodat hij dus dubbel gevangen werd gezet 
 

’s Nachts gingen ze slapen in een hotel 
Dat vonden ze fijn, dat begrijpt u wel 

Ze knuffelden en kusten en waren erg blij 
Doch het ging alleen onder toezicht van de Grüne Polizei 

 
Tenslotte moest het er toch van komen 

We verlieten het landje van onze dromen 
Over ’t vervoer hadden we wel te klagen 

Zaten 36 uur in een beestenwagen 
 

Met worst en kersen om daarop te kauwen 
Werden wij daarin lekker zoet gehouden 

Moest één van ons uit zijn broek 
 Ging hij op een tonnetje in de hoek 

 
Maar eindelijk kwamen wij hier aan 
Onze koffers konden we laten staan 

Die werden zonder het zelfs te vragen 
Ons netjes achterop gedragen 

 
Zo werd tenminste door ons gedacht 

Hoefden niet te sjouwen met die vracht 
Maar we hadden nog nauwelijks naar binnen gegluurd 

Of we werden weer netjes teruggestuurd 
 

Na heel wat vloeken en gebrom 
Dik onder het zweet een danig krom 

Na een dagenlange nare reis 
Zijn we in het krijgsgevangenenparadijs 

Hoe kan ik nu toch zoiets zeggen 
Ik wil jullie niet in de luren leggen 
Ik heb heus niets teveel gezegd 
In een wip heb ik het u uitgelegd 

 
Je bent niet in Altengrabow geweest 
Daar kregen ze op het Pinksterfeest 
Ik hoor ze er dagelijks over brommen 

Slechts zuurkoolwater met zure bommen 
 

We werden hier aldra verrast 
Ons boeltje werd hier uitgegast 

Alle levende have die we bij ons hadden 
Namen ze hier al dadelijk bij de kladden 

 
Ons hoofd werd helemaal kaal geknipt 

Toen werden we in het bad gewipt 
Liepen met z’n allen op ons dooie gemak 

Daar rustig rond in Adamspak 
 

Een vaandrig was ook in onze ploeg 
Ik hem dagenlang reeds gadesloeg 

De man had toch zo’n bekend gezicht 
Mijn blik was maar steeds op hem gericht 
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Toen hij daar zo in zijn blote kont 
Te midden van ons allen stond 
Riep iedereen tot hem weldra: 

“Daar heb je Ghandi de Mahatma!” 
 

We worden hier heus niet verwend 
Dat is u allen welbekend 

Toch lopen wij er deftig bij 
In donkergroene livrei 

 
Menigeen had groot verdriet 

Dat men hem voor een m…. aanziet 
Daarom draagt ieder op borst en mouw 

Oranje, rood, wit en blauw 
 

Kregen we hier maar wat meer te eten 
Dan was ons leed hier gauw vergeten 

Met erwten, havermout en gort 
Zorgt men dat men niet te mager wordt 

 
En is de voorraad opgeteerd 

Dan wat anders geprakkiseerd 
Dus wordt dan jas of sjawl of pet 

In eetbare waar omgezet 
 

Zo ken ik bij ons een dikke gast 
Die had van honger erg veel last 

Hij greep zijn mooie zondagse pak 
En ging ermee naar een Franse barak 

 
Hij kreeg daarvoor een hele partij 
Koek, kaas en andere lekkernij 

Was heel tevreden met wat hij kreeg 
Maar ’s nachts stal men zijn koffer leeg! 

De dief, die was niet gauw tevree 
Nam finaal het lekkers mee 

Een kleinigheidje liet hij hem houden 
Een broekspijp en twee mouwen 

 
We hebben een goede commandant 

Dat is werkelijk een reuze goede klant 
Hij leidt en bemoedert ons steeds weer 

Je kent hem wel: het is sergeant De Heer. 
 

De Hollanders van bloeddorstig ras 
Dat ontdekte ik hier nog pas 

Krijgt hij bij het inenten slechts één prik 
Ligt hij een kwartier lang bewusteloos van de schrik 

 
In onze ploeg lopen ook nog mee 

Politiemannen uit Enschede 
Ze zijn allen van een beter soort 

Dan de luitenant die werd vermoord 
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Eén van de politie blaast op zijn hoorn 
Maar de meesten kan dat niet bekoren 
De man die blaast heus mooi genoeg 

Maar hij doet het zo ellendig vroeg 
 

Zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan 
Maar een ander wil hier ook wel eens staan 

Wanneer de gelegenheid het biedt 
Maak ik wel weer een ander lied 

 
Mühlberg, 25 juli 1943 
Louis van Amerongen 

Haarlemmerstraat 233 Leiden 
 
Er worden samen verschillende liederen gezongen. Als sergeant Van Amerongen tot besluit 

nog eens zijn lied zal zingen en op de tafel heeft plaatsgenomen, komt er een Duitse 

onderofficier binnen die, op zijn horloge kijkend, zich verbaasd afvraagt: “Was ist denn hier 

los?”. Er moet om 22.00 uur rust zijn. “Ruhe” zegt hij. Jammer, maar dan maar naar bed. De 

barak is blauw van de rook. De lamp was met een touw boven de tafel getrokken. Warm. 

Slapen! 

Maandag 26 juli 1943 

Vanmorgen om 07.00 uur al aan het werk: burgerkleding inleveren! Wordt een pakje van 

gemaakt en het wordt naar huis gestuurd. Enkelen stoppen er een briefje in, in de hoop dat de 

vrouw dat krijgt. Te proberen. Niet gecontroleerd hier, dus misschien gaat het goed. Sommigen 

zeggen: “Daar gaat het naar de gebombardeerde gebieden. Nooit zien we het weer”. Ineens 

doet hierbij het gerucht de ronde: Mussolini is afgetreden. Even later: Hij heeft de benen 

genomen. Weer later: Hij zit al in Genève. Als het maar waar is zeggen we. 

Prikkeldraadbericht? De Duitsers schijnen hetzelfde te vertellen. Laat-ie fijn zijn zou moeder 

zeggen. Eussie is weer bezig een bonte avond te organiseren. Bert van Dongen, de bekende 

radiozanger, is ook hier14. Ook 2 accordeonisten komen er bij, zegt hij. Dus dat wordt wat! 

Vandaag transport beroepsonderofficieren, groot 57 man, komende van Trier.15 Zijn reeds 

sinds 7 mei krijgsgevangen. Deze groep heeft iedere vorm van arbeid geweigerd. Is van 

Altengrabow toen gestuurd naar verschillende andere Lagers, waar ze steeds eerst goed 

werden behandeld, maar zodra ze als weigeraars bekend werden, een slechtere behandeling 

kregen met minder bewegingsvrijheid. Eén van hen is onderweg gestorven. Begon, toen ze 

een berg moesten opsjouwen met zware bagage, plotseling bloed begon op te geven. Stierf 

kort daarop. Laatste weken in Trier hadden ze een betere behandeling. Franse en Servische 

kameraden daar goed voor hen geweest. Kropen o.a. tientallen meters door het gras om hen 

cake te bezorgen. Eussie, in overleg met Sergeant De Heer, is er meteen bij om hen te 

inviteren op onze avond. Er zijn er van verschillende wapens en regimenten.  

Om 19.30 uur zal de voorstelling beginnen. Tafels zijn aangesleept, met dekens belegd: 

podiums. Op de voorste bankenrijen zitten de beroepsonderofficieren: de geïnviteerden. Allen 

keurig in uniform. Zelfs is er een in buitenmodel zwart! Sergeant De Heer opent de avond met 

allen een welkom toe te roepen, in het bijzonder onze gasten op deze avond, de beroeps. Wij 

                                                 
14 Bert van Dongen is de artiestennaam van Abraham Jacob Cohen (1915-1982). 
15 Er komen 57 man aan vanuit Stalag XII D Trier, Kgf-nummers tussen 104004 en 104108. Bron: 2.13.98 inv 046 
Nationaal Archief. 
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zijn trots hen in ons midden te hebben. Zij hebben getoond hoe een Nederlandse onderofficier 

zich gedraagt: alle arbeid weigeren. Applaus. Een Opperwachtmeester vraagt het woord. Ten 

zeerste verblijd door de uitnodiging om reeds de eerste avond te midden van Nederlandse 

kameraden te mogen verkeren. Eussie kondigt eerste nummer aan: ensemble van banjo en 

Hawaii-gitaar. Spelen enige nummertjes. Hierna beklimt Sergeant Van Amerongen het podium 

en zingt zijn lied. Groot applaus! Ter afwisseling een voordracht. Hierna komt Bert van Dongen 

aan de beurt. Springt jeugdig vlug er op. In plusfours met rode driehoek op rechterbeen (ze is 

iets afgezakt, zei hij!), gymschoentjes, polohemd met opgestroopte mouwen. Kale “neet” zoals 

hij het noemt. Zo zal nog wel niemand  hem op het toneel gezien hebben. Hij vertelt moppen. 

O.a. van zijn Duitse collega, die elke avond in zijn zaak conferencier was. Op een keer zei hij 

iets teveel van een zekere plaats. Zoals wij hier zitten. Werd in de kraag gepakt. Zaak gesloten. 

Volgende avond weer terug. Zaak open. Hij op podium. Deelt mede: “Gestern waren wir zu, 

Heute sind wir offen. Wenn Ich Heute zu öffnen bin, sind wir Morgen wieder zu!”. Hij zingt: O, 

mooie Westertoren. Applaus. Zonder begeleiding moeilijk zegt hij. Vertelt nog wat moppen. 

Accordeonisten arriveren. Bert zingt nu het mooie “Daddy” met accordeonbegeleiding. 

Doodstil. We genieten! Donderend applaus. Vervolgens de accordeonisten. Spelen op 

verzoek: Orient-Express. Hierna verschillende liedjes, waarbij we allen meezingen: Hei, hei, 

meisjelief…, Waar de blanke top der duinen, Wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan, 

Daar bij die molen, Ouwe taaie enz. De stemming is prachtig. We zien dat enkele 

beroepsonderofficieren moeite hebben  hun tranen van aandoening binnen te houden. Het 

Hawaii-ensemble speelt enkele nummers. Trio zingt: Kinderhand, eigen compositie. 

 
Kinderhand 

 
In een klein eenvoudig huisje 

Zit een lieve kleine schat 
Met een foto in zijn handje 
Die zijn papa gegeven had 

Droevig staart hij naar de foto 
En hij kust hem, o zo teer 

En hij fluistert: “Lieve pappie, 
Wanneer ben je hier toch weer?” 

 
Dikwijls vraagt hij aan zijn mammie 
Waarom ging mijn pappie heen? 

Mammie, was ik soms ondeugend 
Dat hij mij liet hier alleen 

Laat me dan aan pappie schrijven 
Dat ik niet meer stout zal zijn 

Dan zal pappie wel weer komen 
Met de allereerste trein 

 
“Lieve” zegt mammie zachtjes 
Je bent pappies grote schat 
Hij zou ongelukkig wezen 
Als hij jou niet meer bezat 

Maar de reden van zijn heengaan 
Daarvan ben je niet bewust 

Geloof me, lieve kleine jongen 
Dat hij vaak jouw foto kust 
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Pappie zou graag bij jou wezen 
Als hij daartoe was in staat 

Maar hij zit nu met zijn vrienden 
Krijgsgevangen als soldaat 
Als de vredesklokken luiden 

En het strijden is gedaan 
Dan komt pappie weer naar huis toe 

Dan mag jij hem halen gaan 
 

Het was vele maanden later 
Toen de vrede plotseling kwam 

En de vader z’n lieve kindje 
In zijn stoere armen nam 

Snikkend zei hij: “Lieve jongen” 
Eindelijk zie ik jou nu weer 

Ik zou wel uren kunnen schreeuwen 
Nooit, nee, nooit! geen oorlog meer! 

 

Bert van Dongen vertelt hierna weer moppen. Sommige dingen kan hij niet zo duidelijk zeggen 

zoals hij die bedoelt. Daarom moeten we hem goed begrijpen. Verhaal over prikkeldraadland 

en schoenenland. Standbeeld onthullen. Een Duitser en een Italiaan erbij. Hierna springen 2 

jongens, bruingebrand, alleen sportbroekje, op het toneel en brengen een liedje: “Laat-ie fijn 

zijn”. Volgt hier. Wijze: “Ouwe taaie”. 

Wat hadden we het goed in ons klein Nederland 
Wij aten, vraten, dronken, gingen uit 

Dat herenleven was echter spoedig aan de kant 
Want de Führer blies gauw op zijn fluit 

 
Refrein: 

Laat-ie fijn zijn, jongens van klein Nederland 
Weest niet bang en houdt de moed er in 

Laat de …. maar bulderen, zo hard hij kan 
Want wij blijven voor onze Koningin 

 
We kwamen in een wagon met een beerput in de hoek 

Moet je poepen of heb je niet veel zin 
De ene was verlegen, deed het dapper in zijn broek 

Nummer 2 viel met zijn blote kont er in! 
 

Na een klein half uur sjouwen kwamen we in het kamp terecht 
Het begin was nieuw, we keken de ogen uit 

Eerst wat knippen en ontluizen en een smeertje met de kwast 
Toen bezoek van Altengrabow voor wat buit 

 
Jan vertelde: “Zure bommen met wat water uit een sloot” 

Piet wist het sterker nog: “Een brood met 7 man” 
Rotte piepers, rotte stokvis, ’t is zo slecht daar als maar kan 

’t eind van het liedje was: “Heb je een stukkie brood?” 
 

Mijn vriendje hier is aan het sparen, hij wil knopen op zijn buik 
Alle vreemde rariteiten bij elkaar 

Ziet hij Serven, Fransen, Tommies, neemt hij plotseling een duik 
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Vangt hij bot, voelt hij zich reuze naar 
 

Er is een nieuwe sport hier, waar men veel gebruik van maakt 
Het heet ruilen, changen, tauschen, wat nog meer 
Iedereen begon te ruilen en liep spoedig half naakt 

Hemden, broeken, pakken gingen heen en weer 
 

Er ligt hier een erge zieke met een kraam… in zijn bed 
Ligt lang in zijn nest en is nooit klaar 

Hij heeft erg veel last van scheuten, gooit naar alles met zijn pet 
Want hij kreeg een pik van d’ooievaar 

 
Er gaan hier heel veel geruchten, het kamp lijkt net een heel oud wijf 

Onze Duce nam een duikje en bleef weg 
Kreeg de zee, de zee, de zee, de zee, de zenuwen op zijn lijf 

Hij heeft nu voor ’t allerlaatst een reuzepech 
 

Beste jongens, kameraden, zie dat je de zaak hier rooit 
Mens, de ….. krijgen op hun smoel 

Ons klein Nederland mag klein zijn, maar zo klein zijn wij toch niet 
Want zij krijgen het kleine Holland nooit! 

 
Accordeonisten geven enige nummertjes, o.a. draaiorgel imitaties. We zingen samen. Dan 

sergeant De Heer: “Er komt een eind hieraan”. Hij verzoekt een ogenblik stilte te betrachten 

voor onze kameraden die in de Meidagen van 1940 zijn gevallen op de Grebbeberg en overal 

elders. We zingen dan samen, rustig, beheerst, het Wilhelmus. We staan erbij in de houding, 

het komt uit ons hart, spontaan. Sergeant De Heer wenst allen wel te rusten. Deelt nog mede 

dat deze avond ook in de andere barak gehouden zal worden. Deze avond, waarop we 

ouderwets hebben genoten. Een avond zoals men in het vaderland niet heeft!! Waar we vrijuit 

op konden praten en zeggen wat we wilden. Ozo! 

Hierna vraagt de Opperwachtmeester van de beroeps het woord. Hij dankt ons nogmaals voor 

de invitatie. Zij zijn allen dankbaar voor deze avond. Zij hebben zoveel meegemaakt in 3 

maanden tijds. Geen bericht van huis nog. En nu dit. Het heeft verschillende van mijn collega’s 

zo ontroerd dat ze hun ontroering soms niet meester waren. Dat is kameraadschap. Nogmaals 

dank en laten we samen standhouden, samen sterk zijn. Applaus. Hiep, hiep, hoera voor de 

beroeps! Voor de accordeonisten, voor de Hawaii-band, voor alle medewerkenden.  

Naar buiten. Praten samen voor de barak. Dan kluitjes bijeen. De Fransen komen nieuwsgierig 

kijken, wat er is. Een mooie avond was het, die we niet vergeten zullen. Moed geeft dat, dat 

brengt je er bovenop. Verlicht gaan we slapen. Denken aan thuis. Goede berichten. Wie weet, 

hoe gauw al!!! 

Dinsdag 27 juli 1943 

Vanmorgen zitten we te kaarten, roken en bomen. Driezes heeft als steeds het grootste woord. 

Nu zitten ze over Rusland te bomen. Over de godsdienst en het communisme. Gistermiddag 

vlogen de jongens op 3 plaatsen tussen de kribben elkaar in de haren over de godsdienst. 

Axioma’s worden verkondigd, die de ander moeten omver redeneren. Sommigen zijn voor 

geen rede vatbaar. Alles gaat met een lach en een grap er tussendoor. Nu zitten ze waarachtig 

alweer over het christendom te zwammen. Degenen die nooit in een kerk komen, weten er het 

meeste van. Van het christendom komen ze op de politiek, op de R.K. geitenvereniging, de 
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R.K. Korfbalclub, de Hervormde damclub. Keijzer maakt aan alle geouwehoer een einde. 

Tenslotte stemmen ze allen in met: “ Wat het de boer in z’n piep?”. Tijdverdrijf zeggen de 

jongens. 

Middageten: koolsoep. Vrij goed te eten. En een nieuw lichtpunt aan de horizon: vandaag 

nieuwe aardappelen er bij. Per man 3  en 4 oude, waarvan er 3 zeer slecht en oneetbaar en 1 

slecht. Enfin, de zaak gaat vooruit. Velen koken tegenwoordig zelf. Op een houtvuurtje tussen 

wat grote stenen. Gaat best. Ze staan achter een privaat te bakken en te koken dat het een 

lust is. Blauwe rook stijgt op. Echter, hoe komen ze aan dat hout? Vandaag wordt dat opgelost 

in het verbod inventaris van de barakken, zoals kribplanken, te gebruiken als stookhout! Dat 

het echter zover moet komen, is het gevolg van een ongewenste toestand: de paar honderd 

Fransen hier zijn heer en meester over een eigen keuken, waar wij bij Gods gratie beurt krijgen 

kunnen. Wij zijn toch met ongeveer 3.000 man. 

Vanmiddag kleine onenigheid. Nederlandse soldaat met Duitse onderofficier die hem een 

duwtje gaf, zodat hij ongelukkig terecht kwam en zijn arm verwondde. Sergeant Hootsen, onze 

Blokcommandant, kwam ertussen. Ook woorden. Gaat goed. Houdt vrede onder elkander 

kinderen. 

In de krant het simpele, veelzeggende bericht: Mussolini afgetreden. Maarschalk Badoglio 

neemt militair bestuur over en koning-keizer Victor Emanuel het burgerlijk bestuur (dat in 

handen was van de Fascistische Raad). Wij zijn benieuwd hoe de zaak zich daar ontwikkelt. 

Wij zijn hoopvol gestemd. Hoop op de toekomst!  

Driezes kon zijn grote boodschap niet kwijtraken. Maar de dokter geeft hem een middel, zodat 

hij naar eigen zeggen: “ de hele avond met een wasblik voor zijn kont had moeten lopen”. Er 

komt net bericht binnen: nr 96418 in deze barak liggend, moet morgenvroeg om 08.00 uur 

volledig bepakt klaar staan voor vertrek. Het blijkt dat dit onze commandant Kees is. “Daar heb 

je het al” zeggen we tegen elkaar. Weg een van ons. Zo worden we uit elkaar getrokken. Met 

Kees, die als beroep landbouwer heeft opgegeven, gaan tevens 38 man uit het andere deel 

van onze barak. Nader bericht: Fros en Kragt, die zich ook als landbouwer hebben opgegeven, 

gaan ook weg. Morgen om 06.30 uur klaar staan. Totaal 600 man. Prikkeldraadbericht: de 

Italiaanse gezant in Ankara wordt minister van binnenlandse zaken in Italië. (in de courant blijkt 

dit juist te zijn later). 

Vanavond. Er is hier zondag aangekomen van het Nederlandse Rode Kruis een 

beroepsofficier van Gezondheid met 2 verplegers. Het blijkt dokter Van der Giessen (in 

vredestijd Officier van Gezondheid Harderwijk) te zijn. Hij vertelt dat per 3 maanden doktoren 

(voornamelijk Officieren van Gezondheid) uit Nederland naar de Nederlandse 

krijgsgevangenkampen gaan. Daarna weer anderen. Mooie daad! 

Het gezelschap uit onze barak dat bestaat uit Sergeant De Heer, accordeonisten en Bert van 

Dongen, geeft in alle barakken een voorstelling. Ze willen proberen dat ook bij de Engelsen te 

doen. Alle dagen horen we schieten vanuit zuidelijke richting. Op ongeveer 50 km afstand 

moet het zijn. Oefenterrein of inschietterrein van een fabriek? Vaak ook ’s avonds met 

lichtspoormunitie. Mooi gezicht. De barakken dreunen er soms van. Grote zandzuilen 

wandelen voort. Mooi gezicht maar minder aangenaam om er in te zitten. 
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Woensdag 28 juli 1943 

Kees, Fros en Kragt al klaar voor start, maar blijven voorlopig nog in kamp tot morgenvroeg. 

Scharrelen Franse broek op en soort windvest. Wij eten vandaag erwtensoep. Geen 

aardappelen. Smaakt goed zeggen we. Ik geloof dat we langzamerhand alles lekker gaan 

vinden. Soep is erg dun. Om 13.00 uur verzamelen voor aanwijzing nieuw transport. In grote 

kring op middenterrein. Afroepen van de nummers en namen. Rest blijft langer hier. Hoe lang? 

1 dag? Wij zijn er niet bij. Bij avondeten maaienkaas. Werkelijk de maaien kruipen eruit. Van 

die witte. Hopen vliegen komen erop af. Een lucht!! Velen lopen te kokhalzen. De Limburgers 

zeggen: “Lekker!”. Eussie vlucht naar buiten en komt terug met natte zakdoek voor zijn gezicht. 

Gasmaskers op mannen! Stemmen gaan op om ze terug te sturen die vieze maaien, in stevig 

papier verpakt. Laat onze Adolf dat zelf maar eten! Enz. De Limburgers proeven ze maar lusten 

ze echter ook niet. Terug ermee. Twee sergeanten met zakdoek voor neus gebonden, brengen 

het zaakje terug. Een uit een zuivelbedrijf zegt dat de kaas is bedorven. En waarachtig, ze 

komen met goede kaasjes terug! Wie niet waagt, niet wint. Om 13.00 uur klaar staan voor 

vertrek andere barak. Na lang wachten komen we terecht aan de overkant van de hoofdstraat, 

barak 16A. Tussen allemaal Hagenaars (Grenadiers en Jagers). Installeren. ’s Nachts blijft 

hier lamp branden. Een hoest er ontzettend, de halve nacht lang. Van alle kanten foeteren. 

Doet hij altijd, horen we. We vinden het maar matig dat we nu hier weer zitten. Er heerst een 

downstemming. Vandaag regen! Er dreigde onweer. Werd het heerlijk fris van. We gaan met 

een groepje naakt op sportbroek na, lopen. Heerlijk fris! De gewoonte in deze barak is dat de 

vertrouwensman de communiqués voorleest voor het naar bed gaan. Ook de eventuele 

geruchten. Vandaag officieel Hannover zwaar gebombardeerd. 

Donderdag 29 juli 1943 

Koolsoep met gedroogde groeten en nieuwe aardappelen. En wel 12 à 14 aardappelen. Hoe 

bestaat het! En geen rotte! We kunnen vandaag ons buikje weer voelen. Het zal wel per 

ongeluk zijn, zeggen de jongens. Gauw maar opeten, voor ze ze terug komen halen. Velen 

maken van de aardappelen of een gedeelte daarvan apart een schaaltje. Bijvoorbeeld 

aardappelen ontschillen, fijn kneden, glad strijken in je pannetje. Dun laagje boter, dun laagje 

jam of suiker om de aardappelsmaak te verdrijven. Smaakt weer eens anders. Anderen laten 

ze bakken in de Franse keuken. Daarna maar weer kaarten of lezen of in de zon liggen op je 

deken of zo maar op moeder aarde met zo weinig mogelijk kleren. Zo gaat de tijd om. ’t Was 

morgen geweest, avond geweest, weer een dag dichter bij de bevrijding! 

Vandaag droevig bericht. De barakcommandant springt op tafel en verzoekt allen op te staan 

en hoofd te ontbloten. “ Ik heb een droeve mededeling te doen. De Grenadier Jansen, geboren 

1905 in Den Haag is in het lazaret alhier overleden. Vader van 6 kinderen”.16 Leest officiële 

mededeling voor van de hoofdvertrouwensman. Verzoekt 1 minuut stilte in acht te nemen voor 

de gestorven kameraad. Rouwdienst zaterdag in de kapel. “Vreselijk hier te sterven” zeggen 

we. “ Wie kent hem hier?”. Een enkeling misschien. Morgen is het vergeten. Een kruis op het 

graf. Een maand of zo later de vrouw bericht! 

Alle dagen zwoel, warm weer. Vandaag zitten er weer onweerkoppen. Drijven af. Zwoele wind 

strijkt over de vlakke landen. In de barak heet! Smoor! Het communiqué van hedenavond 

vermeldt: Hamburg zwaar gebombardeerd, Russische aanvallen duren voort. Op Sicilië 

(midden) verwoede gevechten. Japanners hebben Amerikaanse kruiser getorpedeerd. 

                                                 
16 Betreft Soldaat F.W. Jansen Kgf 105820. 
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Geraakt. Los gerucht: Göring gevlucht. Officieel bericht: General der Flieger Christiansen geen 

generaal der vliegers meer. Wat zit hier achter? Velen van ons slapen slecht. Hier de hele 

nacht lamp aan en steeds geloop naar de w.c. en waslokaal. Meeste ramen dicht en 

verduisterd. 

Vrijdag 30 juli 1943 

Om 05.00 uur reveille! I.v.m. keukenpersoneel dat afreist, om 06.00 uur appèl. Er blijken bij 

ons 23 zieken te zijn. Velen ervan zijn te lamlendig om op te staan. Gevolg: om 12.00 uur weer 

appèl. Degenen die een Ausweis van de dokter hebben, mogen te bed blijven. Anders op 

appèl. Sergeant Van Pelt (Sergeant A. van Pelt Kgf 106198), de barakkencommandant, maakt 

de Feldwebel Lipschutz en de Unteroffizier die het appèl afnemen, aan het lachen. Als de 

Feldwebel vraagt of hij het bekend zal maken, zegt Van Pelt: “ Man, ik kan een even grote bek 

opzetten als U”. Hij maakt o.a. van de zieken bekend dat er niets meer in de hanebalken mag 

hangen of aan de muur, daar het anders zal worden inbeslaggenomen. “Pickpocket, systeem 

D” zegt hij. Kaarten, in de zon liggen, is het parool. De morgen is vreselijk lang. De knaap van 

het hoesten heeft koorts. Dokter komt. Vanmiddag goed eten: maispap. Goed. Voedt! En weer 

nieuwe aardappelen! En we hebben bonen van de gemeenschap gekookt. En er was nog een 

half pond vet! Wat een feest! Buikje weer dik vandaag. Middag: we liggen in de zon. Op een 

driehoekje na, in Adamskostuum. Op een dubbelgevouwen deken. Jas onder het hoofd. 

Gympies, sokken, pet aan je voeteneind. Vlak bij ons strijkt een oude Serv met een lange 

puntsnor neer. Hij heeft een grote zonnebril op. Hij doet zijn bovenbroek uit, doet de bandjes 

van zijn lange onderbroek met het stempel “Stalag IV B” los en stroopt de pijpen op tot boven 

de knieën. Een paar Hollandse jongens zijn met een tennisbal aan het gooien. Een ervan heeft 

een zwarte ringbaard laten staan. Zijn bovenlichaam en benen zijn spierwit, ’n idioot gezicht. 

Enkele Fransen zijn bezig in een groentetuin. Ze lopen maar te sjouwen de hele dag met 

gieters en ze sproeien maar. Dat is hier ook zaak, want alles is hier kurkdroog.  

Naast het Lager is een grote tractorploeg bezig. Met 4 scharen tegelijk zet hij de grond om. In 

Nederland kon je de grond zo mooi donkergekleurd zien omplooien, terwijl de kwikstaartjes 

achter de ploegen in de voren zaten en grote zwarte kraaien over het land zeilden. Hier echter 

is alles doods en stoffig. In de verte krijg je de indruk dat er een zware vrachtauto over een 

stoffige grindweg rijdt. Wolken van stof jaagt het ploegen op. Het is allemaal stof en nog eens 

stof hier. Op onze koffers in de barak ligt in een paar dagen tijds de stof vingerdik! Het moet 

hier in het voorjaar wel erg veel regenen, anders begrijpen we niet dat hier nog iets groeien 

kan. De Engelsen hier zijn al een paar dagen bezig het zwembassin, dat met behulp van een 

elektrische pomp is geledigd, uit te diepen. Met wel 100 man tegelijk krioelen ze als in een 

mierenhoop door elkaar in de grote kuil. Ze zetten het grindzand over van man tot man. Ze 

zijn allen bruinverbrand en zien er goed uit. “Geen wonder” zeggen wij, “als wij zoveel 

pakketten gestuurd zouden krijgen, zouden wij er niet minder goed uitzien”. Men zegt dat de 

Engelsen vrijwillig dit werk doen. Als bezigheid, als lichaamstraining en natuurlijk om straks 

beter te kunnen zwemmen. Nu gaat iedere groep, na te zijn afgelost, regelrecht naar de 

douches. “Ze zijn gek die Engelsen.” zeggen wij.  
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Coll. Dick van Maarseveen 

Een stelletje Serven zit bijeen in het gras. Met hun typische mutsen met 2 opstaande zijden, 

lijken het net Turken. De meesten van hen dragen een zware puntsnor. Ze spreken meest erg 

luid en druk gesticulerend. Eén voert nu het woord. Hij verheft zich op z’n knieën, zwaait met 

zijn armen, maakt zich druk. We kunnen er geen klap van verstaan. “Göring” zegt hij eens en 

ook zoiets als “Geallieerden”. Het onderwerp van de dag dus: de oorlog en hoe lang nog? Er 

zijn verschillende Serven hier die perfect Duits spreken en ook met Russisch en Frans 

behoorlijk overweg kunnen. Velen van hen dwepen met Rusland. Communiqué hedenavond: 

op Sicilië gevechten, in Rusland zware afweergevechten. Gerucht: wapenstilstand met Italië 

(??) 

Zaterdag 31 juli 1943 

Barakkencommandant wijst groep aan om buiten het Lager, in het Duitse Lager, “bloemetjes 

te gaan gieten”. Niet allen aanwezig. De Duitse soldaat die voor geleide meegaat, komt de 

barak in. Als het wat lang duurt, vraagt hij naar de barakkenchef. “Sie sind schon lange 

draussen”. Nee, is niet zo. Hij wijst er enigen “willekeurig” bij. “Vooruit jongens, met Heinrich 

mee”. Nog maar een paar dagen, dan wijzen jullie aan. Verschillende jongens van onze barak 

gaan werken bij boeren in de omgeving. Ongeveer een uur lopen ver. Hard werken, o.a. 

sjouwen met zakken graan. Maar goed eten. Brood, boter, zelfs spek, vlees! Heel goed zeggen 

ze. De portie eten hier wordt evengoed voor hen bewaard. Is dus extra. Die gaan ze meestal 

ruilen voor wat sigaretten. Volgens de barakkenchef oogsten ze zelf ook al. Korrels uit de aren, 

drogen, fijn maken, papje van koken. Om 07.30 uur al liggen we met een paar man in de zon, 

gedriehoekt. Zo af en toe omdraaien, anders wordt de andere kant te kil, zo vroeg nog. Lijkt 

dat op oorlog, als je die jonge kerels daar allemaal zo lang en lui ziet liggen op hun dekentje? 
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Het heeft zo meer weg van een vakantieoord. Als je je ogen sluit, herinneren alleen het 

eeuwige gedreun van het kanon in de verte en de korte pofgeluiden van de automatische 

wapens en het overvliegen van veel vliegtuigen je eraan dat je niet ergens thuis ligt in het lieve 

vaderland , ergens op de Veluwe. 

Toch, kon je al de gedachten eens nagaan, wat er omgaat in deze gebruinde koppen! Soms 

spreekt één van ons zich wel eens uit, heel even maar, in een kort zinnetje. Eén draait zich op 

zijn andere zij en zegt zo tegen zijn buurman: “En nou je vrouw bij je!”. Tja, hoe bestaat het, is 

het boosheid, meer wordt daarover niet gezegd maar het verraadt maar al te duidelijk, waar 

hun gedachten weer toeven. Stuk voor stuk denken we zo vaak aan thuis. We zien alles 

wellicht mooier dan het in werkelijkheid was. Het leven de laatste tijd in het vaderland was niet 

prettig maar als we het daarover hebben, zien we allen de moeilijkheden, speciaal in verband 

met ons werk. Maar al het andere, het mooie dat we hier zozeer missen: onze vrouwen en 

kinderen, verloofden, ouders, de huiselijke gezellige sfeer, het koningsmaal dat we iedere dag 

kregen, de omgang met vrienden en kennissen, we missen het meer dan een van ons 

uitspreekt. De donkere blik in de diepliggende ogen, bij sommigen opvallend, spreekt 

boekdelen. “We komen hier tot rust” zeiden we in het begin. Nu denken we vaak: “Rust? Rust? 

Wat rust?” We hebben geen rust, zie maar de rusteloze ogen van de meesten van ons. Uiterlijk 

zijn we zo flink, we ondergaan gelaten ons lot, wetende er valt voorlopig niets aan te 

veranderen, Maar innerlijk! Zou de man wiens vrouw in verwachting was toen we weggingen 

en die zich nu afvraagt: Hoe zou het gegaan zijn? Zou alles goed zijn? Zou ze zich flink 

gehouden hebben? Terwijl hij de ergste vraag niet eens in zijn gedachten durft te formuleren, 

zou die man rustig zijn hier? En die andere vrouwen, die in dezelfde omstandigheden 

verkeerden, zij het dat die gebeurtenis niet zó nabij was als bij Daansma zijn vrouw. Hebben 

die niet dubbele zorgen, nu ze overal alleen voor staan? Op die ogenblikken, als we aan die 

dingen thuis denken, ieder aan de zijne, dan verwensen we die rust hier. Dan zeggen we: “Dat 

leven was ons liever, dan de rust die we nu hebben”. Er waren moeilijkheden en zorgen, 

toegegeven, we kwamen iedere dag tijd tekort, we liepen vaak in ons werk risico’s waar ons 

leven van afhing, maar ná dat werk, dan waren we “thuis”. Dan was het goed te leven. Dat 

mooie “thuis” dat houdt wat in! Dat omvat alles voor ons. Al ons denken. Kregen we eerst maar 

eens bericht, of een pakje, enig teken van leven.  

We nemen om 11.00 uur onze dekens op, kloppen ze samen uit en slenteren naar de barak. 

Vandaag vroeg middageten. Gedroogde groeten en wortelsoep. We eten, vragen niet meer of 

het lekker is. Eten! Dat is de gebiedende eis om fit te blijven. Na eten geroezemoes. Op bed 

liggen. Sigaretten roken, wat praten en dommelen. Ineens de luide stem van de barakchef: 

“Ze komen hier bij mij kankeren dat de ene groep bij de uitdeling van de aardappelen meer 

heeft gekregen dan de andere. De vuillakken! Ze komen net met hun neuzen door de deur 

kijken. Zijn natuurlijk weer wezen bietsen in een Franse barak. En nou komen ze bij mij 

kankeren. Jullie kunnen me de bout hachelen. Krijg de beris op klompen”. Gelach. “Ik zal aan 

de Lageroffizier vragen om een apothekersweegschaaltje, dan zal ik het per gram afwegen, 

ben je dan lekker?”. 

Vanmorgen om 09.00 uur is de gestorven Grenadier Jansen begraven. En de deputatie van 

25 man van de Nederlandse krijgsgevangenen, in uniform gekleed, mogen de begrafenis 

bijwonen. Er heen een uur marcheren. Jongens zijn moe. Niet meer gewoon. Friedhof 

Mühlberg. Een gedeelte van het kerkhof is gereserveerd voor de krijgsgevangenen. Er liggen 

reeds 300 Fransen, aan tbc gestorven zeggen ze hier. Op het kerkhof is reeds een vuurpeloton 

van 12 man aanwezig. De kist, getimmerd uit ruw grenenhout, staat klaar op enige schragen. 
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4 man van de barak van de gestorvene die hem kenden, dragen de kist met het stoffelijk 

overschot. Een Franse geestelijke, die deze morgen de plechtige, gezongen Requiem-mis 

heeft geleid in de kapel in het kamp, waarbij evenveel protestantse militairen aanwezig waren 

als katholieke, leidt nu ook de plechtigheid. Na de kerkelijke ceremonie verricht te hebben, 

geeft hij het woord aan één van de onderofficieren van de Nederlandse krijgsgevangenen, die 

als volgt spreekt: “Ver boven aardse zorgen en pijn, daar waar geen droefheid meer zal 

zijn….”. Het waren deze versregels, die zich van mij meester maakten, toen het bericht van de 

bevordering tot heerlijkheid van de Grenadier Johannes Wilhelmus Jansen mij bereikte. Een 

groot “waarom” rees voor mij op. Doch Hij is, wiens hand ons aller leven is, heeft met dit 

verscheiden ook weer zijn bedoeling. Wie weet voor welk een grote smart en ellende onze 

strijder bewaard is gebleven? Zijn leven was niet gemakkelijk. Zijn vertrouwensman in zijn 

barak heeft bij mij wel het een en ander verteld. Hij was vader van een groot gezin. Door dit 

verlies wordt de moeder met 5, misschien straks 6 kinderen achtergelaten. En moeilijke 

maatschappelijke omstandigheden maakten zijn leven moeizaam. Doch als fiere Hollander 

heeft hij alles doorstaan en overwonnen. Tevergeefs heeft hij nog getracht uit 

krijgsgevangenschap ontslagen te worden, doch dit is thans niet meer nodig.  

 

Begrafenis van een Italiaan (coll. Dick van Maarseveen) 

“Staande bij deze geopende groeve, denken wij vol piëteit aan zijn geliefden, vrouw en 

kinderen. In de hoop dat zij met al hun smart en tranen zullen vlieden tot diens Trooster, 

waarvan geschreven staat dat Hij is een man der weduwen en een Vader der wezen. Aan U 

geëerbiedigde dode, geven wij de verzekering dat wij als Nederlanders het onze ereplicht 

achten de zorgen voor moeder en kinderen te verlichten. Het is dan ook dat wij hier staan om 

U de laatste eer te bewijzen en te danken voor datgene wat ge gepresteerd hebt als soldaat 
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van de Nederlandse weermacht. Een eresaluut wordt U door ons allen gebracht, namens de 

Nederlandse Regering en weermacht en bovendien door Uw lotgenoten, de Nederlandse 

krijgsgevangenen te Mühlberg. Uw trouw en volharding zij ons allen een voorbeeld. Dat gij 

ruste in vrede”. Onder 3 saluutschoten zakt de kist in de groeve. Alle militairen salueren. 

Boven elk graf een houten driehoekig bord, waarop de naam enz. van de dode. Op dit graf 

een krans van de Duitse weermacht uit groen samengesteld met lint, vermeldende 

“(hakenkruis) Deutsche Wehrmacht”.  

 

Begraafplaats Neuburxdorf (coll. Dick van Maarseveen) 

Het Wehrmachtsbericht vermeldt vandaag naast de voortdurende zware afweergevechten in 

Rusland en op Sicilië, een zware terreuraanval op Hamburg.  

8. AUGUSTUS 1943 

 

Zondag 1 augustus 1943 

07.00 uur reveille. We kleden ons voor het eerst weer sinds vorige zondag, weer in gala. 

Morgen-appèl 07.30 uur. Eten, wat rondlopen. Om 09.00 uur afmars voor de zondagse parade. 

Wij zijn de eersten op de paradeplaats. Tot even voor 10.00 uur staan we in de brandende zon 

te roosteren. De Fransen en Serven komen ook langzamerhand erbij. In carré opstellen. Wij 

basis F |_| S. Wij verre in de meerderheid. Ongeveer 2.000 Nederlanders. Eindelijk komt een 

kleine Feldwebel, die wat links en rechts schreeuwt en de vertrouwensmannen naar zich 

toeroept. Die roepen daarna op hun beurt de compagniescommandanten bij zich en dezen 
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delen aan hun compagnieën mee dat er een Oberstleutnant (luitenant-kolonel) komt. Er zal 

niet gedefileerd worden, maar deze hoge ome zal zelf voor de troepen langs lopen. Daarbij zal 

het commando “hoofd – rechts” gegeven worden. Onze barakkenchef deelt dit op zijn eigen 

manier mee: “Als die vent met dat kruideniersjasje aan die jullie daar zien (de Oberstleutnant 

was ondertussen aan komen wandelen, gekleed in een bijna witte jas zoals Göring vaak staat 

afgebeeld) hier langs komt huppelen (Oberstleutnant trok iets met zijn been), dan commandeer 

ik hoofd – rechts. Je hebt dan niets anders te doen dan die vent vuil aan te kijken, zolang als 

je hem zien kunt. Je bolletje moet daarbij doordraaien naar links. Niet zoals zij dat gewoon zijn 

door tot recht vooruit, nee, dat is ouderwets, nu doordraaien. Dus je kijkt die grappenmaker 

goed vuil aan en dankt voor mijn part “krijg de beris”. We staan daar nog een minuut of 10, 

voor zijne majesteit zich verwaardigt de bezichtiging van de krijgsgevangenen een aanvang te 

doen nemen. We hebben allen al verwenst en hen bezworen dat ze volgend jaar, wanneer ze 

onze plaatsen zullen innemen, minstens 3 uur in de zon zullen staan voor wij ons verwaardigen 

zullen naar hen te komen kijken. Brugman (Driezes) en Vrolijk (Morren) korten zich de tijd door 

te proberen enigen van ons op de kast te krijgen. Toch begint dit langzamerhand te vervelen. 

Sommigen van ons kunnen daar namelijk niet best tegen, tegen dat “zuigen” en ze zitten 

tenslotte hoog op de kast. Niet alles kunnen terugtroeven. Moeten ze toch mee ophouden, in 

ieder geval als er derden bij zijn. Eindelijk, daar steekt de Oberstleutnant van wal. De Servische 

commandant schreeuwt zijn korte “Pina” en de troep staat “stokstijf”. Beter was gezegd: met 

stok en al stijf. Want het schijnen louter invaliden te zijn. Met krukken, stokken enz. moeten ze 

zich op de been houden schijnbaar. De Oberstleutnant maakt een opmerking en gaat door. 

Komt bij ons, wij staan vooraan. Gelederen 15 man diep. Hij knikt goedkeurend. Gaat door. 

De kapitein, Lagercommandant, volgt hem op de voet en vliegt op zijn wenken. De Fransen 

dan nog. Dan gaat de Oberstleutnant naar het middenterrein. De Nederlandse 

vertrouwensman wordt bij hem geroepen. Salueert stram. Vraagt o.a. naar we later horen, te 

willen bespoedigen dat we brieven ontvangen en pakketten. Somt op hoelang we al niets 

horen. De Oberstleutnant zegt toe te zullen doen wat hij kan. Alleen het is niet zijn schuld, de 

“Autoritäten” zitten daar achter. Verder spreekt hij zijn tevredenheid uit over de houding van 

de Nederlandse militairen.  

Onderwijl is één van onze jongens door de hitte van zijn stokje gegaan. Wordt door 3 

kameraden weggedragen. De Oberstleutnant ziet het schijnbaar niet eens. De 

compagniescommandanten maken nog bekend dat hedenmiddag de Engelsen in ons kamp 

zullen worden toegelaten en voor ons een voetbalwedstrijd spelen zullen. Er mag niet over 

politiek gesproken worden! 

Om 17.00 uur begint de voetbalwedstrijd. Veel publiek. Nederlandse 1e klasse hoefde zich niet 

voor te schamen. Mooi partijtje (keurig). Overal om het terrein heen staan de Nederlanders te 

praten met Engelsen. Verrassend goed Engels. Beter dan Frans. 

Haen (kip) weet te vertellen dat iemand die vaak bij de Lagercommandant op het bureau komt, 

hem aanklampte en vertelde dat hij toevallig op het Lagerbureau een lijst had zien liggen, 

vermeldende de nog af te handelen onderwerpen. O.a. ook een punt: 24 Agenten van politie 

terug naar Holland wanneer het onderzoek in hun zaak beëindigd is. We nemen het met een 

korreltje zout. Enkelen al optimistisch.  
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Verhaal ontvluchting 

2 jongens van de marine, Van der Leede (Matroos P. van der Leeden Kgf 107422) uit 

Vlaardingen en Spijker (Matroos M. Spijker Kgf 107428)  uit Notter bij Nijverdal hebben tot 2 

maal toe een poging tot ontvluchting gedaan. Hier volgt het verhaal van Van der Leeden: “Wij 

waren uit Amersfoort met groot transport naar Altengrabow gebracht. Ik ben lichtmatroos 

geweest en mijn maat stoker. Beiden hadden we ons niet aangemeld en zijn opgehaald door 

de Grüne Polizei. In Altengrabow hadden we het er al eens over gehad wanneer we onze kans 

schoon zouden zien, er tussenuit te piepen en te proberen Nederland te bereiken. In 

Altengrabow in de trein. Wij tweeën kruipen dicht bij een raam, waarvoor gaas. 07.45 uur 

vertrek. Gaas kapot gemaakt tijdens de rit. Ongeveer 11.00 uur door raam op het dak van de 

wagon geklommen. Vandaar achter op de bumpers gaan zitten. In Wittemberg reed de trein 

zachtjes. Wij eraf. Aan de rechterkant van de lijn een krijgsgevangenkamp. Zagen we een 

schildwacht. Wij hadden onze haren en kleren nog. Ik in burgerpak, mijn maat toevallig in 

stokerpak. Wij verstopten ons aan de linkerkant van de lijn in een fruittuin, waar we ons tegoed 

deden aan kersen, bessen enz. We hadden in de wagon ieder een halve kg gekregen. Ik was 

de mijne al op de bumper verloren. Het begon te regenen hier. Ongeveer 04.30 uur gingen we 

tippelen. Dwars door de stad heen. We liepen vreselijk in de gaten. Zakje verband, scheergerei 

en wasgerei hadden we in een bundeltje bij ons. Ook persoonsbewijs dat we nog hadden. 

Buiten de stad. Alles fietste, alleen wij liepen. Daar kwam Grüne Polizei aanfietsen. Kwam 

natuurlijk naar ons toe. Papieren gevraagd. Geen pas. Waarheen we gingen? Slecht Duits 

spreken. We wisten geen plaatsnaam zo gauw te noemen. Toen: naar Berlijn. 100 km afstand. 

Verhaal: met arbeidstransport uit Holland naar Leipzig. Wilden we niet heen. Onze andere 

kameraad ook in Berlijn. Wilden wij ook heen. Onderweg uit de trein gesprongen. Nu op weg 

daarheen. Wij moeten mee met hem. Hij hield nog motorfiets aan. Had geen tijd. Bracht ons 

daarop naar een huis in de buurt, een wagenmaker. Daar in de wc opgesloten met elk een 

stoel om te zitten. Onze spullen afgenomen. Alleen wat zeep en handdoek nog. 1 ½ uur 

gezeten, ½ kuch opgegeten. Toen uit wc-raampje gekropen. Door korenvelden gekropen. Heel 

eind. Onderweg lekker gewassen in een beekje en dan maar weer lopen. Kwamen eindelijk 

bij spoorrails van  Wittenberg naar meer. Poosje slapen. Horen plotseling stemmen dichtbij. 2 

Polizeibeambten of zoiets komen er aan lopen. Wij houden ons gedekt tot ze weg zijn. 

Verstoppen ons dan in fruittuin en doen ons tegoed. Weer langs lijn. Weer door Wittenberg. 

Ongeveer 17.00 uur daar. In de buurt van het station schuilhouden om eventueel 

goederentrein te pikken. Nog te licht om erop te springen. Tot ongeveer 20.00 uur aan de 

oever van de Elbe gezeten, kijken naar vissers en zwemmers. Liepen vreselijk in de gaten. 

We gaan lopen in de richting Dessau. Tenslotte langs autobaan. Mag niet. Zijweg nemen, over 

dorp, om op grote weg te komen. Vlak voor dorp komen we dezelfde Grüne Polizei tegen. Met 

fiets. Had patrouilledienst daar, in verband met de aanwezigheid van een krijgsgevangenkamp 

met Fransen. We moeten stil houden, wat we daar nu weer deden. We vertelden, dat we ’s 

morgens door de Polizei  bij de wagenmaker waren weggehaald en daarheen gebracht om in 

deze buurt te gaan werken. Hij hielp om door te vragen: “In die fabriek?” (lag fabriek bij). Ja, 

ja , natuurlijk. “Und wo schlafen Sie?”. We zagen wat barakken en wezen daarop. “Daar!”. 

Maar dat was mis, dat was een Kriegsgefangenenlager. “Voorlopig” zeggen we. Dan zouden 

we naar Leipzig gebracht worden zeiden we. Hele tijd staan kletsen. Denken: schiet s.v.p op! 

Eindelijk. We zeiden dat we om 21.30 uur op de fabriek moeten melden. Weg. Fabrieksterrein 

afgezet door schildwachten. Wij konden ons niet legitimeren dus niet er door. Terug. Landweg 

naar Wittemberg in. Poosje gelopen, kwam die Grüne ons weer tegen. Ik zei tegen mijn maat: 

“Haal nu je plaatje maar voor de dag”. Hij bromde iets van: “Op mouw spelden”. We maakten 
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hem nu wijs dat we ons persoonsbewijs met geld verloren hadden hier ergens en zochten. Hij 

vertrouwde het toch niet meer. Vroeg waar we het zakje gelaten hadden dat we die morgen 

bij de wagenmaker bij ons hadden gehad. Stonden even met de mond vol tanden. Toen: “dat 

had de Polizei nog. Werd door hem opgestuurd naar de fabriek. Tot 23.00 uur mochten we 

van de fabrieksbaas zoeken daar in de buurt. Sloeg in. Ik vroeg nog langs de neus weg of er 

ook posten stonden in die richting die we gingen. “Nein”. Uit zijn geruik. Looppasje. Weer aan 

de lijn. Slapen onder balken, geen deken. Gerild van de kou. Wel 25 keer wakker. Geen eten 

gehad! Wakker, licht. Zagen aan overkant van de lijn een boomgaard. Er op af. Druk. Weg. 

Vlak bij stond woonwagen zonder wielen, gebouwd op stenen muurtje. Luik onderin. Wij erin. 

Grote plaat voor ons gezet. Slapen. Overdag kinderen spelen. Werklieden in wagen eten. Niets 

gemerkt. Wij maar slapen. Tegen 23.00 uur wilden we weggaan. Ging niet. Stond paartje tegen 

luik te vrijen. Tegen 23.30 uur weg. Naar spoorlijn. Bij Klein Wittenberg langs goederenperron. 

Op passerende trein gesprongen. Open wagon voor houtvervoer. 2 km verder stil. Onder de 

wagon. Kruipen. Andere trein passeert, ertussen kruipen. 36 km verder: Dessau. Stop! Wagon 

ervoor zat remmershuisje op. Er in. Het emplacement hier fel verlicht. Het was ongeveer 01.00 

uur. Tijdje gestaan daar. Alsmaar treinen reden er links en rechts. Locomotief ging voor de 

onze weg. Trein naast ons startklaar. In remmershuisje. Eindelijk weer rijden. Naar 

Bernwijk(?)17. Stilstaan voor station. Locomotief weg. Uren stilzitten. Uit raampje kijken. 

Passerende chef keek me precies aan. Andere kant eruit. Weg. Stad uit. Weer in fruittuin. 

Honger! Bessen, peertje, appelen. Land in. Gedekt houden. Aardappelveld. Wij wat 

aardappelen in vuurtje gepoft. Smaakte voortreffelijk. Er kwamen 2 mannen aan. Naar ons 

toe. Was opzichter voor die terreinen bij. Praatje. “Wij zeker werk bij boer”. Ging door. Te 

slapen gelegd tegen heuvel om eventueel onraad te zien naderen. Tot 04.00 uur. Terug naar 

Bernburg. Bij station is een park. Op bank zitten. Praten met Fransen en Belgen die daar 

werken in een fabriek. Jonge kerels allen. We liepen weer lelijk in de gaten. Polizei kwam ook 

al voorbij. “Weg, weg naar goederenstation”. In wagon met hooi gaan slapen. Ongeveer 2 uur. 

Wakker. Hel verlicht station. We zijn glashard dwars rails overgesjouwd, tussen rangeerders 

door. We kropen daarop tussen vliegtuigonderdelen op wagon. Zaten poosje. 3 Rangeerders 

komen langs met lampen. Belichten aan alle zijden de wagon. Noteren nummers. Onze benen 

belichten ze. Niets gezien. Pak van ons hart. Leek ons hier te gewaagd. Zijkant perron achter 

balken gaan liggen. Trein voorbij. Overkant spoor kersenboomgaard. Maar perron verlicht. 

Durfden niet. Trein langzaam. We rennen er naast. Hup op bumpers. Op emplacement staan 

in helle licht. Onder wagon. Rangeerder kwam wagon afkoppelen. Zag niets. Weer rijden. 100 

m verder weer stil. Aan kant weg liggen. Op 3 verschillende treinen gesprongen. Alle rangeren. 

Eindelijk op treeplank. Loodje deur verbroken. In wagon. Bracht ons in Assenleben18. 04.00 

uur. Kunnen wagendeur niet dichtkrijgen. Liep in de gaten. Er uit. Andere wagon. Open, met 

stukken gietijzer. Stond buitenop plaatsnaam. Goede richting dachten we. Rijden. Hel verlicht. 

Passeren rangeerhuis. Rangeerder keek zó op ons, uit zijn raam. Stilstaan. Dorsten er niet uit. 

Het bleek later, hij had gewaarschuwd er zaten Russen in de wagon. Daar kwam een paar 

man. “Allé, draus, draus!”. Naar seinpost gebracht. Polizei gemeld. Gebracht naar Polizeiamt 

in Assenleben. In kamer opgesloten. Later in cel. 2 britsen. Slapen. Baas verscheen. Verhoord. 

Rapport. Durfden niet meer te liegen. Vertellen alles. Fouilleren. Bang gemaakt: als we weer 

ertussen uit piepen, zou er geschoten worden. Deden of we het niet verstonden. Maakte zich 

kwaad, greep pistool. “Schiessen!”. Oh ja, begrepen we. In klein Lager waar Franse 

krijgsgevangenen zaten, opgesloten. Op soort zolderkamertje. Lag veel eetwaar waar we van 

                                                 
17 Hier moet Bernburg bedoeld zijn. 
18 Bedoeld wordt Aschersleben, plaats ongeveer 20 km van Dessau. 
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watertanden. Nam alles mee! Alleen wat sigaretten bleven liggen. Ik had lucifer en stukje 

luciferdoosje meegesmokkeld. Roken! Hè, hè! Fransen kletsen. Verstaanbaar maken. 

Beduidde: touwtje onder zijn …, uit raampje laten zakken. Zat later grote ontbijt… aan. Ook 

pakje sigaretten en 2 ketels soep om 11.00 uur. Stilletjes alles. 13.30 uur eruit. Transport. Al 

gegeten? Nee! In geen 3 dagen. Grote portie soep. Fransen deden of ze gek waren. Wij eten. 

Ik kon het niet op. Gedeeld. Moet op! Toen nog 3 boterhammen om mee te nemen. Inpakken. 

Nog koffie. Vol!!! Om 15.00 uur weer door 2 Duitse militairen naar Altengrabow gebracht. In 3e 

klasse coupé. Voor raampje. 17.00 uur in Magdeburg. Wachten in wachtkamer. Dorst! Bij Gods 

gratie water gaan drinken. De ….. zaten grote potten bier te drinken. In wachtkamer, terwijl we 

tussen de Duitse militairen stonden. Kwamen er 2 sjofel geklede heren op ons toe, die onze 

papieren wensten te zien. Geheime Staatspolizei (Gestapo). We mochten in de trein volop 

roken. 21.00 uur Altengrabow. In cel. Totaal 43 man ingesloten hier. Soms 4 man per cel. 

Polen als oppassers! Heel geschikt. Oogluikend roken. 1 ½ portie soep. Genoeg van alles. 

Kaarten. Toen naar Mühlberg. Onze koffers waren daar natuurlijk al lang. In Dessau kregen 

we ½ wittebrood. Zelf eten we kuch. Duitser zorgde voor bonensoep voor ons. Zag, het 

smaakte goed, nog een portie ging hij halen. Een dag in de cel, weer in barak onder de andere 

jongens. 1 ½ week hier, hebben we het weer geprobeerd. Ons om 21.30 uur laten 

buitensluiten. Liggen in de schuilloopgraven aan oostzijde van het kamp. In Franse tuin 

gekropen. Tang bij ons. Draad geen gewoon prikkeldraad maar staaldraad. Steeds zoeklichten 

over het terrein. Niet te zien dat ik de tang erin zette. Opgeven. Dag afwachten in loopgraven. 

Slapen. In dwarse loopgraaf, onzichtbaar uit privaat. Om 03.00 uur , wat anders nooit gebeurde 

(mijn maat was al vaker buiten geweest ’s nachts) ineens iemand, die bijna over ons viel en 

die ‘Donnerwetter” schreeuwde. “Aufstehen!” naar wacht toe. Nam al sleutelbos 16A (onze 

barak om ons daar heen te brengen). Maar meerdere: “Nein, einsperren”. Cel heel klein. 1 

raampje. Alleen. Niet lezen, niet roken, klein rantsoen. 3 dagen, 1 keer luchten. Voor 

Hauptmann. Ook Engelsman die uit Italië gevlucht was. Eten goed, meer brood! Verhaal hem 

verteld. Gezegd: nooit meer doen. Onmogelijkheid om eruit te komen ingezien. Waarom we 

ons dan gemeld hadden, als we toch van plan waren te ontvluchten? (Hij wist niets van de 1e 

keer). Vertelden: gehaald. Lachte. Hij zei: “Wij zijn ook krijgsgevangenen maar met de 

wapens!”. Toen begonnen ze over ontluizen en haar. Weer uur in de cel. “Daar gaat je haar” 

dacht ik. Maar ging goed. Ontluizen. Heerlijk wassen, daarna uniform erbij. Samen met 

Engelsen. Fransman bij de kleding dacht om ons lange haar. Officier die ons gepakt had kwam 

er bij. Mooie kleding afgepakt. Het lelijkste dat er was voor ons. 

Barakchef gezegd tegen Franse collega: “Wij Nederlanders zijn bijzonder slag volk. Wij dus 

heel lief tegen de M…. Wij zeggen: “Ja, ja Sie haben recht, sicher”. En ze zijn nog nooit zo 

bedonderd als door ons. Ik word als ik terugkeer, vader van een weeshuis. Mij is ter ore 

gekomen dat de zwarte handel hier welig tiert in de barak. Sigaretten worden verhandeld voor 

prijzen die elke zwarthandelaar in ons lieve vaderland zou doen blozen. Mannen, blijf 

kameraadschappelijk! Wanneer ik weer zoiets verneem, zal ik niet aarzelen, scherpe 

maatregelen te treffen”.  

Gerucht: Duitse soldaten zijn geconsigneerd. Schijnt wel iets aan de hand te zijn, want om 

Lager heen lopen posten wat we niet zagen voorheen. Fransman komt lachend binnen: 

“Hitlerparti”. Hij moet 5 man hebben voor lichte werkzaamheden. Had al 5 man gehad, waren 

spoorloos verdwenen. Werk stond hen zeker niet aan. 

Opmerking JvH: Hier begint Goos Doornewaard met het schrijven van de aliassen van de 

groep Enschede. Behalve Hermans en De Jong (die zijn overgeplaatst) heeft iedereen een 
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andere naam, die soms wel erg voor de hand ligt. (Cramer wordt Venter en Kragt wordt Sterk). 

Doornewaard heet nu Van Brummelen. 

De Jong horloge aan vriend meegegeven, om er 100 sigaretten voor te ruilen. Vriend slaagt 

niet. Komt horloge terug brengen in de barak van De Jong, die echter naar de wc is. Vriend 

geeft het af aan een jongen die zegt De Jong wel te kennen en er voor te zullen zorgen. De 

Jong krijgt horloge nooit. Vriend mee om hem aan te wijzen, echter niet te vinden. Paar weken 

later, vandaag, ziet De Jong zijn horloge om pols van een hem onbekende jongen. Geval komt 

voor blokchef tenslotte. Sergeant Boon (Sergeant F. Boon Kgf 104136) die ten einde raad 

politiehulp inroept. Schrijn ( ) en Van Brummelen (Doornewaard) erheen. Geval zeer 

ingewikkeld, daar personen vaak verhuisd zijn naar andere barak. Nieuwe eigenaar heet 

Jansen, die heeft het weer gekocht van Pieterse, die het indertijd weer in Amersfoort voor fl 

7,50 gekocht heeft van een die in geldverlegenheid zat. Bovendien vertrekt De Jong met 

transport. Jansen idem. Pieterse idem. En dadelijk. Zo snel onontwarbaar. Waarmerk 

horlogemaker in kast is 13/9 A. Volgens De Jong naar reparateur Roberts. Klopt iets niet. 

Resultaat naam en adressen in het vaderland genoteerd en horloge meegegeven aan 

Pieterse, die stond te springen om op transport te gaan. 

Een S.M.A. (Sergeant Majoor Administrateur) van het Lagerbureau moet transport 30 man, 40 

man, 56 man, 200 man, regelen. Men kan zich bij hem opgeven. Vriendjes en familie kunnen 

zich aansluiten. Is toe te juichen. Geven de jongens zich niet vrijwillig op, worden ze 

aangegeven. Onderofficieren die zich opgeven, worden meteen geacht werkwillig te zijn. Wij 

zijn allen wachtmeester zeggen we. Op grond behandeling inspecteur De Jong. Afwachten 

maar. Uit Nederland vandaag transport binnen van 311 man.  

Van Brummelen zat vanavond rustig op bankje. Hij voelt iets op zijn rug en iemand naast hem 

zegt: “Ik heb ‘m!” “Wat?”. “Een dikke vlo”. Laat eens zien. Ja voorzichtig met die 

hakkespringers. Eerst wat rollen en dooddrukken. Een kanjer, rood van bloed. We raken er 

langzamerhand aan gewend. In de bedden, de dekens, wemelt het bij sommigen van de 

vlooien. Het gebeurt dat we ’s morgens vroeg, om even over de reveille, al een groep oude 

Serven buiten bezig zien. Hun dekens hebben ze over de daarvoor bestemde palen gehangen. 

Pijpje of sigaret aan en ….. vlooien vangen. Rustig, alsof ze boontjes aan het doppen waren. 

Jongens van de beroeps, die onderofficier in Trier geweest zijn19, vertellen verhalen hoe het 

daar erg was. Ze vingen op een morgen, nadat ze een eerste nacht in een nieuwe barak 

geslapen hadden, die vlooien in een potje, ten bewijze als ze erover gingen klagen. Maakt 

werkelijk indruk. Alles ontluizen weer met hun hebben en houden. Barak met creoline 

behandeld. Is nieuwe barak, hadden gestrafte Russen gelegen. Deel van de barak afgeschot 

en gebruikt als opslagloods voor dekens. Hier nog erger. Ook vol van wandluizen. De beet 

hiervan geeft grote bult. Zijn erg vies. Weer ontluizen. In week tijds zo wel 4 keer gedoucht. 

Hier vaak ’s morgens wakker met allemaal kleine beetjes op je arm. Vlooien! Als je er eenmaal 

zo’n beestje op je lichaam gezien hebt, voel je steeds overal jeuk. Varens onder de strozakken 

schijnen goed te zijn. Niet altijd aankomen, krabben het parool. Goed wassen en dekens 

kloppen en in de zon hangen. 

In barak vreselijke stof. Zachte steensoort. Voor vegen wel sprenkelen maar wordt vaak 

onvoldoende gedaan. Stuift! Alles onder stof. Koffers in dag tijd vingerdik. Even grote laag ligt 

natuurlijk ook op onze bedden, hoewel we dat niet zo zien. Stof en ongedierte! 

                                                 
19 Trier = Stalag XII D Trier. 
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14 dagen geleden brief verzonden door hoofdvertrouwensman naar Rode Kruis in Den Haag. 

Aangedrongen op toezending pakketten en post. Levensmiddelen en rookgerei genoemd. 

Week geleden brief verzonden aan Internationale Rode Kruis in Genève met ongeveer 

dezelfde inhoud. Meegedeeld sinds 7 mei geen post. Geen pakketten. Speciaal zieken 

onvoldoende voedsel (maag t.b.c.) Gisteren naar Zweeds ambassadeur in Berlijn. Verzocht 

stappen te willen doen als behartiger van onze belangen bij de Duitse regering om onze post 

en pakkettenverzending te doen bespoedigen. Te kennen gegeven: evenals dat bij andere 

naties hier kan. 

De jongens die vandaag hier binnenkwamen uit Nederland, vertellen dat het Rode Kruis in 

Den Haag met brieven van onze vrouwen en familie wordt bestormd. Om opheldering 

gevraagd over post. Het is door clandestiene berichten bekend dat het in Altengrabow slecht 

is. Sergeant Van Pelt om 09.30 uur: “In Nederland gaat het nu zó: God, zit jouw man ook in 

Altengrabow? Nou, dan zie je hem niet meer levend thuis. Wij worden hier al uitgezogen, 

volgepompt met gewapend beton en andere schone zaken, half dood geslagen. Hou jij je 

menageklep eens even dicht, straks mag je ook wat zeggen. Enfin, ze zullen er wel iets fraais 

van maken”. 

Vandaag om te duizelen: Hitler afgetreden. Rede gehouden tot Wehrmacht om stand te 

houden voor verdediging van het vaderland. Von Brauchitsch als opvolger aangewezen. 

Dinsdag 3 augustus 1943 

Vandaag veel jongens op transport. Vooraf steeds ontluizen. Weer heet vandaag. Ontzettend 

stoffig in gehele kamp. Soms auto’s door kampstraat. Om te stikken. Om 13.30 uur breekt in 

zuidelijke richting bosbrand uit. Neemt grote omvang aan. Tot laat in de avond toe. Grote 

afstand. Vliegtuigen erom heen. Bij ons in het kamp vallen nog de asdeeltjes en gloeiende 

dennennaalden. Vandaag koolsoep met aardappelen. Bij brood kaas. Iedere dag kamillethee. 

Fikken breekt nog wat conservenblikjes aan (gezamenlijk bezit). Een enkele brief uit vaderland 

komt binnen. We zitten alle dagen te smachten naar bericht en pakjes. 

Sommigen die nog wat havermout hebben en anderen die melkpoeder hebben of 

gecondenseerde melk doen samen en laten een pan pap koken. Heerlijk. Achter elkaar op. En 

eten! Als razenden! ’t Lijkt net of je er ’s avonds nog meer honger van hebt gekregen. 

We liggen veel in de zon of op het bed. Mag wel niet, dit laatste, maar wat moet je in godsnaam 

de hele dag doen. En maar ouwehoeren! Brugmans steeds middelpunt. Over godsdienst 

natuurlijk weer en over wat we meegemaakt hebben tijdens, voor en na het begin van de 

oorlog in militaire dienst. Speciaal in verband met vrouwen en meisjes. De één heeft het nog 

fantastischer gehad dan de ander. Moordgrieten en wasvrouwen spelen de hoofdrol. Wat een 

tijd, wat een tijd. In mobilisatiekosthuis ingekwartierd, café-bezoek, stomdronken, hartstikke 

lazarus, zo zat als een kanon, vechten in café’s. 

De Zeeuw wasdag. Van der Gracht: “Hoe was je dat?”. Legt verhaal uit. Een nacht in kan in 

water zetten. Volgende dag goed het vuile water uitwringen. Haal warm water. Maak sopje van 

zeep en zo mogelijk zeeppoeder. Borstelen en schrobben. Gaat gemakkelijk. Aan krib te 

drogen hangen. Klaar is de klus. En hagelwit! Sommigen opmerkelijk veel verstand ervan! 
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Woensdag 4 augustus 1943 

De vele kook- en stooflustige Nederlanders dreigen de gang van zaken in de Franse keuken, 

waar oorspronkelijk alleen Fransen, Polen en Serven gebruik van maakten, maar die nu door 

drukte overstelpt wordt, in de war te sturen. Velen gaan op arbeidskommando in de buurt en 

brengen aardappelen, tarwe, gerst enz. mee. Ze fabriceren hiervan het een en ander en 

….naar de keuken. Aan de politie verzocht, door overleg vertrouwensmannen, om toezicht in 

kantine bij ingang keuken. Afgeven pannetje, schaaltje enz daar. Kokspersoneel haalt en 

brengt het hier. Voor ons meeste ontzag. Om beurten zitten we daar een uur. Brugmans maakt 

nu de wachtdienst uit. Van Bulten is vertrokken naar de boeren. Over die arbeidskommando’s 

ondertussen dit: de jongens die iedere avond in het kamp terugkeren, vertellen dit: eten is 

goed, ruim voldoende. Je kunt je zat eten. Sommigen zelfs spek op brood. Maar hard werken, 

onder toezicht van Duits soldaat. Enkelen bij hereboer, die officier buiten dienst is. Scheldt 

bovendien nog van luie “Schweinhunde”. Anderen komen terug na enige weken: werken van 

05.00-21.00 uur daags. 

Erwtensoep vandaag. Dun, dun. Aardappels pellen. Er in, buikje weer even vol. De Fransen 

hebben hier een barak, geheel van steen opgetrokken, waarin ze het “Theatre” hun 

ontspanningslokaal, gevestigd hebben. Planken vloer, lage zoldering, banken, 3 rijen, klein 

toneel met gordijn. Aan de wanden de bekende maarschalk Pétain met de Franse kleuren. De 

vloer naar achteren van de zaal oplopend. Voor de mogelijkheden die het kamp biedt werkelijk 

keurig. 

 

Coll. Dick van Maarseveen 

Gezelschap O.K., dat wil zeggen “Opgesloten Knapen”, samengesteld uit Nederlanders geeft 

voorstelling voor de soldaten. Enkele barakken tegelijk, 350 à 400 man. Wij vandaag ook. 



51 

Warm dat het is, transpireren! Sommige jongens hebben grote fles met water of kamillethee 

meegenomen. Meesten zitten in zwembroekje. Voor de voorstelling begint, staat één met 

dikke, glimmende kop vooraan op, brengt de Hitler-groet en zegt: “Kameraden en 

geestverwanten van de …!” Gelach. Af. Als 1e nummer kondigt de conferencier en tevens 

leider van het gezelschap foerier 1e kl Theo van Reysen (Foerier 1e kl Th. H. van Reijsen Kgf 

104073) bekend van de O en O uit de mobilisatie20 het optreden aan van een band die van de 

Fransen de beschikking heeft over de volgende instrumenten (ook enkele eigendom van de 

jongens): piano, slagwerk, saxofoon, schuiftrompet, fluit, accordeon. Zij geven enkele, meest 

Engelse, nummers ten beste, die met gul applaus werden beloond. Als 2e het lied 

“Prikkeldraad” speciaal gecomponeerd. Laatste regel: “En dan weer thuis bij kind en vrouw en 

hoog in top het rood, wit, blauw!”. Geweldig applaus. Een zanger, Tonhuysen, zingt (tenor) 

Sancta Lucia en “Ik hou van Holland”. Vervolgens toneelclubje “ ’t Is maar voor één nacht” dat 

o.a. een parodie is op de levendige handel in het Lager. Ze spreken zelfs reeds over de 

notering van interlocks op de internationale beurs, die reeds is gestegen tot 19 cakes. Half 

gekleed op het toneel: alles versjacherd voor eetwaar. Vrouw die slaapwandelt komt binnen. 

Kleedt de gast uit tot op zwembroekje. Komt steeds terug en haalt weer kledingstuk. Eindelijk 

de gast zelf mee, die nog schreeuwt tegen de gastheer: ’t is maar voor één nacht”, hetgeen 

de gastheer hem ook had gezegd, doelend op de ziekte van zijn vrouw waarbij hij de dokter 

had gehaald.  

De pianist en accordeonist Theo Flemming, bekend van de radio, speelt verschillende 

nummers die we meezingen kunnen en wat we ook doen! Een verdienstelijk imitator maakt 

ons aan het lachen, waarna een Hawaii-ensemble enige nummertjes ten beste geeft. Een 

clown ontbreekt niet op het programma. Een violist speelt: “Wien, Wien, nur du allein”. Een 

zanger zingt het liedje: “Het meisje van de overhaal” op het refrein waarvan we, arm in arm, 

met de naakte, bezwete lijven, heen en weer golven met onze kale koppen. “Snip en Snap” 

zijn natuurlijk ook van de partij. “Mijn Adam is agent bij de Enschedeese politie juffrouw, ja 

juffrouw”. Juffrouw Snap d’r man zit op het ogenblik in Mühlberg. Ze zijn samen bang, dat hun 

mannen de gewoonte die ze zich in het kamp eigen gemaakt hebben, zullen aanwennen. “Ik 

zie Peck al met z’n overhemd naar De Ruyter lopen om wat havermout. Onder bed water 

gooien en vegen met grote straatbezem”. Al met al, in aanmerking genomen de krachten 

waarover men de beschikking had, aardige middag.        

Barakchef leest namen voor nieuw arbeidskommando. Eén naar “Mitteldeutsche Stahlwerke 

Köderitz”. Hij wijst voor elk kommando commandant en vertrouwensman aan. Voor het laatste 

gevraagd wie Duits kan. Niet benauwd zijn als je zo’n knaap te woord moet staan. Je moet 

maar denken, Duits is slecht uitgesproken Nederlands. Ze krijgen nog raad mee: “Eendracht 

maakt macht. Sta pal en help elkaar. Bereik je het meeste mee”. 

Herdenkingsavond voor de overleden grenadier Jansen die op touw was gezet, mocht van de 

Lagerleiding niet doorgaan. Waarschijnlijk bang dat het zou ontaarden in demonstratie. 

Erheen. “Werk verricht. Alles georganiseerd”. Toestemming voor concertavond. Stond onder 

leiding van Blokcommandant Sergeant Boon. Ook Duits onderofficier, die vrij goed Nederlands 

sprak, aanwezig (toezicht). Op podium groot papieren kruis, om voet wat planten. Van elke 

barak 25 man. Medewerking een protestants kerkkoor en een rooms-katholiek kerkkoor, violist 

en een quintet. Allereerst speelde violist “Wilt heden nu treden voor God den Here”. Sergeant 

                                                 
20 O en O: Ontwikkeling en Ontspanning. Organisatie die zich bezighield met het zorgen voor studie- en 
ontspanningsmogelijkheden voor militairen. 
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Boon deelde mede dat de oorspronkelijke herdenkingsavond door de Lagerleiding niet was 

toegestaan. In de plaats wel een soort concertavond van gewijde muziek. Violist speelt onder 

doodse stilte “Ases Tod” uit de Peer Gynt Suite. Protestants koor “Ik buig mij voor de macht 

der liefde”. Quintet “Avondbede”. Rooms-katholiek koor onder leiding van Franse geestelijke 

“Psalm 189”. Zingen in Latijn. Sergeant Boon zingt een lied. Protestants koor “O, Heer die daar 

des hemels tente spreidt”. Koor terug op toneel. Zet in “Wilhelmus”. Zaal rijst op en stemt in. 

Donderdag 5 augustus 1943 

Dagorder: 

Onderofficieren, korporaals en manschappen van het Nederlandse leger: Het is vandaag weer 

één van die dagen dat ons nationaal kloppend hart doorgloeiend is van Oranje-zon: Wij 

herdenken heden de geboortedag van één onzer prinsesjes en wel van prinses Irene. Zij leeft 

thans, evenals wij, ver verwijderd van het dierbare vaderland, ver buiten de landsgrenzen en 

al zijn wij door landen en oceanen gescheiden van onze Koninklijke Familie, op deze dag 

voelen wij ons meer dan anders opgenomen in die ene grote band, het symbool van eenheid: 

Oranje! Moge God ons Koninklijk Huis zegenen en de dagen onzer beproeving korten, opdat 

weldra de Oranjezon over een vrij Nederland zal opgaan. Leve onze kleine prinses, leve het 

Huis van Oranje, leve ons dierbaar vaderland. Mühlberg, 5 aug 1943 

Koolsoep is het middagmenu. Slecht vandaag. Eén van ons vindt er luciferhoutjes in. Ze vinden 

daarna van alles. Niet nader aan te duiden voorwerpen worden opgenoemd, zodat Langenaar 

er niets meer door kon krijgen. Dat wil ook wat zeggen: met tegenzin iedere middag dat maal 

te verwerken. Op het laatst griezel je ervan en vertikt je maag het om maar op te nemen. 

Aardappelen zijn goed. Het weer is iets frisser vandaag. Iets bewolkte lucht. Stof! Stof! De 

kampstraat, door compagniescommandant al omgedoopt in Wilhelminastraat, een en al stof. 

Wolken stuiven langs de ramen, tussen de barakken. Het gras dat er nog is, smalle strookjes 

langs de barakken, verdort en verschrompelt tot hooi. Een paar ploegen gieten water. 

We zitten maar binnen. Na het appèl, als het eten ( de paar sneetjes (dun) kaas die we nog 

hadden – of sommigen niet meer) verwerkt is, weer onder de dekens en proberen te slapen. 

We krijgen eigenlijk te weinig slaap. 23.00 uur of later tot 05.30 uur is niet teveel. Slapen tot 

een uur of 10, dan weer op of wat eerder en kruipen dan met een groepje bijeen om wat te 

kletsen. Over als we weer thuis zijn en lekker eten natuurlijk. Brugmans vormt steeds het 

middelpunt van een groepje. Vrolijk (Morren) is de laatste dagen erg neerslachtig. Soms wordt 

het hem ineens te machtig en vlucht hij naar buiten. En zo af en toe komen er enkele brieven 

binnen. We weten nu uit die brieven met zekerheid dat onze familie bericht over ons heeft. En 

met evenveel zekerheid weten we ook dat ze dadelijk de antwoordkaart gepost hebben. 

Waarom komen ze dan zo druppelsgewijs binnen? Iedere keer de spanning als de facteur op 

de barak komt met een tiental brieven. Wie zullen de gelukkigen zijn? 2 man hier vandaag. 

Maar weer afwachten. Het is bekend dat onze vrouwen van het Rode Kruis bericht hebben 

ontvangen dat ons pakketten gestuurd zullen worden, 2 per maand, met het verzoek per 

maand 7,25 gulden te willen storten21. Dat zullen ze zeker doen, weten we. Er wordt aan 

gewerkt in het vaderland. We weten het wel, waarom alles zo langzaam gaat. Er is van de 

Duitse autoriteiten geen medewerking. Als er maar aan het Oostfront gestuurd werd!  

                                                 
21 Later in 1943 verhoogd naar 7,50 gulden. 
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Van de 18 man die 5 dagen geleden op arbeidskommando vertrok 20 km hier vandaan, komen 

er nu 9 terug. Naar boeren geweest, werken van 05.00-21.00 uur. Vlug eten (goed, 5 x per 

dag) dan weer arbeiden. Meest ambtenaar. Moesten stal mesten (vee op stal, alle grond 

bouwgrond!), melken leren, met paarden omgaan en met ossen, helpen dorsen, oogsten enz. 

Om 21.00 uur als zak op de strozak. Konden niet volhouden. Ongewoon werk. Mannen niet 

op de boerderijen. Alleen ouden en kinderen. Vrouwen werken als mannen, vertellen de 

jongens. 

 

Storting van Mevr Blom voor pakket aan haar zoon C. Blom Kgf 30424 (coll. Johan van Hoppe) 

Avond. We zaten straks even gezellig bijeen aan tafel. Bomen over als we thuis zijn, dineetjes 

geven. 1e gang: koolsoep met inhoud (vooraf). Plannen geopperd reeds. We lachen nog weer 

eens. De magen zijn weer voor een poosje stil. Langenaar (Fikken) een erg lelijke kop, zegt 

Kleins (De Lange): “Hij durft niet zonder pet buiten te komen. Zwart, kort haar, snor, holle ogen, 

smal gezicht, mager lichaam: soort galeislaaf. Holle ogen hebben we allemaal, de een wat 

meer, de ander wat minder. De Duitse onderofficier met diepliggende ogen is vanmiddag door 

de barakken gegaan: kribbeninspectie op tekort aan planken. Nu ontdekt hij achter het grote 

privaat in de lange zijde schuilloopgraven dat zich daar bevindt, een schuchter rookwolkje. Hij 

erop af. Er is een jongen aan het stoken. Schaaltje met wat aardappelen op wat stenen. Hij 

schopt het om. Schreeuwt: Nummer noteren. Af. Jongen beteuterd. Had zich zo op verheugd, 

zijn extra hap. 

De Nederlandse dokter hier zit ook achter Rode Kruis aktie. Dringt aan op levensmiddelen 

voor zijn zieken. Laatste dagen gaan er velen naar de ziekenbarak. We zien de jongens 

meerdere malen per dag met een kameraad op een brancard, in een deken gewikkeld, 

vergezeld door een hospik in witte jas door de hoofdstraat gaan. In onze barak ook één ziek. 

Ligt al paar dagen. Toen wij net aan tafel zaten te bomen, liep één van ons langs zijn bed. 

Tranen liepen over zijn wangen. We hoeven niet te vragen waaraan hij dacht. 

Soms staat één van ons verstoken naast zijn krib een foto te bezien. Een bruidsfoto, foto van 

vrouw, kind, verloofde. Met afwezige blik naar buiten zien. Roepen soms een kameraad. “Kom 
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eens zien, joh!”. Ander beziet zijn rijkdom. Haalt dan ook de zijne. Bekijk ze samen. Neen, 

vrouwtje, wij vergeten jullie hier niet! Wij hebben des te meer lief, waarderen nu des te meer. 

Hiernaast in barak O.K. avondje. Ineens klonk luid en uit volle borst het Wilhelmus. Nooit voel 

je dat zo als hier, lijkt ons. Dat bindt! Communiqué: gerucht: Göring en Goebbels weg. De 

jongens van Leipzig en Dresden geëvacueerd naar platteland. Vrolijk is weer op de 

internationale beurs geweest, ditmaal in barak 26A bij de Serven. De Serven komen bij je als 

je een horloge of vulpen draagt en vragen: “Wieviel?”. Vrolijk ruilt een oude vulpen voor een 

stukje spek en ½ brood en 100 Engelse sigaretten. Knoopt vriendschap aan op één avond met 

een Pool: Pawel Sadowski, wonende te Grodno, Niemenska 5, en met een Serv: Mirko Pajovic, 

wonende te Cettinje, Virpazar, Montenegro.  

Vandaag de hele dag signalen geblazen ter ere verjaardag prinses Irene. Voor etenshalers, 

dokters, enz. Na 21.30 uur houdt de barakcommandant nog toespraak. Besluiten met het 

zingen van het Wilhelmus. 

Vrijdag 6 augustus 1943 

Allen aantreden voor het maken van een groot transport. Wij schieten weer over. Allen 

onderofficieren. Voorlopig dus weer hier. De Clerq (Prenger), onze vertrouwensman, staat al 

4 dagen met uniform klaar om de Hauptmann te bezoeken. Kan nooit terecht, vandaag weer 

proberen. Vandaag succes. Hauptmann ontvangt hem en is zeer voorkomend. Kan echter tot 

zijn spijt op De Clerqs vraag of wij voor de duur van de  oorlog of voor een bepaalde tijd 

krijgsgevangen zijn, tot zijn spijt niet beantwoorden, zegt hij. Raadt aan om brief te richten aan 

Oberstleutnant die over dit en andere Lagers gaat en hem eveneens de zaak uiteen te zetten 

en dezelfde vraag te doen. 

Felle wind vandaag. Jaagt het stof huizenhoog op over de vlakte. Zandstormen die je 

verblinden. “De Sahara” zeggen we. Tot overmaat van ramp breekt er in oostelijke richting, 

niet veraf, een bosbrand uit. Zal niet te stuiten zijn zolang het vuur voedsel vindt (opmerkelijk: 

weer brand). Vandaag geven Duitse bladen officieel toe dat Orel is ontruimd. Reeds enige 

dagen was er sprake van gevechten ZW van Orel. Volgens geruchten zou Hamburg nagenoeg 

vernield zijn en zouden er 90.000 doden zijn. Ook zou Kiev gevallen zijn en zouden de 

Engelsen de onmiddellijke terugkeer van de Engelse krijgsgevangenen naar Italië eisen, 

anders Duitsers naar Siberië. 

Er schijnen moeilijkheden te zijn aangaande enkelen van ons, die zich als korporaal van de 

politietroepen hebben opgegeven. We houden het erop: wachtmeester allen. Onze politierang 

geldt: zie De Jong. Prenger morgen weer naar Hauptmann, anders gaan ze ons uit elkaar 

trekken. 

Zaterdag 7 augustus 1943 

Al in de vroegte gemarcheer door de Wilhelminastraat: transporten gaan weg. Anderen met 

dekens bij zich. Naar ontluisinrichting. Appèlplaats 06.00 uur. Duitse onderofficier met de 

diepliggende ogen er ook bij. Het gaat regenen. Wij allemaal onder overjas. Velen jas halen. 

Ineens komt hij uit een barak en ziende dat een compagnie van zijn plaats is geweken, 

achterwaarts in de richting van het privaat, om iets beschut te zijn, schreeuwt hij: “ Stehen 

bleiben”. Trekt pistool , maakt laadbeweging. Staat in dreigende houding voor een soldaat, 

gaat te keer! Weer op de plaatsen. We staan maar in de regen. En maar tellen! Eén soldaat is 
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overal over, waar hoort hij nu bij? Een barakchef met hem naar de Feldwebel (platpet) die er 

ook bij is gekomen, regencape om. Pakt soldaat bij de strot, schudt hem heen en weer. Bekt. 

Soldaat vertelt, gebaart, legt uit. Alles komt vandaag bijeen: Sergeant Van Pelt stuurt soldaat 

die ziek is, maar wel op appèl verscheen omdat daarover ook al zo’n kabaal gemaakt is, naar 

barak, uit de regen. Gefreiter uit hoek barak roept de man terug. Van Pelt erheen. Stuurt man 

weer weg. Is ziek geworden. Is toch mogelijk. Ben ik er dan niet meer hier, om te vragen? Had 

hem niet gezien. Stuurt dan ook man door. Zegt tegen Van Pelt: “das kommt in Ordnung mit 

Ihnen”. Stapt even later naar diepoog en Feldwebel en doet zijn beklag. Wijst naar onze groep, 

gebaart. Diepoog rijdt weg. Feldwebel geeft hem tenslotte nog grote mond. Die man tenslotte 

op ziekenrapport. Barak extra schoon jongens. 

Diepoog heeft 2 gesneuvelde zoons: 1 x Engelse luchtaanval, 1 x Rusland. De 

beroepsonderofficieren komen vandaag bij ons in de barak. Alles onderofficier hier nu. Velen 

klagen vanmorgen over jeuk. Slecht geslapen. Abnormaal erg. En maar krabben. Wandluizen, 

vlooien? Kan haast niet. 

Vanmiddag koolsoep en gedroogde groentesoep. Velen: eerst dun afeten, dan rest kneden 

met aardappelen en laten bakken. Echter fornuis niet heet, want geen kolen meer. Maken 

ballen van kolengruis, zaagsel en klei. Slecht branden. 

Slecht bericht: Degenen die korporaal of minder zijn geweest in mei 1940, verhuizen naar 

andere barak. Komt bij een vergissing: De Zeeuw staat te boek als korporaal (was sergeant 

capitulant) en Krommendijk heeft opgegeven wachtmeester te zijn geweest (heeft zich 

natuurlijk vergist) en die blijft dus bij de rest (10 man). Verhuisd zijn daarop: Fikken, Keijzer, 

Haen, Van Geelen, Berkhouwer, Ten Hake, Cramer, Van Dijk en Leeuw, die maandag nog 

even op Lagerbureau moet komen. Zou over opgebeld worden. De beroepsonderofficieren 

zijn bij ons gekomen en nog andere onderofficieren. In totaal zouden er 400 onderofficieren 

zijn. Spoedig op transport? Sergeant Van Pelt blijft barakchef. 

Ten westen van Orel nieuwe stellingen betrokken. Catania op Sicilië is ontruimd. 2 Poolse 

mannen: Niedzwiedzki-Wladystaw en Odrzywolski. De Engelsen schijnen nu zonder 

sigaretten te zitten, want we ruilen weer en zij vragen er om. Brugmans ruilt 2 x een pakje thee 

van 200 gram voor 10 Amerikaanse sigaretten. Vrolijk sigaretpapier voor zeep. Brugmans 

cacao voor 7 sigaretten. Ook Servische tabak voor zeep. Er staat heel strakke wind, zodat 

Engelsen die toch al slecht gooien, slechts halverwege komen. Daar liggen nu, in zakdoek 

geknoopt, verzwaard met steen, 2 pakjes thee. Hoe er aan te komen? Tuin naast barak. Serv 

gevraagd, kan er niet in komen. Dan Vrolijk en Brugmans naar barak. Van Brummelen blijft 

achter om op te passen. Ze komen terug met grote stok en gaan vissen. Eén binnen, ander 

vast in prikkeldraad. Op buik liggend proberen ze erbij te komen met stok. Gaat niet. Tenslotte 

klimt een soldaat er overheen. Haalt het. 

21.30 uur. Sergeant Van Pelt heet beroeps welkom in onze barak. Hij blijft barakchef. 

Vertrouwensman van de beroeps beantwoordt dit. Dan ter inlichting aan ons allen, nu we als 

onderofficieren bijeen zijn, vertelt de majoor Metz (Sergeant Majoor J. Metz Kgf 104050) een 

van de onderofficieren, hun lotgevallen in de verschillende kampen om daarna ook onze 

houding te kunnen bepalen. Wij moeten als één man pal staan, daarmee bereiken we het 

meeste, en er zorg voor dragen correct te zijn. Niet als een hond, kruiperig maar flink als een 

soldaat. Niemand wordt gedwongen, iedereen is vrij maar dat is onze houding en daarbij zijn 
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we wel gevaren. Applaus. Het weer is omgeslagen. Veel frisser nu. Grote overgang bij begin 

van de week. 

Zondag 8 augustus 1943 

Groot appèl weer om 09.00 uur. Een Oberleutnant komt ter inspectie. Tegen de 

vertrouwensmannen gaat hij nogal te keer, horen we. Dan kunnen de Fransen en Serven 

plotseling inrukken en de Nederlanders moeten in carré opgesteld worden. Sergeant Boon is 

flink. Blokchef. Vertrouwensman geen ideale figuur. De Feldwebel Eilitz en de Unteroffizier 

Lipschutz (diepoog) staan stram en stijf in de houding. “Jawohl, Herr Oberleutnant”. Wij worden 

in het Duits toegesproken door die meneer. Echt schreeuwerig, zoals een Duitse officier dat 

kan. Sergeant Boon vertaalt het voor ons. Het komt hier op neer dat de Nederlandse militairen, 

die zich aanvankelijk keurig gedroegen en een goede indruk maakten, nu zich van een andere 

kant laten zien. Het zal niet eerlijk zijn om iedereen over één kam te scheren, maar er zitten 

slechte elementen onder die door hun gedrag van Duitse zijde strenge maatregelen uitlokken 

zullen, waardoor het geheel nadeel zou ondervinden. Hij doet een beroep op de goedwillenden 

om de anderen te dwingen hun houding te herzien om onaangename maatregelen onnodig te 

maken. Het is in de afgelopen nacht gebeurd dat een Nederlandse soldaat onder het 

prikkeldraad is doorgekropen uit de Engelse barakken komend, en daarbij is betrapt door een 

Duitse Unteroffizier, die in plaats van hem neer te schieten, zoals zijn plicht geweest zou zijn, 

hem uit menselijke overwegingen gespaard heeft en het geval heeft gerapporteerd. Deze 

melding kan nu niet doorgezonden worden, aangezien de Unteroffizier zelf zijn plicht verzaakt 

heeft. 

Terwijl de Oberleutnant staat te spreken, beweegt een soldaat zich en zegt iets. Feldwebel 

moet erop af en haalt man er uit. We verwachten al pak slaag. Maar neen. Even apart staan. 

Na toespraak, terwijl Sergeant Boon voor ons vertaalt, bij Oberleutnant en vertrouwensman 

Van Namen geroepen. Van Namen moet straf roepen. Wil dat niet. Zegt later dat ze zich dan 

achter hem gaan verschuilen. Afloop? Jongen weer intreden. Al met al staan we tot 11.30 uur 

daar. Er is ook nog gezegd over het ziek melden. “Allen aantreden!” zegt de Oberleutnant. 

“Dat is onmogelijk” zegt Sergeant Boon. Sommigen zijn zó ziek dat het niet kan. Gaat over. 

Plaats nemen in barak bij oven. En op tijd op appèlplaats rest. Af! 

Vandaag wortelsoep met opmerkelijk veel vleesdeeltjes. Smaakt beter dan we de laatste 

dagen gewoon zijn. Veel aardappelen. Vrolijk heeft zijn vriend de Pool zover dat hij iedere 

middag diens middagmaaltijd haalt. De Amerikaanse pakketten die hier aankomen bevatten 

wel 1000 sigaretten per man. En er zijn er die deze 1 x per maand ontvangen. Dus 30 

sigaretten per dag! 22 De beroeps zitten haast stuk voor stuk zonder rokerei. Vragen om 

vloeitjes. Je mag me er ook wel een beetje op doen! Als je het missen kunt. 

Vrolijk kreeg vandaag een brief! In de wolken dat hij was! Al dagenlang zei hij: “Ik wou dat ik 

maar eens een brief kreeg!”. En nu: een zoon! Ja, ja! Vader van 2 kinderen. Slaat zich op de 

borst. Is nu weer te spreken. We horen weer zijn oude lijfspreuk uit Amersfoort. Als je vraagt, 

hoe was het ermee, alles goed? Kreeg je de brief: “Hier lees maar!”. Dat is no 1 van ons. Wie 

                                                 
22 Hier is de wens de vader van de gedachte. Een standaard Amerikaans pakket bevat: 1 pond boter, 1 bus volle 
melkpoeder, ½ pond corned beef, 1 ons lever, 2 stuks toiletzeep, 100 klontjes suiker, 120 gr koffie extract, ½ 
pond varkensvlees, ½ pond biscuits, 1 blik zalm, 1 pond pruimen/rozijnen, 1 tablet chocolade, 60 sigaretten, 200 
gr lem lem. 
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volgt? Het gerucht gaat dat er veel post binnen is. We lezen uit Vrolijk’s brief hoe druk ….is 

voor zijn vrouw. “Met geen goud te betalen, wat die man allemaal voor me doet!” schrijft ze. 

Vandaag koude wind en wat regen. Om 12.00 uur extra appèl! We staan weer 40 minuten in 

de regen. Af. Hoopvolle berichten en geruchten vandaag: Berlijn evacueren. Ook Leipzig en 

Dresden. Sicilië weer gevallen. Engelse zender zou Belgen en Nederlanders gezegd hebben 

klaar te zijn (onderdeel zenuwenoorlog?). Russen hard vooruit. 3 beroeps die in Stesshopf23 

uit Lager gevlucht waren en naar de mening hier wel in het vaderland zouden zitten, komen 

vandaag ineens weer op de proppen. Waren na 120 km gepakt. Verklapt door bosbessen 

plukkende vrouw. 

Prikkeldraad mijmeringen 

Prikkeldraad zien we om ons henen 
Je was soldaat 

Daarom nam je niet de benen 
Waarom zitten wij nu hier? 
’t Is heus niet voor plezier 

 
Prikkeldraad, je zet ons veel aan het denken 
Wanneer zal de vrijheid weer ons schenken 

Dat denkt hier iedereen: 
“Wanneer gaan wij weer heen?” 

 
Vrouw en kinderen heb je thuis 

Ieder voelt zijn eigen kruis 
Hier in dit voor ons zo vreemde land 
Maar houdt moed, je kop omhoog! 

’t Einde komt al in het oog 
En dan weer naar Nederland! 

 
Prikkeldraad, kan ons dan niet meer deren 

De vrijheid zal 
Voor ons dan wederkeren 

Wij zijn weer thuis bij kind en vrouw 
En hoog in top waait: rood, wit en blauw! 

 
Afgestaan aan Gedenkboek “Prikkeldraad” door Peter van der Spek, Franschelaan 168B, Rotterdam 

Kgf no 106552 

 
Er zijn al moeilijkheden gerezen over barakkenchef. Er zijn stemmen opgegaan, om andere 

chef te kiezen. Kwam niet van de beroeps. Hadden er aanstoot aan genomen, dat Van Pelt 

een onderofficier die te laat op het appèl verscheen, voor de troep terwijl soldaten vlakbij 

stonden, daarover terechtwees. Ook gaf hij toen een grote mond aan Sergeant Majoor van de 

beroeps. Ze kennen Van Pelt nog niet. Hij heeft grote bek, is waar. Toch gave kerel, die meer 

bereikt heeft dan de meeste andere barakkenchefs. Na 21.30 uur woorden daarover. Beroeps 

komen erbij: Smi (Sergeant Majoor Instructeur) Metz en wachtmeester Hullemer (hun 

vertrouwensman en tevens aangewezen commandant) wijzen Van Pelt op zijn fouten, die 

echter koppig is en niet dadelijk verstandig zijn betrekking beschikbaar stelt. Tenslotte, na wel 

                                                 
23 Stresshopf = Stegskopf, een arbeidskommando dat bij Stalag XII D Trier hoorde. Op 26-6-1943 ontvluchten 
Sergeant H. Timmer Kgf 104060, Sergeant W. Langendijk Kgf 104030 en Korporaal L. Beumer Kgf 104025.  
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2 uur van woordenwisseling, doet hij het. Hè, hè naar bed. Er zal wel gestemd worden. Van 

Pelt, dat is waar, niet tactisch in optreden. Gaat overal met grof geschut op los. 

Maandag 9 augustus 1943 

Vannacht om 02.00 uur weer transport aangewezen. Klaar maken voor vertrek en direct! 

Tegen 04.00 uur nieuw transport uit Nederland. Zouden ook agenten uit Den Haag bij zijn. 

Hele nacht regen. Was nodig. Wij voelen ons veel fitter, dan met al die warmte. Echter blijven 

heel velen aan diarree. Lopen, hollen soms. Eten oorzaak. Stevig voedsel krijgen we haast 

niet, behalve brood. En nu maar ruilen: degenen die er nog geen last van hebben, worden 

door de zieken aangesproken om hun kuchje te ruilen voor soep. Buikpijn, overgeven. Er wordt 

gesmoesd over dysenterie. Vanmorgen regen: slapen dan en lezen vandaag. Na eten naar 

bed. Enkelen op post in kantine. Elke dag is dat ons werk. Uur post. Velen lopen met hevige 

buikkrampen. We hebben niets meer om bijvoorbeeld alleen meelspijzen te eten. In godsnaam 

maar eten wat de pot schaft. Of alleen brood of niets. Je vermagert met de dag zo. 

De vastgestelde verkiezing van de nieuwe compagniescommandant gaat, na besprekingen 

met vertrouwensman en blokchef, niet door. Van Pelt blijft. Hij biedt zijn verontschuldigingen 

aan over zijn optreden, hetgeen enkelen zozeer geërgerd heeft. Hij heeft niet anders dan ons 

belang gewild, zegt hij. Het communiqué van vanavond meldt o.a.: als geruchten uit Nederland 

medegedeeld aan de Sma (Sergeant Majoor Administrateur) Bleeksma, de persman met de 

zeikstem, het volgende: terechtstellingen in verschillende plaatsen, o.a. Meppel, Amsterdam, 

’t Zand (sportbode). Geen represailles genomen. In de noordelijke provincies t/m Gelderland 

mogen geen mannelijke personen boven 16 jaar blijven vertoeven uit de overige provincies (in 

verband met moorden). Wrijving tussen N.S.B. en Nederlandse S.S. Buitenlands nieuws: 

Charkov gevallen? Engelsen en Amerikanen eisen van Italië: 1. Uitlevering van 

krijgsgevangenen, 2. Bezetting (militair) van het land. Turijn en Milaan gebombardeerd. Grote 

schade. Engelsen zouden hebben gedreigd Berlijn te bombarderen, zoals Hamburg, waarvan 

alleen puinhopen over zijn. 

Dinsdag 10 augustus 1943 

Gisteravond om 21.30 uur ineens bericht: wij werken. Arbeidskommando naar Mühlberg, 20 

man en 1 Arbeidskommando in het kamp: werken aan zwembad. Wij besluiten na bespreking, 

met het werk te beginnen en dan te protesteren. Om 05.00 uur reveille. 06.00 uur klaar voor 

afmars (onze 10 man naar Mühlberg). We gaan welgemoed op stap, zingend, fluitend. Velen 

erge diarree maar toch mee. Eens meemaken! Onderweg worden we al gauw doodmoe. We 

zijn niets meer gewoon. 4 weken zaten we stil. Op bouwland, dat we konden zien, staan hier 

en daar grote sproeiers. Bruine grond. Zaadoogst op land aan grote mijten. Dorsmachines 

staan gereed. Vandaag weer beter. Winderig. Overal werken met ossen, zelden paarden. 

Geen weiland te zien. 

Door Mühlberg. Oude plaats, oude huizen, kleine ramen, etalages hopeloos. Verwaarloosde 

indruk. Oud, lelijk. Zie daarnaast de keurige winkels in het kleinste Nederlandse dorp! Zo staat 

er hier niet één. Alleen vrouwen, kinderen en oudere mannen. Enkele jonge kerel. Dwars het 

plaatsje door. Slecht geplaveid, kinderhoofdjes met hier en daar poging tot asfaltering. We 

fluiten weer. Een oude, kromme Duitse soldaat is onze begeleider. Bij Schützenhaus is ons 

werk. Een soort verenigingsgebouw. Oude kast van een huis. Wij eerst rusten. Appelboom in 

tuin, al gauw plukken. Overal neuzen. Brugmans houdt Duitse soldaat aan de praat. Wij erop 

uit. Auto met 3 officieren komt. Deuren open van schuur aan de overkant. Dekens, matrassen, 
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bedden (metalen) moeten geteld en er uit. Later komt grote meubeltransportwagen voor, waar 

het ingaat. Dekens overgeven van man tot man. Wij traag, traag, in grote boog naar plaats van 

bestemming. Eén Leutnant maakt zich nogal druk. Oberleutnant, lange met leren jas en rode 

koppel, zegt dat we tijd genoeg hebben. We maken er maar geintje van. Na ongeveer ½ uur 

gaat één van de sergeanten naar de Oberleutnant en vertelt hem, dat we allen onderofficier 

zijn en of dat wel in orde is zo. Hij verwonderd: “Onderofficier?”. Ik heb gevraagd om soldaten 

en niet om onderofficieren. Jullie moeten nu maar doorwerken en vanmiddag in Stalag zeggen: 

geen onderofficieren meer. De andere Leutnant vertellen we het ook. Ook verwonderd. Gaat 

even later ergens opbellen en uur later komen Russen, die overnemen. We hebben hem 

intussen voor grootste gedeelte “gedrukt”, sjouwen hier, neuzen daar. Duitse soldaat sjouwt 

maar achter ons aan. We hadden er gemakkelijk tussenuit gekund met een paar man. Maar 

waarheen? Zonder eten, zonder iets. Van Brummelen en Van de Boomgaard vinden in schuur 

met rommelkist een rugzak en paar oude bretels. Mee. Verruilen. Dan terug naar Lager. Door 

Mühlberg. Fluiten. Veel bekijks van onze uniformen. Stelletje schooljongens loopt naast ons 

mee. We gooien ½ c, 1c, 5c, 10c, 25c uit. Vrolijk zegt tegen jongen die 25c vond: 25 Mark.”Och! 

25 Moark!”. Moe onderweg, Gaan we uitrusten. Uit onszelf. We zijn doodmoe. Aangekomen. 

Tijdens morgen-appèl zieken in barak aan de oven zittend. Eén van de beroeps, onderofficier 

en zwaar maagpatiënt, blijft in bed. Is zondag ook goedgevonden. Duits onderofficier binnen. 

Ziet dat. Er heen. “Draus!” “Draus!” Trekt dekens af. Schreeuwen. Van Pelt zegt: “zwaar 

maagpatiënt”. “Draus!” Neemt pistool en port hardhandig in zijn rug. Er uit. Koud. Deelt mede 

d.m.v. Van Pelt, dat hij zijn beklag zal doen bij de Hauptmann. 

2 onderofficieren zijn 10 dagen op Arbeidskommando geweest. Hadden vak tuinder 

opgegeven. Werden gebracht naar Leipzig, grote fabriek. Rudolf Sack: metaalfabriek. Aan 

gloeiende ovens werken, 11.45-12.30 uur rust voor middageten. Dan door tot 17.00 uur. Dan 

naar boven in fabriek. Achter getraliede kamer. Geen vrijheden, geen godsdienstoefeningen. 

Enkele keer achter fabriek aan kanaal zitten, luchten. Weer naar boven. Jongens konden het 

niet volhouden (50 man). Per dag  2 man die  in elkaar zakken. Eindelijk op ziekenrapport. 15 

man. 13 man door Duitse dokter afgekeurd voor fabrieksarbeid. Moeten schuilloopgraaf maken 

zonder schop, met houweel. Toen 4 onderofficieren protest ingediend. Kwam voor oudere 

officier. Nog gevraagd keuze werk of niet. Consequenties aanvaarden. 2 terugtrekken, 2 op 

transport Mühlberg met 1 ongewapende wachtman. Hier 4 uur in de cel. Nu weer in het kamp. 

Eten slecht, van Fransen vaak wat toegestopt. Ook Nederlandse arbeiders daar. Die mochten 

’s avonds de stad in. Verdienen 70 Pfennig per dag, kregen ze nooit. Nu nog 26 man daar. 

Hel. 

De onderofficieren vertellen hedenavond hun ervaringen. Het is een afschuwwekkend 

voorbeeld voor degenen die misschien nog werken willen. Er komen nu regelmatig brieven 

binnen. Nog geen van ons aan de beurt. Meeste via Altengrabow. Vele brieven zijn ergens in 

Duitsland gepost door jongens, die daar moeten gaan werken. Sommige inderhaast in de trein 

geschreven, ergens in Nederland en meteen meegegeven. Er moet 1 pakje zijn 

binnengekomen.  

Wij bepalen hedenavond opnieuw onze houding ten aanzien van werken en die is: vandaag 

hebben we volledig succes gehad, want in het orderboek bij Lagerführer staat: “Keine 

Unteroffiziere mehr”. Onderstreept. Dus maar weer afwachten tot nieuw geval en van voren af 

aan. Enkelen willen wel werken. Proberen. Bevalt het niet, alsnog terugtrekken. In aanvulling 

op Amerikaanse en Engelse eisen aan Sicilië nu bekend: Italiaanse troepen terugtrekken uit 
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Griekenland, Joegoslavië en Frankrijk. In dagbladen elke dag een artikel dat aantoont hoe de 

stemming in Duitsland is. Gisteren: het moreel als oorlogsfactor. Vandaag: Moed. 

Woensdag 11 augustus 1943 

Vandaag erwtenwater. Dun! En aardappelen. Velen eten geen aardappelen wegens de 

diarree. Vreselijk erg bij sommigen. Niet te stelpen. ’t Beste zou waarschijnlijk zijn om een paar 

dagen niet te eten. Maar dat durven we ook moeilijk. Iedere keer meer eten is een hoop, dat 

het nu goed gaat. Je wordt er zo slap en lusteloos van. De Clerq, Kleins, Vrolijk, Van 

Brummelen en Van den Boomgaard, ook bijna allen hebben het te pakken. Je ligt maar op je 

krib te dommelen. Wat koorts en denken: ‘k voel me zo slap, zo ellendig. Ik woog 150 pond 

schoon aan de haak. En nu? M’n gezicht is zo smalletjes geworden en kringen onder m’n 

ogen, zodat je ’t voelen kunt.  

Er zijn veel Russen doodgegaan hier. Ondervoeding en vatbaar voor allerlei ziekten, t.b.c. enz. 

Hè, wat ben ik lamlendig. Stel je eens voor, dat ik….. Nee, ik kom weer thuis. Al zou het ook 

zo mager als een lat zijn. Langzaam zal ik weer aansterken. Misschien eerst een inzinking, 

eerst wat ziek. Heerlijk in bed liggen op de slaapkamer, met de smetteloos witte lakens en ’t 

mooiste vrouwtje dat je verzorgt, vertroetelt. Maar, zover is het nog niet. Nee, het is zaak, eerst 

beter te worden. Nu, kop op! Alles komt terecht! Maar eens weer proberen te maffen. Hè, wat 

schudt dat nest. Zit Klein er weer bovenop te springen? Ik wou, dat ik maar eens een brief 

kreeg. Bos vandaag een brief van zijn vrouw. In Duitsland gepost. Mijn vrouw maakt het goed 

staat erin. Straks komen ook de pakjes, dan komt alles terecht. Een feest zal dat zijn. 6 

augustus eerste brief van hier ontvangen. Van Brummelen zijn vrouw ook. Dolblij ermee 

geweest. Hele dag kennissen er mee langs Pakket verzonden. Met die en die en die ook alles 

goed. Brief gepost in Duitsland. 6 brieven vandaag. Met grote spanning luisteren we naar het 

afroepen van de namen. “Ja!” roept Bos. De meesten hier nog geen post, zuchtend, morgen 

misschien?  

Hedenavond: gevechten ten westen van Wjasma (zal dus wel gevallen zijn) en Bjelgorod 

(idem). Gerucht: Gevallen zijn: Nowowossiest, Bjelgorod, Wjasma, Er wordt gevochten in 

Smolensk! Zou dus hard gaan. Eén begint te zingen: “Zo gaat ie goed, meneer de 

burgemeester”. Fikken post, Van Dijk, Berkhouwer. Alles goed thuis. Reuze medewerking van 

de collega’s. Speciaal Inspecteur Bruining. 

Donderdag 12 augustus 1943 

Vele zieken zijn er. Allen dezelfde kwaal. Van Brummelen, Visser en De Clerq te bed. Bij 

morgen-appèl aan de oven zitten. In de loop van de morgen komt sergeant-hospik de klachten 

opnemen. Hij noemt de verschijnselen zomaar bij de vleet op. Kent ze al op zijn duimpje. 

Krankenrevier ligt vol. Men vraagt daar om verbandmiddelen en norit, als men dit soms over 

heeft voor zijn zieke kameraden. Enkelen hebben wel iets bij zich, maar óver! Wie weet, krijgt 

je het vandaag of morgen zelf. Been is er het ergst aan toe. Koorts erbij. Er zijn er, die niet zo 

vlug het privaat bereiken kunnen. Een ellende is het. Hij is helemaal grijs in z’n gezicht, om 

ergere dingen te vrezen. 

Van de Nederlandse kameraden die pas uit het vaderland hier zijn aangekomen, komt wat 

brood dat ze ingezameld hebben. Per barak wat. Per groep verdelen. Onze groep deelt het 

aan de zieken. 
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De facteur, Sergeant V.d. Linde (Sergeant 1e kl M.C. van der Linde Kgf 104074) van de Jagers, 

komt hedenmorgen met 7 namen uit onze barak, die een pakket kunnen komen afhalen. Grote 

vreugde. Ze moeten een grote schaal of iets dergelijks meenemen, want de verpakking wordt 

meteen gevorderd! Vanmiddag loopt de Sergeant V.d. Linde over de barak met de voorzijde 

van de verpakking van een pakket en rapporteert: “Volk en vaderland, lezen” (bis). Vanmiddag 

om 18.00 uur zal er nog post komen. Zou er voor ons iets bij zijn? “Groepscommandanten 

schalen voor suiker brengen”. Even later: “4e groep potjes voor de suiker. 1e groep boter halen 

en brood”. Dergelijke uitroepen door de barak. 

Weer is wat opgeknapt. Weer zon en veel wind. Opgeknapt door regen. Onze familie in 

Nederland kan ons geld overmaken aan: Stadtsparkasse Mühlberg a/d Elbe, Giro 1050, 

Abteilung Kartei und Besoldung tot maximaal bedrag van 4.000 gulden! Wij hebben ons geld 

afgegeven in Enschede en later in Amersfoort aan het Rode Kruis. Toch is het hier soms wel 

gemakkelijk als je wat hebt. Bijvoorbeeld mosterd, tabak, paprika kopen. Het wordt nu altijd 

nog betaald van de grote hoop, van enkelen die wel wat hadden. We zullen er om schrijven. 

Gedachte: “Wat een geroezemoes de hele dag aan je kop, als je hier zo stil ligt in je bed. 

Geschreeuw van namen, hoge stemmen, bromstemmen, vlakbij, veraf. Ik lig hier op m’n rug, 

netjes in pyjama. De vrouw moet niet zien, hoe vuil die is. Ik bestudeer de planken boven m’n 

hoofd. Dikke, dunne, met knoesten er in, scheve, zodat het fijne houtwol uit de strozak van 

Klein, die boven me ligt, er doorheen sijpelt in m’n ogen. Ik schreeuw: “Hé joh, lig toch stil, al 

die rotzooi valt er door!”. Hij bromt wat terug. Is ook al zo beroerd. Wat een rommel, wat een 

rotzooi is het hier toch! Je ligt hier te kreperen op je nest van die ….kost die je hier vreten 

moet. Je raakt ondervoed, absoluut, dat kan niet anders. Middageten laat ik staan. Ik lust het 

wel maar ik durf het niet op te eten. Alleen een sneetje brood vandaag. En dan te bedenken, 

dat ik thuis alles volop had. Een Keulse pot met 10 pond boter, nog genoeg vet, nog vlees in 

de weck, nog spek, fijne aardappels, brood genoeg. Kerel, als ik eraan denk, dat lekkere prakje 

opgebakken aardappelen, gebakken in de boter, dat ik elke avond kreeg, gezellig met mijn 

vrouwtje in de huiskamer van je bord prikkend, dan kan ik er de tranen van in m’n ogen krijgen 

als ik hier aan de Pellkartoffeln zit, waarvan ik walg. Straks lag ik te slapen. Ik droomde dat de 

barakchef binnenkwam en uitriep: “De politie kan naar huis gaan, er is net bericht gekomen”. 

Ik vlieg overeind met mijn hoofd tegen het bed boven en luister ingespannen. Ik strijk over mijn 

voorhoofd, ezel die ik ben!  

Van de Boomgaard komt wat naast mijn krib staan. “Hoe is het ermee jong? Ja, slap hè?”. Hij 

ziet er ook bedonderd uit. Heeft zich net helemaal bevuild als een klein kind zegt hij. Ik kan me 

niet herinneren, ooit zó naar een brief verlangd te hebben. Gisteravond begon Langenaar te 

bekkentrekken toen hij een brief had. De spanning gebroken, moet je denken. “Geen post 

meer!” zegt de facteur. Hij wordt bestormd met vragen. Ten einde raad roept hij uit: “We doen 

ons best zonder er op te boffen”.  

Communiqué: het nieuws vermeldt gevechten in westelijke richting in Rusland. Opnieuw het 

gerucht: in Smolensk al gevechten. Sergeant Van Pelt komt om 21.30 uur met orders aan; had 

hij net even moeten halen: morgenvroeg om 06.50 uur moet 50 man met deken klaar staan. 

Ons transport hangt in de lucht. Na veel gedelibereer meldt zich 50man die allen van plan zijn, 

geen slag voor de …. te doen. Van Pelt ook daarbij. Zij zullen dat geval wel onder de ogen 

zien. Bravo, wij melden ons niet. We willen samen gaan of niet. 3 zieken nu. Van Brummelen, 

Been die er erg aan toe is en Vrolijk. Er moet per man 30 Pf gestort worden voor bewaarloon 

van de pakketjes onderweg. 
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De 9 man die korporaal of minder waren, zijn ook nog in dit Lager. Staan ook op de lijst om te 

vertrekken. Langenaar gisteren had weer eens gedroomd: “Ik was er tussenuit gegaan en het 

was me na ruim een maand gezworven te hebben, gelukt om thuis te komen. Vond de deur 

gesloten. Had sleutel nog bij me. Geen mens in huis. Ik ging er zitten aan tafel. Lange baard, 

zwart tot mijn navel, grote snor, diepliggende ogen. Kapotte blauwe broek aan, kale kop, 

kapotte schoenen. Daar zat ik. Eindelijk het bekende sleutelgeluid, voordeur open en dicht. 

Mijn vrouw ziet me zitten, maar kent me helemaal niet terug. Ik ben een schooier voor haar, 

die ze de deur wijst. En gek, ik kan niets zeggen, ik vertrek, met een snik. De tranen rollen me 

van mijn baard, als ik besluit maar terug naar Mühlberg te gaan, naar mijn kameraden”. 

Vrijdag 13 augustus 1943 

06.50 uur gaan de 50 man met 2 dekens aantreden. 20 man komen terug. 30 man weg naar 

Lager in Oostenrijk, voor Lagerwerkzaamheden is gezegd. Waar? Van Pelt ook weg.24 Van 

Brummelen vandaag weer wat beter. Been erg ziek. Allemaal hebben we nog wat last van de 

ziekte. Van de Boomgaard ook te bed. Gerucht: Smolensk gevallen. 

Bos 2 brieven. Zijn buurman schrijft o.a.: twee goede bekenden van je, Jan en De Gr. zijn met 

groot-verlof gegaan. Als dit de bekenden van ons allen zijn, die wij hieruit menen te mogen 

opmaken, dan is dat af. We wachten op nader bericht. Als dat toch eens waar is! Ook Vrolijk 

weer een brief. Meeste in Duitsland gepost. De facteur deelt even later mee dat, aangezien de 

Dolmetscher (vertaler) met verlof is gegaan tot maandag, we geen post meer ontvangen. Mooi 

is dat! En dat in een kamp waar een paar duizend man Nederlanders ligt! Mooi hoor! 

Maispap of kanariezaadpap, we weten niet wat het is. Grote portie. Ook nog groentensoep 

erbij. Nemen meesten niet. Pap lekker. Eén van de beroeps heeft een extra portie 

kanariezaadpap op de kop getikt van een Nederlander die hier pas is. Bos en Van Brummelen 

kopen het van hem voor 8 sigaretten. Per man 4. We hebben een honger als wolven. Paar 

dagen niet eten, weer beter: eten.  

De laatste dagen heel wat geruild. Gevolg van belabberde toestand, waarin de meesten 

verkeren. Middageten niet verdragen. Vrolijk ruilt vulpen tegen ½ kuch en 30 Poolse sigaretten 

(bij een Pool). Brugmans een pyjama tegen pak griesmeel. Van de Boomgaard paar nieuwe 

sokken: 20 biscuits. Van Brummelen 2 paar oude bretels die hij gevonden had in Mühlberg: ¼ 

kuch.  

Ter gelegenheid van het vertrek van de 30 onderofficieren naar kamp in Oostenrijk, vlakbij de 

Italiaanse grens (Pongau?) wordt door gezelschap O.K. onder leiding van Theo van Reijsen 

een avondje gegeven in onze barak. Oorspronkelijk in theater bedacht, maar mocht niet 

doorgaan, daar de Dolmetscher er niet was. Een plankiertje gemaakt in barak, wat banken 

bijeengesleept en daar ging de zaak draaien. Verschillende aardige nummertjes ten beste 

gegeven, o.a. wachtmeester Hulmer (Wachtmeester M. Hulmer Kgf 104040) van de beroeps 

zong enige oude soldatenliedjes. De Hawaii-band die versterkt was met een zanger. Javaans 

type met blinkende tand in lachende mond, zoals dat hierbij zo hoort, zingt bekende 

krontjongliedjes in zijn smerige soldatenpak. O.a. “Sarina” en “Hei-hei”. Een ander aardig 

nummer was “Popeye, the sailor man”. Aardige imitatie van deze sterke man met de 

spierballen aan de onderarmen. Gewichtheffer Theo Flemming speelt bekende en minder 

bekende wijsjes, die we meezingen kunnen. Een conferencier, in Haagse 

                                                 
24 Op 14-8-1943 vertrekt een transport van 56 man naar Stalag XVIII C Markt Pongau.  Van Pelt zit hier niet bij.  
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onderofficierskringen wel bekend, Lou van der Mark (Korporaal L.H.M. van der Mark Kgf 

97973) houdt ons enige tijd aangenaam aan de praat. Begint met zich te verontschuldigen, 

wanneer hij soms plotseling, schijnbaar zonder enige reden, van het toneel moet verdwijnen 

met een angstig gezicht. De oorzaak daarvan zal men moeten zoeken in de voeding hier. Hij 

vertelt o.a. de mop dat hij een vrouw uit Echt heeft. Toen ik in Echt in de echt werd verbonden, 

zei de ambtenaar tegen me: “Aangezien U als niet-Echtenaar met een vrouw uit Echt in de 

echt bent verbonden, is het gewoonte dat U een bepaald bedrag hier stort in een kas”. Ik vroeg 

hoeveel dat dan ongeveer was. “Ja, zoveel als mijn vrouw mij waard was”. Ik in een royale bui 

op zo’n dag. Vind een ouderwets 2,50 gulden stuk. Geef hem dit. Bekijkt dit, kijkt mijn vrouw 

aan en geeft mij  uit eigen zak 1,50 gulden terug! Theo van Reijsen zingt liedjes, o.a. “Jan 

Oliebol”. De krontjongliedjes komen dan weer. Velen van ons zitten boven op de kribben of in 

de middelste krib. Aardig gezicht zo, van bovenaf. Het valse licht in je ogen. Van de liedjes 

word je wat weemoedig. Tenslotte wordt de vertrekkenden een goede reis, standvastigheid 

enz. toegewenst. En tot weerzien in het vaderland.  

Hedenavond niet veel nieuws. Bij Ladogameer grote slag. Afgeslagen zeggen Duitsers. 

Andere fronten niet veel strijd. Op Sicilië nog gevechten. Luchtaanval op Turijn. Veel 

slachtoffers.  

In Frans krijgsgevangenkrantje staat kaartje, waarop vermeld het aantal Lagers. Verspreid 

over heel Duitsland. Totaal 57 Stalags, 14 Oflags, 2 vaste Arbeidskommando’s en 4 

Straflagers (in Polen). O.a. 1 in Silezië, 2 op Nederlands gebied (?), één ter hoogte van Krefeld 

en één ter hoogte van Bocholt. 

Gisteravond met “O.K.” cabaret kreeg één man van de Enschedese politie nog een veeg uit 

de pan, namelijk Vrolijk, toen Snip en Snap tegen elkaar zeiden dat er één politieagent bij was, 

die de hele dag maar stond te schreeuwen: “deur dicht!”. Hij heeft namelijk pas een baby 

gekregen. Zijn vrouw dan. 

Het liedje gezongen door wachtmeester Hulmer: 

De Peren 

Als het bataljon ging uit marcheren 
Marcheerde Jopie mee 

Ze droeg een mandje vol met peren 
Ze droeg er soms wel twee 

Zodra de jongens rusten mochten 
Was Jopie al present 

En al de landweermannen kochten 
Een peertje voor een cent 

 
Ze sleet ze aan het luitenantje 

En aan de korporaal 
De ziekendrager, het sergeantje 

Ze verkocht ze aan allemaal 
Ze bleef maar altijd doormarcheren 

Al brandde ook de zon 
En Jopie die verkocht haar peren 

Aan het hele bataljon 
De jongens mochten Jopie lijden 

Want Jopie mocht er zijn! 
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En menigeen vroeg tussenbeiden 
“Zeg, ga je ook met mij?” 

En Jopie liet zich gauw bepraten 
Ze had een zwak gemoed 

En ’s avonds gingen de soldaatjes 
Haar stilletjes tegemoet 

 
Dan ging ze met het luitenantje 

Dan met de korporaal 
De ziekendrager, het sergeantje 

Ach, ze ging met allemaal 
Ze mocht allen commanderen 

Want niemand die het won 
Ze sleet haar liefde als haar peren 

Aan het hele bataljon 
 

Maar toen vertrokken de soldaten 
En Jopie had verdriet 

Met één had ze nog wat te praten 
Maar met wie, dat wist ze niet 

Ze zag de toekomst donker dreigen 
Daar floot, daar ging de trein 

En ze dacht nog stilletjes bij d’r eigen 
Wie of het wel kon zijn? 

 
Ze dacht eens aan het luitenantje 

Aan die knappe korporaal 
De ziekendrager, het sergeantje 

Ze dacht aan allemaal 
Ze stond nog lang te prakkizeren 

Aan het einde van het perron 
Maar ze zat met de gebakken peren 

Van het hele bataljon 
 
Weer al paar dagen slecht. Kouder. Vaak regen en veel wind. Communiqué hedenavond: 
voortgezette aanvallen van de Russen. Zwaartepunt verlegd naar de technische wapenen. 
Volgens Duitsers gebrek aan mensen en materiaal. Bij Orel en zuid van Ladogameer het 
zwaarst. Luchtaanvallen op Rome, Milaan en Turijn. Zware schade centra. Op Sicilië gaan de 
gevechten door. Scheepsverliezen van de Engelsen wijzen op concentratie van 
zeestrijdkrachten. Churchill naar Canada om te confereren met Roosevelt. 
 
De Clerq, Vrolijk en Been ziek. Laatste is er het ergst aan toe. Niet te stelpen diarree met bloed 
gemengd. 
 
Zaterdag 14 augustus 1943 

Weer is slecht. Regenbuien. Hele nacht regen. Er liggen volgens facteur Van der Linde, meer 

dan 100 pakjes klaar. Maandag uitgedeeld. De Dolmetscher zal maandag zijn dochter 

meebrengen voor snellere Prüfung van de post. Er wordt meegedeeld dat brieven en kaarten, 

in Duits gesteld, sneller overkomen. Wij hebben nog voorrechten boven de Fransen, die alleen 

maar antwoordkaarten en antwoordbrieven mogen ontvangen. En alleen pakketten van thuis. 

Wij van iedereen (laatste quatsch!).  
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De keuken in handen van de Fransen. Nu 2 Nederlandse koks er in (de 2 beroeps, die uit 

Stesshoff gevlucht waren en weer gepakt). Wat men te koken, bakken of braden heeft, voorin  

de kantine plaatsen met briefjes eraan met naam, barak en nummer. Kom over een paar uur 

maar eens kijken! Wordt hand aan gehouden. Is maar goed ook, want anders werd keuken 

overstroomd. Fransen, Serven en Polen, die oudste rechten hebben hier, mogen vrij koken. 

Velen van ons lopen, het wachten beu, maar naar een Franse of Servische barak, waar 

clandestien wordt gestookt en proberen het daar bij een vriend klaar te krijgen, wat vaak lukt. 

De Clerq, Vrolijk en Been nog steeds ziek. Been erg aan toe. Slap, lusteloos. Gaat misschien 

naar lazaret. Is wat zenuwachtig vinden we. 

“Een Servische markt” nu in plaats van een Perzische markt, zoals een bekend muziekstuk 

heet. Vanavond is er zowaar muziek. Theo Flemming met zijn accordeon. Brugmans en Bos 

zitten er met hun Poolse vrienden, die ook in deze barak liggen naast de accordeonist. Een 

groot aantal Nederlanders, Serven en Polen staat erom heen. De Nederlandse jongens zingen 

vaderlandse liederen. De Polen en Serven zien lachend toe. Onderwijl staan anderen wat 

achteraf te handelen. Men schreeuwt elkaar wat in het oor, om boven het zingen uit te komen, 

over de prijs van een paar wollen sokken. Neen, “fünfzehn” beduidt de Serv met zijn vingers 

het aantal beduidend. “Verstehen, Kamerad?”. “Nein, zu wenig” brult de Nederlander. Een 

ander loopt met een stropdas achteloos in zijn hand. Al gauw lukt zijn toeleg en steekt een 

Serv er de hand naar uit. “Wieviel” is de stereotype vraag. “Brot?”. “Kein Brot, nicht viel Brot, 

Kamerad”. Enz. 

Zondag 15 augustus 1943 

De Clerq, Vrolijk en Been ziek. Laatste zal opgenomen worden in lazaret. Morgen. Gerucht 

gaat, dat weer Nederlandse onderofficier is overleden. Vandaag wegens hevige regen geen 

defilé. Eén barak die op morgen-appèl te laat was, moet uur in de regen staan van 07.30 uur 

tot 08.30 uur. Doornat. 

Middageten: aardappelen en goulash, de Hongaarse kost. Dit laatste komt neer op: bouillon 

met wat vlees. Smaakt echter heel goed: als groentesoep. Aardappelen pellen en er doorheen 

kneden tot papje. Smaakt ons wel. Al gauw echter weer honger. Brood met suiker en wat 

worst. Laatste goede smaak, maar zeer kleine portie. Lange worsten, ongeveer 30-40 cm lang, 

7-8 cm doorsnede met sterk gerimpeld oppervlak. 

Van Brummelen ruilt 1/5 kuch voor 6 dikke Hollandse sigaretten (shaggies). Nieuwe eigenaar 

rolt er minstens 15 dunnetjes van. Enkelen van ons raken door hun shag heen. Maar: pakjes! 

Morgen! Van Brummelen neemt nu steeds communiqué over uit Duitse kranten. Vanmiddag 

zat hij wel 1 ½ uur te pennen in de leeszaal. Hij zegt dat de dag hem niet lang valt. Hij is de 

hele dag druk. De tijd, dat hij niet druk is, slaapt hij.  

Communiqué vermeldt zware bombardementen in Rome. Op Sicilië terugtocht tot achter de 

Etna. In Rusland zware strijd. Volgens Duitsers krijgt de Rus gebrek aan mensenmateriaal, 

aangezien hij de nadruk gaat leggen op de technische wapenen, waarvan hij ongekende 

hoeveelheden in de strijd werpt: artillerie, slagvliegtuigen, granaatwerpers, vlammenwerpers, 

pantserwagens. De Engelsen moeten al bier maken uit aardappelschillen! 
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Coll. Dick van Maarseveen 

Maandag 16 augustus 1943 

Onze groep had gisteren corvee. Dit bestaat uit ’s morgens thee halen, terugbrengen van de 

lege houten emmers (zwaar!). Halen middageten in zelfde emmers en ton(nen) voor 

aardappels. Terugbrengen hiervan. Halen avondeten, terugbrengen van de emmers. Verder 

het schoonhouden van de barak en het kleine privaat aan de voorzijde. Sprenkelen is hier 

meer dan ooit ter wereld geboden. Kannen die lek zijn daarvoor gebruiken. De bezems 

bestaan uit een 10-tal bijeengebonden gardens, waarmee met enig geduld wel iets bereikt kan 

worden. Gisteren bij het terugbrengen van de emmers na het middageten waren hierin de 

afvalschillen van de aardappels. Bij weg naar keuken staat Duitse schildwacht bij toegang tot 

het Russenkwartier. Een 30-tal Russen staat te wachten op eventueel afval. Bos, die een 

emmer vol schillen of liever vliezen heeft met wat aardappeldeeltjes eraan, knikt tegen hem, 

wijzende op zijn emmers. En daar komen ze aanstormen, als wilden! De Duitse schildwacht 

lopen ze bijna van de sokken. En of die nu schreeuwt of tekeer gaat, ze gaan door, vallen op 

de knieën in de modder bij Bos zijn emmer en graaien handen vol er uit, steken dit in de zakken 

van hun vuile overjas of in hun muts en gaan met een tevreden gezicht heen. De schildwacht 

bepaalt zich ertoe de rest die wat vreesachtiger is, op een afstand te houden. Tegen de tijd 

dat de emmer leeg is, jaagt hij ze allen weg. Trekt er wat aan hun jas. Traag gaan ze weg. 

Dan neemt hij zijn geweer bij de loop en wil met de kolf erop los gaan timmeren. Daar hebben 

ze ontzag voor, want ze stuiven uiteen als vliegen van een mesthoop. Eén van hen moet de 

schillen die in de modder vielen, bijeenrapen en in een afvalbak gooien. 

De pakjes en brieven die we vandaag dachten te krijgen laten op zich wachten. Tot onze grote 

teleurstelling kan de facteur slechts 5 kaarten uitreiken voor in ontvangst nemen van pakketten 

en er zijn geen brieven, want de Dolmetscher komt niet terug van verlof voor vrijdag a.s.!! 
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Groot is onze verontwaardiging. Er zijn nota bene meer dan 100 pakjes en er zullen er wel 

heel wat bijgekomen zijn, wellicht zijn er nu 200 of meer en er mogen er maar 60 in totaal aan 

de Nederlanders uitgereikt worden. Waarvoor is dat dan? En waarom is er geen 

plaatsvervanger voor die Dolmetscher? Die vent kan wel nooit terugkomen. Er liggen 

duizenden brieven te wachten, nu al! 

Enkele beroeps die al 3 ½ maand wachten, gaan naar de hoofdvertrouwensman om te 

overleggen, wat in dezen gedaan kan worden. Degenen die pakket ontvingen zijn de koning 

te rijk. Ze gaan er stilletjes mee naar hun krib en bekijken hun rijkdom nog eens stuk voor stuk. 

2 geroosterde broden, in plakjes gesneden, netjes in cellofaanpapier verpakt, een pak 

havermout, 2 pakjes shag, een doosje sigaartjes, een zakje cacao, een zak tarwebloem, 2 

stukjes spek, een stukje vlees, een stuk koek. Die vrouwen, die vrouwen toch, ze weten er 

toch maar aan te komen. 

In de Franse keuken komen we bijna niet aan de beurt. We zitten nu zelf wat te verzinnen. De 

Zeeuw blijkt een handige knutselaar te zijn. De mooie ketel die we in Amersfoort van het Rode 

Kruis kregen en die bij de meesten van binnen al rood verroest is, daar maakt hij een soort 

fornuis van: een trekgat erin, daarboven rondom de ketel gaatjes gestoken en daar doorheen 

ijzerdraad gevlochten: het rooster. Klaar! Wat oude bezems en planken maakt hij fijn. Een hele 

koffer vol brandhout. Het kan beginnen dus. Na enig gezoek wordt het waslokaal als veiligste 

stookruimte uitgekozen. Een man voor de barak op post (Bos) en Klein achter de barak. Zien 

ze een …. de barak in gaan, dan in looppas naar het raam van het waslokaal en seintje geven. 

Gebeurt. De Zeeuw aan het stoken. Maar roken dat me dat apparaat doet! Grote rookwolken 

stijgen op en worden door de krachtige wind in de barakkenstraat naar buiten gezogen. Dat is 

te gek, dat gaat nooit goed. En nemen we de pan van het vuur, dan volle vlam en geen rook! 

Hij stikt dus. Pan van het vuur, vuur uitmaken, wat bestaat uit het onder de dichtstbijzijnde 

kraan te houden. Stuk uit ons fornuis gebruikt als schoorsteenpot en klaar is Kees. En branden! 

Water kookt in paar minuten. Van Brummelen kookt havermoutpap in water en moet roeren 

als razende om aanbranden te voorkomen. Schitterend! Hele avond nu koken. Aardappels 

bakken in portie boter van vanavond (morgen droog brood). Van de Boomgaard kookt nog 

wat. 2 man op post voor en achter barak.  

Been wordt door 4 man van ons, waarbij hospik, naar Revier25 gebracht op brancard, 

gewikkeld in deken. Zijn hele bagage moet mee. Het is het beste voor spoedige genezing. 

Vandaag voelde hij zich al stuk beter. 

De Clerq is eerste van ons die pakket krijgt. Meest waren in blik heeft hij. Ook een rol 

closetpapier, die hij, boven op zijn bed gezeten, geheel afrolt in de hoop een snippertje papier 

met enige letters te vinden. Tevergeefs echter. Hoofdzaak is, dat de zaak, ook voor ons, rolt. 

Communiqué vermeldt hevige strijd in Rusland, vooral W-Bjelgorod. Milaan weer zwaar 

gebombardeerd. Nog strijd op Sicilië. Sondermeldung: 170.000 BRT26 uit konvooi west van 

Gibraltar door torpedovliegtuigen tot zinken gebracht. Gerucht: Berlijn gebombardeerd. 

(vannacht luchtalarm hier in kamp). Vanavond appèl op de barak om 09.30 uur. Reden? Men 

mompelt dat er een Fransman tussenuit is. Of in verband met de nu reeds vroeger invallende 

duisternis? 

                                                 
25 (Kranken)Revier= ziekenzaal in het kamp. 
26 BRT= Bruto Register Ton (maataanduiding van schepen). 
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Dinsdag 17 augustus 1943 

Velen van ons maken er gewoonte van vlak voor morgen-appèl opstaan, gauw wat kleren 

aanschieten, naar appèl. Terug in barak, na kleine omwandeling over kamp, weer in bed en 

slapen tot uur op 10. Om tijd te doden. 

Er wordt een schaak simultaan partij gespeeld. Eén sterke speler moet hier in het kamp zijn. 

Klein speelt ook mee. Er wordt trouwens vrij geregeld schaak- en damspel beoefend. En 

kaarten natuurlijk. Veel patiencen.  

Door de gezamenlijke vertrouwensmannen en de hoofdvertrouwensman van de Nederlanders 

wordt een vergadering belegd in de kantine. Betreft bespreking van een eventueel verzoek 

aan de mogendheid waaraan onze belangen zijn toevertrouwd, om te willen doen bevorderen 

dat onze post en pakketten sneller doorkomen, met toelichting hoe de stand van zaken hier is. 

Tevens wijzen op de gevallen van mishandeling die zich voordoen. De rechten die ons volgens 

het Tractaat van Genève toekomen, daarop willen zij staan. 

Vanmiddag weer goulash met aardappelen. De goulash ruikt en smaakt voortreffelijk als bordje 

soep. We pellen aardappelen en kneden die er door. Op brood (1/4) vandaag suiker en 

marmelade. Om goed 17.00 uur beginnen we, dat is: De Zeeuw, Bos, V.d. Boomgaard en Van 

Brummelen weer met ons eigen potje te koken. Wat brij van vanmiddag over. Rest 

aardappelen er doorheen kneden. Wat aardappelen in portie boter bakken. Dan gaat de 

aardappelsmaak er fijn af. De brandstof is het grootste karwei. Wat oude bezems en planken. 

Hedenavond een zeer interessante voordracht van Sergeant De Greef (Sergeant W. de Greef 

Kgf 97868) uit Rotterdam, die 15 maanden als gijzelaar in St. Michielsgestel zat, over “Mijn 

ervaringen als gijzelaar”. De sergeant zat daar o.a. met Ruys de Beerenbroeck (Jhr. Mr. 

Gustave A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck, lid Tweede Kamer der Staten Generaal), wethouder 

Haantjes uit Enschede (Jan Haantjes, op 16 oktober 1942 gefusilleerd als represaille), 

directeur sterrenwacht Utrecht (de Vlaming M.G.J. Minnaert, tevens hoogleraar), Graaf van 

Limburg-Stirum (O.E.G. graaf van Limburg Stirum, OvJ, op 15 augustus 1942 gefusilleerd als 

represaille), dominees, kapelaans, enz. Hij schildert op zeer onderhoudende wijze hun leven. 

Hun voortdurende angst in het begin, de gelatenheid later, het krachtige zich één voelen, 

ondanks alle verschillen in rang, stand, godsdienst. Allen Nederlanders, zich bewust dat als zij 

hun leven zouden moeten offeren, dit gebeurde in het belang van het vaderland en die daarom 

alle persoonlijke interesses en persoonlijk geluk geringer achtten. Hij verhaalde ook de vaak 

geraffineerde wijzen, waarop de bewakers om de tuin geleid werden en hoe ze dan toch hun 

familie bezochten, bijvoorbeeld door specialistisch onderzoek in Den Bosch. Bezoek van 

Rauter, die o.a. tegen een gijzelaar die in ondertrouw was en die vroeg te mogen huwen zei: 

“Waarom zouden we een weduwe meer maken?”. Hoe ze, toen de 5 die later doodgeschoten 

zijn voor de springstofaanslag in Rotterdam, samen gebeden hadden en in de Bijbel gelezen. 

Hoe groot toen het saamhorigheidsgevoel was. Tot slot sprak hij een woord tot ons allen, er 

op wijzende, hoe veilig wij hier zitten in vergelijking daarmee. Laten ook wij voet bij stuk houden 

en tonen ware Nederlanders te zijn. Laten we een voorbeeld nemen aan die gijzelaars. En tot 

slot gedacht hij onze vrouwen, die het moeilijker hebben dan wij. Wij staan samen, helpen en 

steunen elkaar door de moeilijkheden heen. Onze vrouwen staan alleen, vaak met aardse 

zorgen opgescheept en zij denken en piekeren vaak zo veel. Een slotwoord werd gesproken 

door Smi Metz, die de aanwezigen verzocht voor de daar gevallen Nederlanders een minuut 

stilte in acht te nemen. En als één man rezen wij overeind, zelfs degenen die op de bedden 
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zaten gingen staan. We zagen daar niets geks in. Wij verwijlden ons een ogenblik bij die 5 

mannen, die daar hun bloed moesten laten vloeien en de meesten zullen toen aan thuis 

gedacht hebben. 

Communiqué vermeldt nog hevige strijd in Rusland over hele front. Sicilië afweergevechten. 

Volgens bericht Duitse zender om 19.00 uur zou strijd op Sicilië gestaakt zijn. Milaan wordt 

weer zwaar gebombardeerd. 

Been nog in Krankenrevier. Vrolijk en Brugmans te bed. Ook Kleins heeft het zwaar te pakken. 

Hij wandelt 11 x vandaag van de barak naar een zekere andere plaats. De Zeeuw klaagt er 

ook over. 

Woensdag 18 augustus 1943 

Afgelopen nacht weer luchtalarm gegeven. Sommigen hebben ook ver verwijderd gedreun 

gehoord. Dat is 2e maal deze week. We hebben deze week onze 2e dode te begraven. Het is 

de sergeant Justus Lewis (Sergeant J.R.H. Lewis Kgf 105967), 27 jaar oud, afkomstig uit 

Rotterdam. Pas sinds 8 maanden getrouwd. Is op zondag j.l. gestorven tengevolge van 

ontzettende diarree, gevolgd door (volgens de Duitse dokter) hartverlamming. Vandaag wordt 

hij begraven in Neuburxdorf op zelfde kerkhof waar ook de grenadier Jansen rust. Van onze 

groep gaat 2 man mee en verder van alle aanwezige wapenen per barak 1 man. Totale groep 

50 man. De Officier van Gezondheid 1e klasse Dr Van der Giessen, die vrijwillig hier is, gaat 

met 3 ziekenverplegers, eveneens vrijwilligers, ook mee. Bij ons Kip en Van Brummelen. 4 

Duitse militairen moeten ons begeleiden. Om 08.00 uur marcheren we af. Onderweg rusten 

we nog even onder dennenbomen langs de weg. Krijgsgevangen Fransen en Russen zijn hier 

aan het werk op het land. Ploegen, kunstmest zaaien. Kerkhof is aan het begin van het dorp 

gelegen. Langs oud boerenhuis, waar veel ganzen lopen, gaan we door een laantje van 

lindeboompjes met laaghangende takken. Ze schijnen nooit gesnoeid te zijn. Door ijzeren hek 

op eigenlijke kerkhof. Kortste gedeelte wat geboomte, ongeveer 40 à 50 meter. Aan linkerzijde 

van het middenpad, dat naar een soort kapel loopt, waaraan een klok hangt en waarop een 

kruis staat, zijn de graven van de Duitse ingezetenen van het dorpje. Grote stenen, mooie en 

minder mooie, familiegraven. Meeste dragen onderschrift “Ruhe sanft”. Ook “Für uns zu jung, 

aber es war Gottes Will”. Rechts zijn de rijen kruisen te zien, ongeveer 450 man. Fransen 

meest, enkele Engelsen, Serven. Geen Russen. Soms wat bloemen erop. Soms een 

marmeren plaatje met opschrift. Voor de kapel wachten we even.  

Dan komt door laantje een lage boerenwagen aanrijden, bespannen met 2 zwarte paardjes en 

bestuurd door Duitse soldaat. We stellen ons in 2 gelederen op aan weerszijden van het 

laantje, met front naar elkaar toe. “Geeft Acht!”. En zo rijdt de kist, waarop 2 grote kransen van 

sparren- en dennengroen liggen, aan ons voorbij. Door toelopende Fransen, die hier alle 

dagen werken, graven verzorgen enz., wordt de kist op klaar gezette baar gezet. De kransen 

- waarvan één 2 grote linten draagt, het ene met opschrift “Die Deutsche Wehrmacht”, het 

andere met hakenkruis, en een krans zonder iets (van de kameraden?) - worden zorgvuldig 

op de baar geschikt en de Franse geestelijke, bijgestaan door 2 misdienaars en enkele 

zangers, verricht de kerkelijke ceremoniën. Het wijwater, dat hij met een palmtakje sprenkelt, 

tikt op de linten en de kist, een ruw geschaafde naar Frans model. Wij staan allen erom heen 

geschaard, met ontbloot hoofd.  De doordringende stem van de geestelijke, die gekleed is als 

de andere Franse krijgsgevangenen in bruin pak met lange pantalon, klinkt over het kerkhof 

dat met een stralende zon is overgoten. Het kruis op zijn borst schittert, het wierookvat zwaait 
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en de doordringende geur dringt in onze neusgaten. Dan nemen 4 van ons de kist en dragen 

hem, onder klokgelui – een oude kreupele Duitser steunend op zijn stok trekt het klokkentouw 

– naar de geopende groeve. Wij allen volgen. Wij scharen ons om het graf, de rechthoekige 

kuil in de bruine lemige aarde. Een Duits vuurpeloton onder commando van een Feldwebel, 

staat langszij de kist. Opnieuw bidt de geestelijke zijn gebeden en de zangers antwoorden met 

hun eentonig dreunen van stemmen. Een Frans fotograaf , die ook aanwezig is, neemt een 

foto. De krans met het felgekleurde lint voor op de kist, één van ons houdt de andere krans in 

de hand. Hierna treedt Sergeant Boon naar voren en spreekt enkele woorden ter 

nagedachtenis van onze overleden kameraad Justus Lewis, memorerende het jonge geluk dat 

zo ruw is verstoord. Het grote “waarom” treedt weer aan.  

“Maar laten we berusten in Gods altijd wijze raad, waarin het anders besloten was. Wij 

gedenken ook de jonge weduwe en bidden God om kracht in haar grote leed. Justus Lewis, 

kameraad, gij rust niet in vaderlandse bodem, dat heeft niet zo mogen zijn, evenwel kameraad, 

rust in vrede”.  

 

Begrafenis van Sergeant J.R.H. Lewis (coll. Dick van Maarseveen).  

Links in zwart uniform vermoedelijk Goos Doornewaard. 

De geweren van het vuurpeloton wijzen schuin omhoog. Op het korte, zacht uitgesproken 

commando, knetteren 3 maal de salvo’s ver weg galmend over de velden, weerkaatsend tegen 

een dennenbos. Dan treden de Franse helpers naar voren en laten langzaam de kist zakken. 

De kransen liggen er naast, op het taluudje dat boven het laatste graf is gemaakt als een 

bloemperk zoals soms in ons vaderland. Dan marcheert het vuurpeloton af. De geestelijke 

treedt naar voren, tekent met het palmtakje in wijwater gedoopt een kruis boven de kist dan 

beneden en reikt het over aan de misdienaar; vervolgens maken wij allen hetzelfde gebaar in 

eerbiedige stilte. Sergeant Boon dankt vervolgens de aanwezigen namens de familie van de 

overledene voor de laatste eer hem bewezen. Wij brengen dan allen, één voor één voor het 
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graf tredende, de militaire groet. De plechtigheid is hiermee afgelopen en we marcheren weer 

naar het Lager. 

Koolsoep met havermout is vanmiddag de kost. Goed eten maar erg dun. De Feldwebel Eilitz 

is vanmorgen de barak doorgesnuffeld en heeft alles wat aan de wand hing in het stof 

gesmeten. Eetketels, overalls, pannen enz. 

Vandaag pakket voor Bos. Geen teken van schrijven er in. Krommendijk is vandaag aan het 

ruilen geslagen. Hij was zeker een beetje balorig dat er één bij ons is, die al 2 pakjes gestuurd 

gekregen heeft (Hakboom) en hij nog niets. Hij gaf 2 broekjes, 1 interlock en 1 paar sokken en 

kreeg een ¾ kuch en 3 jampotten marmelade en 1 pakje sigaretten. Vandaag kreeg er één 

een pakket met o.a. een pijp er in, iets waarom hij in zijn 3e brief pas gevraagd had. Mogelijk 

dat 3e pakje eerder komt dan 1e ? 

Communiqué vermeldt: Sicilië volgens plan ontruimd. Monsterlijke overtocht over straat van 

Messina, die 14 dagen duurde. Alle wapens en voorraden overgebracht, ondanks pogingen 

van de Engelsen met sterke luchtmacht en zeestrijdkrachten de Duitsers af te snijden. Hoe 

bestaat het! We zouden er veel voor willen geven het politieke weekbericht van de andere 

zijde eens te horen. Turijn zwaar gebombardeerd. Grote activiteiten in de lucht boven Italië en 

westelijke bezette gebieden. 

Bridge-drive wordt georganiseerd. Bos, De Clerq, Kortenhoef en Vrolijk doen mee. In 

waslokaal. Vingers branden. Schuren met zand van de eettafels na afloop! 

Donderdag 19 augustus 1943 

Van Brummelen zijn vrouw vandaag jarig. Hij hoopt op pakje van haar. Omgekeerde wereld. 

De Zeeuw stelt postkaart beschikbaar om naar bureau te schrijven. Inhoud: “Geachte 

superieuren en collega’s. Een kort bericht. Onze officieren zijn naar ander Lager gezonden. 

Van der Bolt, Kragt en Fros zitten ergens bij een boer. Overigen nog allen hier. Wij maken het 

goed. Eten gaat. Pakketten zijn zéér welkom. Aan ieder persoonlijk te richten. Adres thuis te 

vragen. Hartelijke dank voor bijstand aan onze gezinnen betoond. Bevelen hen blijvend bij U 

aan. Antwoordkaart te richten aan afzender. Hartelijke groeten en tot spoedig weerzien van 

allen”. 

Een Oberstleutnant27, die begeleid door Feldwebel schijnbaar een kleine inspectie maakte 

door het Lager, zag Vrolijk lopen in zijn opvallende uniform. Wenkte hem en vroeg, wat hij was 

en of hij uit Holland kwam. Hoe het kwam dat hij hier was. Vrolijk vertelde onze geschiedenis. 

Oberstleutnant bekeek hem van boven tot onder, zei “Hm”, knikte en ging verder. 

Weer vanavond aan de gang in waslokaal. Ons kookfornuisje doet het prima. Een paar man 

heeft al een flinke blaar opgelopen, door het vast te willen houden als het wat wankel stond 

met een volle pan of eetketel erop. De Zeeuw eet droog brood en gebruikt al zijn boter om 

aardappelen te kunnen bakken. Met een bruin korstje eraan ruiken ze heerlijk. Van Brummelen 

ruilt voor 2 sigaretten een flinke portie aardappelen, kneedt ze fijn, een paar lepels havermout 

erbij, wat water, wat zout en maar koken. Hij heeft tenminste een volle buik vanavond. Het is 

nog een riskant karwei die kokerei van ons. De barakchef maakt vanavond bekend dat er een 

man wegens het stoken met hout, afkomstig van kribben, door de Duitse Wehrmacht is gestraft 

                                                 
27 Oberstleutnant = Luitenant-kolonel 
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met 10 dagen provoost. Een ander die clandestien naar het Engelse kamp ging (er is weer 

een groepje Engelsen hier) kreeg 8 dagen! Maar koken zullen we. Dan moeten de bezems er 

maar aan geloven. Allen proberen we er iets bij te scharrelen, anders jeukt je buik ’s avonds 

te erg. Ook zijn er velen, die hun hele portie kuch ’s avonds opeten en ’s morgens maar vasten. 

Om hun maag minder te voelen, gaan ze na het appèl dan maar gauw weer onder hun dekens 

en proberen te slapen.  

Het gebeurt tegenwoordig vaak, dat er in de loop van de morgen een Feldwebel de barak in 

komt draven die roept “Zwei Mann” of “Zwanzig Mann” naargelang hij nodig heeft. Hij wijst dan 

maar aan die hem voor de voeten lopen. ’t Een of ander karweitje heeft hij dan weer op te 

knappen. O.a. gistermorgen moest er een barak uitgegast worden naast de onze. Ook voor 

harken, bloemen gieten, water op de grasstroken naast de barakken. Eén zegt tegen hem: 

“Wir sind Unteroffiziere, wir brauchen nicht zu arbeiten!” waarop hij zegt: “Was, nicht arbeiten? 

Menschenskind, du machst mir lachen! Du und du und du und ….., komm mit!”. Wij leren er 

van, dat we ons zoveel mogelijk “drukken” in de morgenuren. Weg uit de barak, of achter de 

kribben waar je niet in het oog valt. 

Communiqué: Italië luchtaanvallen. Grote luchtactiviteiten en van zeestrijdkrachten. Gerucht: 

landing bij Napels. Duitse krant vol over glorieuze overtocht over straat van Messina. 

Goebbels: “De verdiende eindoverwinning kan ons niet meer ontgaan. Ons moreel blijft 

standvastig”. In Rusland duurt grote strijd voort. De 30 man van de koloniale reserve, die 

vandaag uit Nederland aankwam, vertellen dat Charkov is gevallen en Smolensk omsingeld. 

Laatste dagen stralend zomerweer. Geen pakketten voor de onzen vandaag. 

Vrijdag 20 augustus 1943 

Op het morgen-appèl staan we bijna een uur. Het belooft een zonnige dag. Iedere morgen 

zien we tegenwoordig om goed 06.00 uur de gloeiende zonnebol snel rijzen boven de barak 

in het oosten. Prompt 06.00 uur komt er steeds een vliegtuig dat in oostelijke richting vliegt. 

Post? De dikke Unteroffizier met zijn kruideniersjasje aan telt ons de laatste dagen. Hij telt 

fluisterend de rijen van 5: “eins, zwei, drei, vier, ….. Das gibt einhundertfünfzig. 

Vierundzwanzig krank in der Barakke. Zusammen einhundertvierundsiebzig. Stimmt, danke 

schön”. En hij wandelt weg.  

In het Krankenrevier is, naar verluidt, een geval van de besmettelijke ziekte difteritis 

uitgebroken.28 Man vervoerd naar het lazaret. Been ligt ook in die afdeling. Niemand tot nader 

order in of uit het Krankenrevier. Het blijkt nu, dat de bemoeienissen van dokter Van der 

Giessen  in zoverre succes voor de zieken hebben gehad, dat ze 2 x per dag een soort pap 

krijgen. 

Iedere dag vertrekken er groepjes Nederlandse arbeidskommando’s. Af en toe komt er een 

onderofficier terug, die het niet kon bolwerken en protesteerde. Onze barak met 

onderofficieren blijft nagenoeg intakt. Wat zijn ze met ons van plan? Ook de onderofficieren 

worden, nu de soldaten meest weg zijn of al werk hebben in of bij het kamp, aan het werk 

gezet. Ons ploegje moet vandaag bloemengieten in het Duitse Lager buiten ons kamp. Na 

                                                 
28 Difteritis = Difterie is een ernstige ziekte, die in het verleden heel wat slachtoffers heeft gemaakt. De 
verschijnselen of symptomen zijn: een zere keel, met een wit-grijs beslag op de amandelen. De klieren onder de 
kaak zijn gezwollen. Soms breidt dit beslag zich uit tot de huig en de stembanden, waardoor benauwdheid kan 
optreden. Ook de neus of de huid, zelfs de schedel, kan aangetast zijn. De ziekte breekt een week na de 
besmetting uit met koorts, keelontsteking en heesheid. 

http://www.e-gezondheid.be/koorts-zelden-ernstig-vaak-verontrustend/actueel/873
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veel geharrewar en gekanker staan we eindelijk aangetreden. Duitse soldaat mee. Is eigenlijk 

Pool, vertelt hij. Zijn broer had in Poolse leger gevochten en is krijgsgevangene in ditzelfde 

kamp waar hij oppasser is. Hij moet van het zaakje hier ook niets hebben. Zo zijn er zoveel 

Duitse soldaten hier. Is er een Duits officier in de buurt, dan geven ze een seintje; vooruit, 

schiet op. Wij doen maar langzaam, langzaam, langzaam. Slof, slof langs de weg. Eerst 

moeten we een wagen met kuch brengen naar Franse burgers (voormalige krijgsgevangenen 

die 14 dagen naar huis geweest zijn en die nu als arbeiders ingezet worden; zogenaamde 

vrijwilligers). Ze staan evengoed onder Duitse bewaking als wij. We snappen toch eigenlijk niet 

dat die knapen niet ondergedoken zijn. We gooien flink met de kuchen en er breekt nog wel 

eens een stuk af dat welkom is. De bloemengieterij wordt ook een lijntrekkerij. In 1 ½ uur tijd 

doen we met z’n drieën 2 kleine perkjes. Dan gaan we de rest van de tijd in de zon zitten en 

uit het oog. De oppassers zien we niet. Het geeft je toch al weer een heel ander gevoel als je 

niet steeds dat prikkeldraad om je heen ziet. Op het bouwland zien we overal de sproeiers 

weer werken. De enige manier om nog wat te verbouwen op die droge grond hier. Het is heet 

weer. Anderen hebben een paar wagens steenkolen moeten vervoeren, weer anderen hebben 

de hoofdstraat moeten sproeien. Toch voel je je na zoiets gedaan te hebben wat fitter. Als we 

maar wat beter en meer eten kregen! 

Erwtensoep met kool is vanmiddag het menu. Overal zit tegenwoordig kool in. Er zijn geen 

aardappelen. Dus vanavond niets te koken! Rammelende magen. 

Er zijn verschillenden die met flinke koorts te bed liggen. Bij avond-appèl blijven die liggen. 8 

man is dat. Dat komt doordat het Krankenrevier bezet is. De lopende zieken zitten bij het appèl 

op banken. Maar volgens de …. moeten ze eruit. Ze komen er uit op één na, die het vertikt. 

Gaat goed. Sommigen zijn er zó slap en slecht aan toe, dat ze zich moeten vasthouden om 

niet om te vallen. Wij zijn verontwaardigd en luchten dat in allerlei minder mooie 

scheldwoorden.  

De Dolmetscher is donderdagavond van verlof teruggekeerd. Maar vrijdagmorgen moest 

meneer eerst gaan schieten! Na de middag kwamen er wat brieven los. Bos weer drie brieven, 

Krommendijk 1 brief, waaruit we horen dat Van der Bolt, Kragt en Fros ergens achter Praag 

bij een boer zitten. Pakketten zijn er maar enkele gekomen. Hakboom weer een! We snappen 

er niets van waar die allemaal blijven. Vele pakketten komen per spoor binnen ergens in de 

buurt hier. Moeten per burger-vrachtdienst naar hier vervoerd worden. Tevens moet 

bewaarloon aan de Duitse spoorwegen betaald worden. Weer geld stallen, anders geen 

pakketten. Uit de brief van Bos horen we dat in Nederland in de krant heeft gestaan dat: “Geen 

pakketten door posterijen meer aangenomen worden voor de krijgsgevangenen. Alles via 

Rode Kruis”. En dan mogen de pakketten max 2 kg zijn en 2 per maand! Een mooie boel! Als 

onze vrouwen het nou maar over de paal proberen. 

Consi, het nieuwe merk sigaret in Nederland. De nieuwelingen zeggen: sigaret onder 

nationaalsocialistische invloed. 

Voordracht wordt gehouden door sergeant De Greef over: “De verhouding van het individu tot 

de samenleving”. Wordt met interesse naar geluisterd. Is onderhoudend spreker. Gisteravond 

over “politiek”. Liep uit op gezwam. 
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Den Heer Gezant van het Koninkrijk, Zweden 

Excellentie, 

Geeft eerbiedig te kennen, Van Namen Jacobus, Kgf nr 107300, te Stalag IV B Mühlberg a.d. 

Elbe, vertrouwensman van de zich aldaar bevindende Nederlandse krijgsgevangenen, 

 - dat zich verschillende symptomen van ondervoeding, diarree, duizelingen enz. voordoen, 

waardoor hij twijfelt, of wel voldaan wordt aan art 11 van het Verdrag van Genève van 27-7-

1929,  

-dat ingevolge art 11 de gevangenen de gelegenheid moet worden geboden om zelf extra 

voorraden levensmiddelen toe te bereiden. De gelegenheid daartoe is onvoldoende, op 

sommige dagen zelfs geheel verboden, 

- dat ingevolge art 2 de krijgsgevangenen o.a. met menslievendheid moeten worden 

behandeld. Zulks is hier niet het geval: verschillende malen is het  reeds voorgekomen, dat 

Duitse militairen tot mishandeling overgingen, o.a. slaan met gummistok, klap in het gezicht, 

bedlegerige krijgsgevangene met pistool bedreigd en gestoten, 

- dat ingevolgde art 40 de censuur van de correspondentie en de controle van de 

postzendingen in het kortst mogelijke bestek dient te geschieden, 

- dat de toestanden in het kamp IV B zodanig zijn, dat brieven dagenlang op het bureau blijven 

liggen en op censuur wachten, omdat de enige censor meerdere malen afwezig is uit hoofde 

van andere diensten of verlof, terwijl vele krijgsgevangenen reeds 2 à 3 maanden geen post 

hebben ontvangen, 

- dat aan onderofficieren werkzaamheden worden opgedragen, welke naar hun mening niet in 

overeenstemming zijn met het bepaalde in art 27, o.a. graafwerk, het reinigen van met 

ongedierte (wandluizen) besmette barakken, die niet door henzelf bewoond worden, 

- reden, waarom adressant Uwe Excellentie verzoekt, een onderzoek ter plaatse te willen doen 

instellen. 

Hoogachtend,  

w.g. Van Namen 

Deze brief is op donderdag 19 augustus verzonden. Hoe ver komt hij? We vrezen er voor. 

Zandstorm vanmiddag. Onweer, geen regen. Zand jaagt met grote wolken. 

Zaterdag 21 augustus 1943 

Vanmorgen om 04.00 uur moesten de beroepsonderofficieren de Franse burger-

krijgsgevangenen naar station Neuburxdorf brengen. Hun bagage op grote wagens 

volgeladen, trekken. Van Brummelen gaat ook mee. De Fransen vertelden onderweg dat ze 

wel terug moesten. Velen van hun groep waren ondergedoken. Een sigaret leverde het nog 

op. Op de terugweg af en toe rusten. Bij voorkeur naast aardappelveld. Quasi ervoor gaan 

zitten en achter je rug een aardappelpol plunderen. Alle beetjes helpen. Van Brummelen 

brengt weer maaltje mee. 07.30 uur terug. 
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De Zeeuw heeft oud koffertje. Poetst wat op, boent wat uit en toen naar Serven die vandaag 

naar het Heimkehrlager gaan en over 2 dagen naar huis. Hij krijgt er een pakje fijne 

Amerikaanse kaas voor, net weight 80 z(?). De Zeeuw en Van Brummelen met 2 pakjes 

Servische tabak naar Franse barak. “Kameraden! Tabak für Biscuits?”. Van Brummelen 

mompelt ook een woordje Frans: “du Tabac pour des biscuits?”. “Non, pas biscuits”. Enkeling 

hapt er in. “Brot?, combien Brot?”. Loopt naar koffer: ¼ kuch. De Zeeuw krijgt later bijna ½ 

kuch ervoor. Er liggen nog wat aardappelen. Een Fransman wijst er naar en maakt de 

beweging van: wegnemen. Zij: “merci, merci bien!”. Gelukkig gaan ze weer naar eigen barak. 

Het is droevig maar waar. 

Brief voor De Zeeuw, De Clerq, waarin staat dat vrouw van brigadier Koopmans en kinderen 

zijn gearresteerd. Hierover zijn we uiterst verontwaardigd. We hebben het over vuile manieren, 

schandalige schurkenstreken enz. te mooi om op te noemen. De Clerq ook een pakket. 

Maandag afhalen. De gekste onregelmatigheden komen voor: een brief verzonden uit 

Nederland op 8 augustus is eerder hier dan een, die in juli is verzonden. Moeten ergens 

vastgehouden worden. Trouwens, we zijn het er al lang over eens geworden dat de 

organisatie, zo geroemd bij de ……, dan toch zeker bij de krijgsgevangenen wel hopeloos 

zoek is vaak. 

Tegen de tijd dat er Serven of Fransen naar huis vertrekken, gebeurt het vaak, dat iemand 

plotseling bijvoorbeeld een deken mist. Zo een soldaat gisteren. Van Brummelen mist zijn in 

Mühlberg “gevonden” rugzak al. Hij is trouwens wel vaker iets kwijt. 

Koolsoep en aardappelen zijn vandaag het menu. Aardappelen gedeeld. Sparen om vanavond 

weer te bakken. Bos, De Zeeuw en Van Brummelen stoken er weer dapper op los. De laatste 

2 eten om 19.00 uur ieder 2 schalen met opgebakken aardappelen op. Hun hele portie boter 

verdween er in. Je hebt dan eens een lekker dik buikje tenminste. Het brood dan maar in 

godsnaam droog eten. 

Brugmans is vandaag jarig. Hij is tevens nog een beetje ziek (erg slap), evenals zijn kameraad 

Vrolijk. Ze eten er echter goed van, getuige het volgende: Om 13.00 uur kwam de kuch al. Ze 

hadden zo’n honger, dat om 14.00 uur hun portie al verslonden was. Wat nu? Als een 

reddende engel verscheen toen één van hun Poolse vrienden, die een eetketel vol 

aardappelsoep bracht met flink wat vlees afkomstig uit de Duitse keuken, waar hij werkt. Flink 

vet ook. En om het helemaal mooi te maken, kwam een paar uur later nog een andere kennis 

van hen opdagen met 2 grote gamellen met aardappelen en aardappelsoep. Goed vet. Totaal 

hebben hier wel 10 man van meegegeten.  

Brugmans had vandaag een brief en pakje van zijn vrouw verwacht, maar toen die hem vergat, 

kwam het evengoed terecht. De beide heren hebben het evenwel niet gek bekeken. Ze zijn 

nog wat ziek en blijven dus ’s morgens netjes uitslapen. Alleen even met het appèl aan de tafel 

zitten. Verder zijn ze tot het middageten niet te spreken. Dan zie je Vrolijk met een paar 

eetketels wandelen naar zijn Poolse vrienden. Tot laat in de avond zijn ze vrij goed present. 

We zitten met een paar man op achterterrein op onze dekens. De zon gaat onder, groot en 

rood boven het vlakke, enigszins ademende land. En troep Serven zit in kleermakerszit op hun 

jassen. Eén heeft een banjo en tokkelt. Een ander zingt eentonige liedjes erbij. Ze luisteren 

aandachtig, met hun grote snorren. 
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Zondag 22 augustus 1943 

Generaal appèl om 09.30 uur. Er is kledinginspectie. Een paar onderofficieren van de …… 

tussen de gelederen door. We moeten in uniform gekleed zijn. Als er een scheur in de kleding 

zit en we blijven ermee doorlopen, wordt dit opgevat als sabotage!! Al is de gehele zaak verre 

van uniform. Geen draad burgerkleding meer. Sommige Fransen nog eigen blauwe broeken, 

netjes de vouw erin. Spelen ze geweldig over op! We staan tot 10.20 uur in de nu al brandende 

zon op het hete grindterrein bij het voetbalveld.  

Al vroeg in de morgen is het hier een temperatuur zoals we die in Nederland op de heetste 

dagen op het middaguur kennen. Geen wolkje, enkel windzuchtje, een wervelwindje dat over 

het land tolt. Stoffig! 

Weinig koolsoep met veel aardappelen. Smaakt vrij goed vandaag. Om 10.30 uur al eten 

halen. Zo vroeg! De dag nog zo lang! 

 

Coll. Dick van Maarseveen 

Bridgen. Mos speelde met sergeant Den Riet (Sergeant P.J.J. den Riet Kgf 105729). Goede 

partij, zijn geplaatst in semi-finale. Morren – Sergt Noordenbos (Sergeant C.G. Noordenbos 

Kgf 96462) en Prenger – Langenhof uitgeschakeld.  

Volgens brief van Mos z’n vrouw zou de dader van de moord op inspecteur Kaay gepakt zijn. 

Was lid van complot van 7 man (naar verluidt gaat het hier om Louis Boissevain, lid van 

verzetsgroep CS6, die de moord op Kaay voor zijn rekening heeft genomen, omdat hij toch al 

zou worden geëxecuteerd en zodoende de werkelijke dader of daders uit de wind kon houden). 

Nu zijn er onder ons, die ineens reusachtig optimist worden. Speciaal Kip. Hij heeft het zelfs 
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over: als ze nu rechtvaardig willen zijn, ……. De meesten van ons blijken echter zeer sceptisch 

ten opzichte van de rechtvaardigheid van de ….. gestemd te zijn. Een heel kleine hoop, 2% 

zeggen we, leeft er echter in ieders hart. Wat is de stemming toch veranderd, als we die van 

de eerste dagen in Amersfoort hiermee vergelijken. Wat gaan we graag naar huis!  

Na het middageten liggen we wat op onze krib. De één slaapt, de ander dut, een derde en 

vierde liggen te zwammen. Op last van de Duitsers wordt voorgelezen door sergeant Boon, 

de barakchef, dat opnieuw 2 Nederlandse soldaten zijn gestraft met 10 dagen streng arrest, 

wegens het stoken en het verbranden van rijkseigendommen. Een ander 5 dagen streng arrest 

wegens poging om het Engelse kamp in te dringen. Bos en sergeant Den Riet zijn aan het 

aardappelbakken in het waslokaal. Kleins weet dit en gaat er heen. Doet deur open en brult: 

“Verdammt noch mal!”. Den Riet pannetje van fornuisje, pakt zo met blote hand gloeiend 

kacheltje vast en houdt dit onder de kraan. Dan kijkt de alarmschopper om het hoekje en lacht 

eerst nog ook! Den Riet een rand van blaren door zijn hand. Door de consternatie ook nog 

vuur in pan met boter en wat vet dat verbrandt. Ook een gat in handdoek van Bos geschroeid. 

Hevige verontwaardiging. De Zeeuw en Van Brummelen daarna weer aan de gang. Zij hebben 

voor een sigaret wat vet op de kop getikt van jongen, die in de keuken werkt. Ze bakken 

aardappelen zonder schil en zitten te smullen en de anderen de ogen uit te steken met de 

lekkere geur. 

De Engelsen zijn al lang vertrokken. Waren met zwembad uitdiepen toen bijna klaar. Door 

Nederlanders afgemaakt. Het water is echter net als voorheen. Groezelig en vol met bubbels. 

Het zijn slechts enkelen op het grote geheel van baders die er gebruik van maken. Van ons 

zijn geweest Langenaar, Klein en De Zeeuw. Het was heerlijk geweest. Onder kraan 

afspoelen. Rest bedankt er echter voor. 

Vanmiddag transport onderofficieren, groot 83 man, terug uit Brüx. O.a. sergeanten De Heer 

en Van Amerongen die we kennen. Ze hadden tegen werk daar geprotesteerd. Enkelen waren 

als zogenoemde colonneführer reeds ingezet geweest. Taak om de jongens aan het werk te 

zetten. Dadelijk protesteren. Een Hauptmann vroeg hen nogmaals te kiezen. Niemand trad 

naar voren. Hij zei toen ook, dat ze het recht hadden te weigeren volgens het Verdrag van 

Genève. Blijkt weer uit, wat wij ook ervoeren in Mühlberg, dat de officieren over het algemeen 

wel reëel zijn. Grote kampen, duizenden krijgsgevangenen, veel vrouwen en ook burgers, 

vooral uit die streek, die per autobus aangevoerd werden. Rijen autobussen! Grote fabrieken, 

oppervlakte wel 20 hectare, veel nog in aanbouw ook. Fabricage uit bruinkool van wel 50 

verschillende producten, o.a. synthetische benzine en margarine. De jongens veelal slechte 

behandeling. Natuurlijk traag, traag – het parool. Niets ongewoons als er met de kolf van 

geweer op los geslagen werd. Ongezond leven. Het stof, schlamm genoemd, van de fabrieken 

kleefde overal aan. In afval moesten de jongens ook werken. Gebeurde bij regen vaak dat dit 

begon te branden en dan dampen ontwikkelde die benauwden. In fabrieken ook meisjes als 

baas, met fluitje gewapend. Duits personeel over het algemeen partijmensen. Ook dingen die 

daar beter waren dan hier. De onderofficieren een douche, kleine kamertjes met 2 man met 

kachel. Grote kantine waar veel meer was te krijgen dan hier, o.a. volop bier à 30 Pf per glas 

en limonade. Drinkwater slecht, zeer ijzerhoudend.  Bep van Dongen (sergeant daar) bij O en 

O. Werkte mee in Frans cabaret. Is gebleven. Benauwd klimaat. Kamp en fabrieken gelegen 

in groot dal, in verte aan weerszijden hoge bergen. Jongens werken 12 uur per dag. Ook 

nachtploegen! Ook diaree daar. 
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Communiqué: strijd in Rusland nog steeds voortgezet bij Isjoem, Staraja Roessa, Bjelgorod, 

Wjasma en zuidelijk van Ladogameer. Deze namen al weken in Wehrmachtsbericht. Italië: 

grote activiteit in de lucht en te water. Zal wel spoedig weer iets op volgen. Iedere dag artikelen 

in blad Völkischer Beobachter (strijdblad van de Nationaal Socialistische Beweging van Groot-

Duitsland) (bovenschrift: “Vrijheid en Brood” waar de jongens vaak “Suppe” achter zetten) over 

het moreel van de Duitsers. De Engelsen en Amerikanen willen een oorlogspropaganda 

zonder weerga inzetten. Felle artikelen daartegen. Iedere dag nog nabeschouwing van de 

prestaties van de Duitsers op Sicilië. Herinnerd wordt aan 1918 en de beloften van de 

Engelsen en Amerikanen toen. “Een gewaarschuwd volk met zo’n voorbeeld voor ogen is niet 

vatbaar voor dergelijke propaganda”. 

Maandag 23 augustus 1943 

Onze groep (20 man) vandaag corvee. Sprenkelen en vegen met de ongelukkige bezems, 

waslokaal schoonmaken, w.c. behandelen met chloorkalk. En eten halen vandaag. De Clerq 

pakket. Prachtig! Zelfs melkpoeder en prachtig mooi gebleven stuk roggebrood. Kortenhoef 

pakket. Prima. Waarschijnlijk verzonden als proef, vóór zijn brieven. Verzonden uit Bentheim. 

Eieren bedorven. Jammer! 

Het weer is vannacht totaal omgeslagen. Frisse noordwestenwind. Hele dag regen. Brief voor 

Klein (1e) en Van Brummelen (1e). Alles wel. Middagpot: kanariezaad (heet officieel Hirse), 

koolrabisoep en aardappelen. Brood: 1/5 kuch, marmelade, thee. 

Hakboom is plotseling, in ½ uur tijd, erg ziek geworden. Temperatuur 39,6! Onmiddellijk 

opgenomen in Krankenrevier. We maken ons ongerust over zijn toestand. Het ploegje van ons 

waar hij bij is, is juist aangewezen om morgen naar Wittenberg te vertrekken. Onze jongens 

hebben wijselijk gevraagd, bij dit kleine Kommando van 50 man ingedeeld te worden, daar ze 

anders over enkele dagen toch bij een groot arbeidskommando zullen worden ingedeeld. 

Krommendijk gaat met hen mee. Het altijd maar niets doen ligt hem helemaal niet. Of heeft hij 

andere plannen? Hij heeft het daar zo af en toe wel eens over. Volgens de Fransen is 

Wittenberg een goed Kommando. 

Bos heeft met de jongens die weggaan de afspraak gemaakt dat ze vanavond in onze barak 

komen. Een soort afscheidsavondje. Wie weet wanneer we elkaar terugzien. Dát we elkaar 

zullen terugzien, daarop rekenen we als de vanzelfsprekendste zaak van de wereld. Gek is 

dat eigenlijk. Wij kunnen toch ook ziek worden, zo goed als ieder ander, en als het over ons 

beschikt is, zullen we ons vaderland nooit terugzien. Zijn wij beter dan al die jonge kerels, die 

in Neuburxdorf liggen? Daar denken we niet aan, daar willen we niet eens aan denken! Wij 

gaan over een paar maand weer naar huis, natuurlijk! Ons leven is immers nog niet af!  

Bos is druk. Hij moet voor ons allemaal thee hebben. Echte thee van zijn eigen voorraad. Hij 

loopt en draaft om heet water, nergens te krijgen tegen 08.00 uur, de afgesproken tijd. Dan 

maar zelf koken. Ons fornuisje bewijst goede dienst. Wat hout hier en daar van een krib 

afbreken en maar stoken. We zetten ons samen aan één grote tafel: 15 man. Inspecteur 

Hermans en De Jong weg, Bulten, Sterk en Van der Sloot achter Praag, Been en Hakboom in 

Krankenrevier, Brugmans en Vrolijk nog afwezig. Zitten zeker nog bij hun vrienden, de Polen. 

Er worden voldoende kommen, kroezen en bekers geleend, zodat we allen een beetje echte 

thee kunnen genieten. Allen een sigaret en we bomen al voort.  
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Het oude gezegde uit Amersfoort: “Zijn er nog mensen, die geloven dat we naar huis gaan?’ 

komt nog weer eens op de proppen. Over Wittenberg hebben we het. Welk werk zou het zijn, 

dat de jongens daar straks te doen krijgen? Vanzelfsprekend zal het zijn: zachtjes aan, anders 

breekt het lijntje. Het ligt aan grote spoorlijn naar het westen. Wie weet welke kans zich eens 

voor zal doen? Allen zijn we optimist, enigszins versterkt door geval Kaay. Venter hoog van 

de toren: “Met kerstmis zijn we absoluut thuis, absoluut. Dat staat voor mij als een paal boven 

water”. Langenaar: “En waarop grond je dat dan?”. Venter: “Het staat voor mij vast”. 

Langenaar: “En als het nou niet gebeurt, als je met kerstmis nu nog eens hier zit?”. Venter 

doodleuk: “Dan stel ik een nieuwe datum vast!”. We zeggen vaak: “Als ik weer thuis ben, dan 

zal ik dit en dan zal ik dat!”. En over het eten! “Ik zou nu wel eens zin hebben in een bord 

zuurkool met een halve meter worst. Of capucijners in spekvet. Of een haring of rolmops in 

het zuur!”. De een wil deftig eten met een bordje soep vooraf, de ander wel in de gaarkeukens. 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Overal waar mensen bij elkaar zijn, komt dat onderwerp ter 

sprake. Het is ook hét onderwerp, naast de oorlog en thuis, dat hen hier interesseert. Eten 

geeft 3x per dag een hoogtepunt, de rest ligt daartussen. Dat is niets, lege tijd, die je zo goed 

mogelijk moet zien door te komen. Slapen is een geliefkoosd en doeltreffend middel daartoe.  

Om goed 09.00 uur gaan de jongens vertrekken. Morgenochtend is het vroeg reveille voor 

hen. We geven elkaar een krachtige hand, zien elkaar even vast in de ogen en zeggen: “Kerel, 

tot kijk hè! Hou je taai! Sterkte. Tot in het vaderland. Kop op!”. Weg gaan ze. Nog de bekende 

lach van Langenaar en we ruimen de ledige drinkglazen weg. 

21.30 uur appèl. Toegegeven in communiqué: strijd bij Charkov. Reeds gevallen? Gerucht 

doet de ronde. Bij Italië lucht en vloot activiteit. Nog even kop onder de kraan en stof van je 

benen wassen. In de kooi. Sigaret roken. Als het licht uit is, zie je overal de gloeiende puntjes. 

De Zeeuw en Van Brummelen ruilen dagelijks nu grote portie aardappelen voor 2 sigaretten. 

Dinsdag 24 augustus 1943 

Afgelopen nacht hebben sommigen veel vliegtuigen gehoord. Licht was uit in het kamp. 

Volgens gerucht dat al gauw de ronde doet: Leipzig!  

We moeten met 10 man de ruiten van een barak met krantenpapier wrijven, om stof en vuil te 

verwijderen. Is onze dagtaak, die in een kwartier gebeurd is. Als we willen gaan, is de barak 

op slot! We schelden wat. Gaan dan rondneuzen of er niet iets te halen valt. Al gauw arm vol 

brandhout. We komen er goed mee uit later. 

Vandaag weer zonnig. We zien op morgen-appèl de andere jongens vertrekken. Van 

Brummelen ruilt ¼ kuch voor 5 sigaretten. Soms met De Zeeuw portie aardappelen voor 

vanavond voor 2 sigaretten.  

Brief voor Prenger, Mos en Van Brummelen, In vaderland optimisme. Van ons ploegje heeft 

alleen Brugmans nog geen post. Zo langzamerhand zou je zo toch gaan prakkezeren. Maar 

het gaat nu heel hard, 30 à 40 per dag soms. Pakketjes 5 à 6 per dag. Gisteren was er een, 

die kreeg er 3 tegelijk! 

Eten: aardappelen, koolsoep. ¼ kuch, kaas, boter. De kaas zijn de meesten nu dol op. Zolang 

die tenminste niet in zó verregaande staat van ontbinding verkeert als we eens hadden. Na 

eten wat slapen, praten, lezen. 
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Mos en sergeant Den Riet hebben zich na enige wedstrijden spelen tot in de finale gewerkt. 

Bravo! O en O geeft vanavond een lezing van sergeant Scheffer (Sergeant J.C. Scheffer Kgf 

106849), de nationaal kampioen crawl, over zwemmen. Flink aantal belangstellenden. 

Speciaal vanavond over de techniek. Hij belooft nieuwe lezing over ervaringen tijdens 

wedstrijden. 

Brugmans en Vrolijk bij hun Poolse vrienden op bezoek. Krijgen samen een eetketel vol met 

griesmeelpap, in melk gekookt. De mazzelaars! Vrolijk doet een prachtruil. Voor een gouden 

ringetje, dun, met imitatie-steentje, krijgt hij het volgende:  1 pak havermout, net weight 1 lb + 

4 oz = 453 gram + 112 gram = 565 gram, 1 pak griesmeel, 1 pond spek, pak Amerikaanse 

kaas (906 gram), 20 Engelse sigaretten en 3 porties brood. Zij berekenen dat voor de waarden 

van resp.: 15 Mark, 8 Mark, 50 Mark, 30 Mark, 20 mark en 20 Mark. Totaal dus 130 

Reichsmark. Ook zou hij van ieder pakket dat ze kregen, nog een kleinigheid ontvangen. 

Communiqué vermeldt opnieuw de ontruiming van Charkov! Ga zo voort! 

 

 

Brief die Goos Doornewaard ontvangen heeft op 24 augustus 1943 (coll. Familie Doornewaard) 

Woensdag 25 augustus 1943 

Afgelopen nacht weer luchtalarm geweest. Sommigen hebben vliegtuigen horen overvliegen. 

De meesten brengen de morgenuren na appèl slapend door. Middageten: erwtensoep. Heerlijk 

en niet zo dun. Daarbij: koolrabisoep, die de meesten maar niet aanraken om de vieze smaak 

na dit lekkere beetje. Geen aardappelen vandaag. Dus voor vanavond geen prakkie. De 
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Zeeuw en Van Brummelen hebben nog wat ongekookte aardappelen. Naar keuken. Koken 

laten. 

Onze groep vanmiddag wat gaan werken. Sommigen prikkeldraad wat strakker zetten. De 

Zeeuw met Fransen mee, vracht briketten halen. Komt doodop terug. Koortsig. Gaat al vroeg 

naar bed. 

Alle Nederlanders verzamelen op terrein voor de kapel. Er wordt wat geteld en nummers 

genoteerd. We snappen er niet veel van. Enfin, we zullen het eerdaags wel vernemen als weer 

Arbeidskommando uit de bus komt. Hedenavond geen krant verschenen. Geen bericht, zeer 

waarschijnlijk zeer goed bericht denken we maar. 

Bos ruilt gedragen overhemd voor 2 porties kuch en 30 biscuits bij de Serven. Iedere avond 

daar nog beurs. Een drukte van belang. 

Donderdag 26 augustus 1943 

Afgelopen nacht weer luchtalarm en vliegtuigen. Groepje van ons moet wagen (leeg) naar 

Engelse kamp brengen. Het zijn allen vliegeniers die daar zitten. Ook uit bezette landen. O.a. 

Polen. We hebben nu allen post ontvangen, behalve Brugmans. Hij weet alleen uit brief van 

De Clerq dat diens moeder bij zijn vrouw op bezoek is geweest. 

Eten: aardappelen, dikke pap, koolrabisoep, broodpap (kuch erg beschimmeld). Gerucht doet 

de ronde dat Turkije Bulgarije is binnengevallen. 

Nog steeds ziek zijn: Been en Hakboom (in Krankenrevier) en De Zeeuw (op bed). Ook 

Brugmans en Vrolijk verschijnen nog niet op de morgen-appèls. Verder zijn ze weer vrij goed 

gezond. Brugmans naar dokter Van der Giessen geweest. Had steeds hoofdpijn. Geheel 

onderzocht. Zeer waarschijnlijk het gevolg van overspannen zenuwen. De diarree is nog 

steeds niet over. Soms paar dagen van de baan, dan weer opnieuw. 

Broodpap, als lijnkoekenmeel, erg zurig, voedt goed. De meesten in één keer op, 

morgenochtend niets. Velen alvast met één of meer kledingstukken naar Servische barak, om 

te ruilen voor brood of cakes. 

Communiqué: courant van gisteren: de voorpagina getooid met 6 koppen. Het binnenlands 

bestuur is gewijzigd. Von Neurach afgetreden als Rijksprotector van Bohemen en Moravië (op 

verzoek). Dr Frick die tot heden minister van Binnenlandse Zaken was, neemt zijn plaats in. 

Himmler, leider van de SS en chef van de Duitse politie, wordt minister van Binnenlandse 

Zaken. De R.A.D. (Reichs Arbeits Dienst) wordt los van Binnenlandse Zaken en komt 

rechtstreeks met zijn leider Hierl, onder de Führer. 

Gerucht: De Turken zijn Bulgarije binnengevallen. Sofia reeds bezet. Sebastopol op de Krim 

is gevallen. Ook Stalino (tegenwoordig Donetsk, Oekraïne) en Mariopol (tegenwoordig 

Mariupol, Oekraïne). In Rusland hevige gevechten. Overal afgeslagen (?). Luchtaanval op 

Berlijn. 60 toestellen neergeschoten. Bevolking leed verliezen. Verder geen bijzonderheden 

erover. Dokter zegt dat de Duitse Stabsarzt naar Berlijn wou en terug kon gaan. Afgezet. 

Vrijdag 27 augustus 1943 

Vanmorgen weer groot transport Nederlanders naar Arbeidskommando vertrokken. Er zijn 

jongens van Arbeidskommando teruggekomen die zeggen: “In Wittenberg slecht”. 
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Gisteravond zijn enkele onderofficieren in onze barak bij komen liggen. Totaal nu in deze 

barakhelft 204 man. Alle kribben bezet nu. Lastig met opbergen van koffers, brandhout, 

aardappels.  

Er zal vandaag een generaal in het kamp komen. Corvee opgedragen de zaak extra schoon 

te maken.  

Eten: erwtensoep. Dun, dun, zoek de erwten! Aardappels veel. De Zeeuw, Kleins diarree. 

Hospik komt bij De Zeeuw. Geeft wat pilletjes. Een van de jongens nog wat havermout , anders 

beetje melkpoeder, naar kantinekeuken, klaarmaken voor zieke. In ½ uur lekker pannetje pap. 

Post gaat nu regelmatiger. Vandaag was er één die 8 brieven tegelijk kreeg. Waarvan 2 meer 

dan 2 maanden oud. Over organisatie gesproken! Van ons alleen Driezes nog geen bericht. 

De vrouwen schrijven dat er bericht in de kranten gestaan heeft dat er alleen pakjes via het 

Rode Kruis mogen gezonden worden. En maximaal 2 per maand, elk van 2 kg. Nu schrijven 

ze, dat ze daarop wachten moeten! Maar zijn ze nou dan niet zo snugger het over de grens te 

laten posten? Of zijn ze bang dat dat niet kan, niet mag, niet goed overkomt? Er zijn er hier, 

die zeggen dat ze kwaad zijn. Dat kan natuurlijk niet op hun vrouw zijn. Hoogstens over hun 

toestand, dat ze zo hulpeloos moeten afwachten en zelf er niets aan kunnen doen, niet kunnen 

meehelpen. Onze vrouwen of andere familie doen alle mogelijke moeite, dat is zeker. 

Ondertussen zijn er bij ons maar enkelen die een pakket ontvingen. Afwachten maar, geduld.  

Een Enschedeër, F. Nijenhuis uit de Roomweg, die ook in dit schone land, in ditzelfde Lager 

verblijft (Soldaat Fr.C.B. te Nijenhuis Kgf 107169) gaat naar huis!! Hij komt bij één van ons en 

vertelt dit en zegt meteen dat hij wel wat brieven wil meenemen! Is dat even wat!! Graag, heel 

graag, die zijn er dan vlug en we kunnen eens ronduit schrijven. Laat-ie-fijn-zijn, zou moeder 

zeggen. Niet voor woensdag a.s. vertrekt hij. Brugmans heeft vanmorgen al 8 kantjes 

geschreven, beweert hij. Brugmans ruilt borstrokje interlock voor ¼ kuch. 

Zaterdag 28 augustus 1943 

Gerucht over oorlog Turkije-Bulgarije blijft aanhouden. Eten: kanariezaadpap, aardappelen, 

kuch, boter en suiker. Van Brummelen ruilt portie boter voor 2 sigaretten. Van Brummelen en 

Bos ruilen schaal met rauwe worteltjes van sergeant die in de keuken werkt voor 4 sigaretten. 

Van Brummelen ruilt bord gekookte witte bonen voor 3 sigaretten (dat zijn mensen met 

pakketten en geen rookgerei). Velen zitten zeer krap met hun rookgerei, ook bij ons al. 

De Zeeuw, Kleins, Brugmans. Van onze groep van 20 man zijn er vandaag 7 ziek. Meesten 

diarree, sommigen erge koorts erbij. Brugmans en Vrolijk erg slap, hoewel ze – dat zou hen er 

toch bovenop kunnen helpen – van hun Poolse vrienden allerlei pap toegestopt krijgen. 

Vanavond kwamen ze weer met grote pan vol met macaronipap. Ook grote ketel met 

aardappelen, erwten en vet. Kleins erge koorts. Ligt te transpireren. Hospik gehaald. 

Temperatuur 40 graden. Onmiddellijke opname in Krankenrevier. Dat zijn er nu 3 van ons 

daar. Been, Hakboom en Kleins. 

Cabaret “O.K.” treedt hedenmiddag op in het theater. Ook Franse dokter en Nederlandse 

dokter uitgenodigd. Een Frans orkestje, waarin ook 2 Nederlanders zitten, speelt keurig. Een 

daverend applaus geoogst. Een van de nummers die in de smaak vallen is: “De muzikale 

rechtszitting”. Van Brummelen speelt de deurwaarder. 
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Personen: rechter, deurwaarder, verdachte (stom) 

R: “ Deurwaarder, volgende zaak!” 
D: (brengt V op): “Edelachtbare, dit is de enige man, die nog aanwezig is. Ik kan geen woord 
uit hem krijgen”. 
R: (tot V): “Wie ben je?” V. zwijgt, maakt gebaar dat hij niet kan spreken. 
R: “Hij kan blijkbaar niet spreken. Eens even het dossier doorzien. Aha, ik zie het al, de man 
is inderdaad stom, maar toch niet doof? 
(tot V): “Kunt u mijn vragen beantwoorden?” V. knikt. “Hoe dan?” V. wijst op piano. 
R: “Wel, dat heb ik nog nooit in mijn praktijk meegemaakt, dat zal me een gezellige zitting 
worden! Enfin, we zullen maar eens proberen. Deurwaarder, we beginnen. Je noteert wel 
alles. Ik zal eerst het proces-verbaal even doornemen (leest hardop): “Proces-verbaal. Op 
heden de 20 augustus 1943 heb ik, Bartholomeus van Epscheuten, veldwachter van de 
gemeente Enschede, het volgende genoteerd: om 22.15 uur hedenavond zag ik, dat zich in 
de Brandarisstraat alhier een grote volksmenigte bevond. Na mij daarheen te hebben 
gespoed, zag ik dat een persoon van het mannelijk geslacht een persoon van het vrouwelijk 
geslacht zwaar lichamelijk letsel toebracht, althans stompte, sloeg met een gummistok. Na 
mij van bovengenoemde strafbare feiten op de hoogte te hebben gesteld, heb ik in deze 
ingegrepen en beide personen in arrest genomen, althans naar het bureau van politie 
overgebracht. Uit het verhoor is gebleken, dat de persoon van het mannelijk geslacht niet in 
staat was, mij behoorlijk te antwoorden. Volgens verklaring van de persoon van het 
vrouwelijk geslacht, Marietje Zwammens, was de verhouding in de laatste 10 jaren erg 
verslechterd. Hij was de laatste 5 jaren lid van een zangvereniging, waar hij een verhouding 
met een andere vrouw had en zodoende zijn eigen echtgenote verwaarloosde en vaak 
mishandelde. 
Bovengenoemd proces-verbaal volgens ambtseed opgemaakt, Enschede …… de 
veldwachter, B. van Epscheuten”. 
R: (tot V): “Hoe is je naam?” “Jan Oliebol”. Veldw: :hi, hi, hi. 
R: “Zo, dat is lang geen onbekende naam. En waar woon je?” V: “Bij de molen” .  
R: “Dat is nogal vaag. Waar staat die molen?” (We komen uit de Zaan). 
R: “Zaandam?” (V: nee). “Zaandijk?” (V: ja) 
R: “Juist. En wat doe je voor de kost?” (V: varen, varen…) 
R: “Je bent dus schipper? Knikt. Je leeftijd? (34). Begrijpt u dat deurwaarder? Wanneer ben 
je getrouwd? (1937) 
R: “In 19-3-7. Aha! Hoeveel kinderen heb je (3 kleine kleutertjes) 
R: “Verdachte, u wordt ervan beschuldigd, uw wettige echtgenote Marie Zwammens te 
hebben mishandeld. Erkent u dat?” (V knikt) 
R: “Hoe was de verhouding tussen u en uw vrouw in het begin van het huwelijk?” (V: Als je 
pas getrouwd bent) 
R: “En hoe werd die verhouding later?” (V: Was ik maar nooit getrouwd) 
R: “Nu dat is wel duidelijk. Waardoor ontstond de 1e ruzie? (V: alle dagen bruine bonen) 
R: “Nee, dat kan ik me wel voorstellen”. (D: Hij had zeker liever koolsoep). R wijst 
deurwaarder terecht. 
R: “Je eet zeker liever wat anders? (V: rats, kuch en bonen) 
R: (Nadrukkelijk): Waarom hebt u uw vrouw M. Zwammens mishandeld? (V: Marie die vrijt) 
R: “Zo, dat is wel (onleesbaar…) feit. Waar hebt u ze betrapt?” (V: In het stille dal of aan de 
oever) 
R: “U hebt haar natuurlijk meegenomen. En op welke plaats hebt u haar mishandeld?” (V: op 
de hoek van de straat…) 
R: “Wat riep uw vrouw tegen de omstanders?” (V: snap je dat nou…?) 
R: “En wat zeiden de omstanders?” (V: dat moet je niet doen…) 
R: “Dacht u helemaal niet aan de gevolgen?” (V: Wij zijn niet bang) 
R: “Nee, dat heb ik gemerkt. Was uw vrouw er erg aan toe?” (V: Twee ogen zo blauw) 
R: “Schaamt u zich niet iemand te mishandelen, die bovendien een zwakke vrouw is?” (V: 
ouwe taaie…) 
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R: “Ik zie hier in de stukken, dat uzelf ook niet zuiver op de graat bent (V: Ik ben verliefd op 
de keukenmeid) 
R: “Verdachte, door uw bekentenis acht ik het feit wettig en overtuigend bewezen. Daar het 
gedrag van uw vrouw als verzachtende omstandigheid geldt, wil ik volstaan met u te 
veroordelen tot een geldboete van 200 gulden (V: wie zal dat betalen…) 
R: “Bent u daartoe niet in staat (V: geen geld en toch geen zorgen) 
R: “Ja, dan zal ik de straf wijzigen in 1 maand hechtenis. Hebt u hierop nog iets te zeggen?” 
(V: Had je me maar…) 
V. loopt hard weg. 
R: “ Ho, ho! Deurwaarder grijp die kerel. 
D. haalt V. terug en duwt hem weer op de stoel en R. zegt: “Je gaat er achter, ventje”. 
Zingen gezamenlijk, D. slaat de maat met gummistok: “En waarom zullen we treuren…) 
 
Communiqué niets bijzonders. Over Turkije niets gehoord. Koken in waslokaal is door 

cabaretavond wat verlaat, zodat om 21.00 uur het waslokaal nog vol rook hangt. We houden 

ons hart vast, dat de Unteroffizier Lipschutz (de pijp) zal komen bij het avond-appèl. Tot onze 

grote opluchting komt alleen een soldaat die er nu niet bepaald intelligent uitziet (openstaande 

mond, grote, dubbele brillenglazen). Merkt niets, althans zegt niets. 

De barakchef, majoor Van de Kooy (Sergeant Majoor J.A. van de Kooij Kgf 107584) legt zijn 

functie neer. Hij was er niet tegenop gewassen om de ruim 200 man te regeren. Het is 

ongetwijfeld een weinig benijdenswaardige betrekking, barakchef over onderofficieren te zijn. 

De nieuwe B.C. is majoor Metz. Hij vraagt ieders medewerking en gehoorzaamheid aan de 

gegeven bevelen van hem. Tegen de …. moet ieder het zelf maar weten buiten de barak. De 

richtlijnen naar welke we ons hebben te gedragen, zijn algemeen bekend. Niet dadelijk met 

woord protesteren. Klaar staan. Eerst werk doen en na afloop protesteren. Hij stelt o.a. ook in 

dat er ’s avonds door bepaalde groepen niet onbepaald kan worden doorgekletst, maar dat hij 

een fluitsignaal geeft om ongeveer 22.30 uur. Dan moet er stilte “zijn”. Ieder kan dan zijn 

avondgebed doen. Hij wenst dan “welterusten” en dan moet het verder rustig zijn. 

Zondag 29 augustus 1943 

Vanmorgen regen. Geen generaal-appèl. Blij toe! Zo’n regendag knap je hier wat van op. Het 

doet je weer eens aan ons landje terugdenken. Al dat stof en die droogte hier beginnen te 

vervelen. Bos blijft ziek te bed liggen. Anderen ook nog ziek, diarree. Hospik erbij. Niet eten. 

Alleen geroosterd brood of biscuits. Hebben is ook wat! 

Eten: wortelsoep en aardappelen. Smaakt ons. Kuch, boter, worst. Vele zieken eten toch de 

soep maar. Ja moet toch wat binnen krijgen! Je wordt zo slap als een vaatdoek. Holle ogen, 

smalle gezichten. 

Van 14.00-16.00 uur mogen we op ziekenbezoek in het Krankenrevier. Been en Hakboom 

liggen op één kamer. Ze knappen al aardig weer op en lopen over de zaal. Er liggen ook 

Serven en een Engelsman, een vliegenier, die boven Hamburg neergeschoten is. We horen, 

dat de jongens 2 x daags pap krijgen daar. De meesten zijn diarree-patiënten. Eén ligt er, die 

is op Arbeidskommando geweest en met longontsteking teruggekomen. Zijn kameraden 

hadden hem op de terugreis een deken omgeslagen. Van het station Neuburxdorf naar het 

kamp, voor een gezonde al 3 kwartier lopen, moest hij ook lopen! We zien hem nu naar het 

privaat strompelen. Eén van de jongens schiet toe en helpt hem voort. Later komt de sergeant 

hospik met hem binnen en gaat hevig te keer, dat zijn kamergenoten hem hebben laten gaan. 

Er zijn enkele ondersteken en die zijn voor de ergste zieken, zoals hij. Hij had hem in de gang 
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gevonden, waar hij niet verder kon. Onze jongens zijn daar nog kerels bij. Ze vertellen dat het 

soms gebeurt, dat de ergste diarree-patiënten gewoon in het stenen portaaltje voor de privaten 

gaan zitten, omdat ze toch weer zo moeten. Ze zijn te slap en te naar om het gevaarlijke ervan 

in te zien. 

Kleins is ook al weer een stuk beter. Temperatuur 37,3 graden. Ligt op andere zaal waar 

uitsluitend Nederlanders liggen. Smal gezicht, mager! Zijn snor, die hij wil laten groeien op de 

manier van de Serven, met een sierlijke krul, hangt verdwaald onder zijn neus. Maar: hij maakt 

weer grapjes. 

Communiqué: geen couranten aanwezig in de leeszaal vandaag. Geruchten: Koning Boris van 

Bulgarije vermoord! Russen hebben Smolensk omsingeld. 750.000 man ingesloten. Opgerukt 

tot Minsk. 

Iedere avond wordt het corvee voor de volgende dag bekend gemaakt door majoor Metz. 

Morgen zal er een groep naar Falkenberg moeten kolen lossen. 

Maandag 30 augustus 1943 

Van onze groep van 18 man zijn er 8 op morgen-appèl. Te bed o.a.: Brugmans, Vrolijk, De 

Zeeuw, Bos. De eerste 2 voelen zich in hoofdzaak slap. Laatste 2 diarree. Het is vallen en 

opstaan daarmee. Nu eens denken ze dat het over is. Ze eten langzamerhand weer wat pap 

’s middags en het is weer mis. Slap gevoel, vreselijk. Wij, dat zijn de minst slappen, moeten 

met 5-tal Fransen mee een eind buiten het kamp met wagen bruinkoolbriketten halen. Het gaat 

op de Russische methode: slof, slof, hou je vast aan die wagen, kleef eraan vast, dan kom je 

er wel een keer. Een van de Fransen denkt ons nog te bestellen. We schelden hem in alle 

toonaarden uit. Hij verstaat er toch geen klap van. Tenslotte neemt hij zelf de trekzeel maar 

over zijn schouder en gaat vooraan de wagen lopen.  

Bij de grote hoop briketten aangekomen, laten we het aan de Fransen over, om de wagen met 

grote grepen vol te gooien. Wij neuzen wat rond over het terrein. Er ligt een hoop blikwerk: 

oude eetketels, kookpannen, alles dik verroest. We scharrelen er wat in rond in de hoop iets 

van onze gading te vinden. Er is een stelletje Russen aan het werk op dit eveneens afgesloten 

terrein. Eén komt er bij ons en laat ons uit een soort knikkerzakje met Russische tabak een 

sigaret opsteken. Er ligt nog wat houtwerk, waar we wat planken van meepikken op de wagen. 

De Fransen scheppen een zak vol met briketten die ze de keuken willen binnensmokkelen.  

Terug naar het kamp, sjok, sjok. De Fransen trekken als kleine paardjes. Laat ze maar, zeggen 

we, ze zijn immers werkwilligen. Wij protesteren tegen dit soort werk. De wagen moet naar het 

Russenkamp waar een mastiekketel met de briketten gestookt moet worden. Terug langs de 

keuken, slingert een Fransman vlug een zak op zijn rug en verdwijnt ermee in de keuken. Pik 

in. 

Falkenberg. Dit corvee geen van ons mee. Eén van de sergeanten vertelt: Om 06.30 uur uit 

kamp weg. Lopen naar Neuburxdorf. 3 kwartier. Op trein naar Falkenberg. Ik was commandant 

van het troepje van 20 man. We marcheerden netjes in de houding, alles ging precies op 

commando. We wilden die moffen ook eens laten zien dat wij militairen waren. De …. die ons 

als geleider toegevoegd was, zei dat we gewoon moesten doen, waarop ik zei, dat dit gewoon 

was. Wat hij daar voor ongewoons in zag! Ja, we trokken de aandacht van het publiek.  
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In Falkenberg werd ons al gauw verteld dat we civilisten waren eigenlijk, werkwilligen immers? 

Ik zei, dat we geen werkwilligen waren, maar van plan waren protest aan te tekenen tegen het 

werk dat ons vandaag zou worden opgedragen, daarbij wijzende op het feit, dat we allen 

onderofficieren waren. Als we weigerden te werken, was dat sabotage! Daar staan ze dadelijk 

mee klaar. We kregen grote schoppen en we moesten kolen in locomotieven scheppen. Ik 

deelde aan de man van de arbeidsinzet die daar was (een burger) mede dat we daartegen 

protest zouden aantekenen. Ging te keer! Hem was gezegd, er kwamen 20 werkwilligen en 

het werk moest klaar. Hij ging opbellen naar het kamp. Ik mee. Nog eens uiteengezet, dat wij 

geen werkwilligen waren. Wat bleek nu: Sergeant Majoor Kiebaum (Sergeant Majoor C.H. 

Kieboom Kgf 106025), een Nederlander die van de Lagerführung de opdracht krijgt, had wel 

degelijk de opdracht gekregen 20 werkwillige onderofficieren voor dat werk te zoeken. Hij had 

toen meteen gezegd: “Werkwilligen heb ik niet bij de onderofficieren”. Hij moest toch zorgen 

voor 20 man. Hij heeft er toen tegen de barakchef niet over gesproken. Die wees gewoon 20 

man aan die aan de beurt waren. Enfin, het werk moest gebeuren. 5 man van ons weigerden 

toch. Ze hebben er de hele dag bijgestaan, zonder een hand uit te steken. We kregen om 

11.30 uur soep “à la Altengrabow!” En er zou een extra portie eten gegeven worden. Zagen 

we niet. De 5 man die niet werkten, kregen ook geen eten, volgens de ….. We hadden ze 

gemakkelijk wat kunnen toestoppen, maar ze aten niet, ze vertikten het.  

Regent vaak. We stonden op het laatst stijf van onze natte, zwarte koolgruisbroeken. Om 20.30 

uur waren we thuis. Hongerig, koud. Alleen om 14.00 uur wat thee gehad. 

Eten: kanariezaadsoep en aardappelen. Kuch met boter en suiker. Van Brummelen ruilt met 

matroos een zo goed als nieuw baadje (marinehemd gestreept model), dik wollen, voor ½ 

pakje Hollandse shag en 1 pak Servische tabak. Een bord gekookte witte bonen krijgt hij voor  

3 Hollandse sigaretten. 

Iedere avond in waslokaal koken op ons fornuisje. Aardappelen warmen, water koken voor 

thee, havermoutpap koken of macaroni. 

Communiqué: Koning Boris van Bulgarije na korte hevige ziekte overleden. Zijn 6 jarig zoontje 

Simeon II koning. Regentschap van 3 man. Boris was voor samenwerking met Hitler-Duitsland. 

Aangesloten bij pact van 3. Rusland: gesproken over zeer hevige gevechten bij Minsk en 

Charkov. Taaie vasthoudendheid van de Russen in hun aanvallen. Italië: Luchtaanvallen op 

Turijn, Taranto en Cosenza. Aanvallen op vlootconcentratie van de geallieerden in Algiers en 

Augusta (Sicilië). 

Orders van de Hauptmann worden voorgelezen door de wachtmeester Hulmer. 10 punten die 

luiden: 

1. Al de bezwaren van slaan enz. worden nauwkeurig onderzocht en zullen niet meer 

voorkomen. 

2. Elk verzet bij het opstaan of weigering van kampwerk wordt zwaar gestraft. De 

schuldige zal direct in arrest worden gesteld. Dit arrest zal niet bij een paar dagen 

blijven. 

3. Met ingang van morgen 31-8-43 zal iedere Duitse officier, onderofficier en soldaat van 

Hauptmann König persoonlijk het bevel ontvangen, de handen van de Hollandse 

krijgsgevangenen af te houden. 

4. Men vraagt aan de Fransen, Serven en Polen niet hoe ze het werk kunnen saboteren, 

maar hoe ze over Hauptmann König denken. 
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5. Wat kampwerk is, wordt niet beslist door de Hollandse onderofficieren, maar door de 

Kampleiding. 

6. Ik heb de Hollanders van het eerste uur af opgenomen als krijgsgevangenen met 

gelijke rechten, hoewel zij uit Altengrabow het bericht meekregen dat het een stel 

luilakken was. Toch heb ik het mogelijk gemaakt dat zij de kantine, de universiteit, het 

theater en de kapel konden bezoeken. Voorrechten die aan de Fransen slechts 

gegeven zijn, nadat bleek dat zij het waard waren. Het zal mij spijten genoodzaakt te 

zijn deze voorrechten in te trekken. 

7. Na verscheidene weken hier gelegerd te zijn, dienen de Hollandse krijgsgevangenen 

te weten dat zij plichten hebben. Uit de nagekomen verplichtingen komen de gunsten 

voort. Zij zullen zich niet als kleine kinderen aanstellen, maar zich als soldaten 

gedragen. 

8. Als de Hollandse onderofficieren geen kampwerk wensen te verrichten, zullen zij naar 

een ander kamp in Polen worden gezonden, van waaruit niemand op Ausweis, 

Bescheinigung enz.  wordt teruggezonden.29 

9. De Hollandse onderofficieren dienen een voorbeeld te nemen aan de Engelse 

onderofficieren, die hier in het zwembad hebben gegraven en punctueel op tijd steeds 

hun werk aanvingen, ophielden en afmarcheerden. 

10. Als de Sergeant Majoor Kieboom mensen aanwijst voor werkzaamheden, dient daar 

direct aan te worden voldaan, aangezien dit orders zijn van de Lageroffizier. 

We leveren hier onder elkaar de nodige commentaar op. Er komen verschillende onjuistheden 

in voor. De wachtmeester Hulmer gaat morgen naar de Hauptmann met de 

hoofdvertrouwensman, waarmee eindelijk gehoor wordt gegeven aan zijn reeds lang geleden 

gedaan verzoek. 

Dinsdag 31 augustus 1943 

Verjaardag Koningin Wilhelmina. Onze nationale feestdag. Voor we naar buiten gaan om aan 

te treden voor het morgen-appèl, leest de barakchef een dagorder voor, luidende: 

Dagorder 

Onderofficieren, korporaals en manschappen van de Nederlandse Land- en Zeemacht. 

Heden, 31 augustus 1943, herdenken wij de geboortedag van Hare Majesteit, onze 

geëerbiedigde vorstin Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 

Hertogin van Mecklenburg-Schwerin, enz. enz. enz. 

Onze hartelijke en bijzondere gelukwensen gaan uit tot haar, draagster van Oranje, waaraan 

ons hart is verpand. Zo gedenken wij in onze gelukwensen eveneens allen die haar lief en 

dierbaar zijn. Moge God onze Koningin zijn hulp en trouw in rijke mate schenken, haar in 

gezondheid en kracht bewaren, opdat haar arbeid de vruchten moge dragen die zullen leiden 

tot de bevrijding van ons land en volk, zowel van het moederland als van de gebiedsdelen in 

de Oost. 

                                                 
29 Waarschijnlijk wordt hiermee Stalag 369 Kobierzyn of Stalag 327 Nehrybka (Przemysl) bedoeld. Deze kampen 
hadden de functie van strafkamp. 
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Groot is de afstand die haar en ons gescheiden houdt, maar in de geest zijn wij vereend. Moge 

het ons gegeven zijn spoedig weer verenigd, onze arbeid tot zegen van land en volk te mogen 

verrichten op vaderlandse bodem. 

Leve Koningin Wilhelmina! 

Leve het Huis van Oranje! 

Leve ons vaderland! 

Mühlberg, 31 aug 1943 

De Barakchef 

De Hoofdvertrouwensman 

De corvees gaan vandaag even vrolijk door. Kipkarren met zand laden en schuiven, zand 

strooien in hoofdstraat, koolrabi schillen enz. Bij het kipkarren met zand laden en duwen zijn 

5 man die de schop in de hand nemen en niet gaan werken. Althans geen begin maken. Grote 

mond van Gefreiter van toezicht heeft averechtse uitwerking. Even later worden ze gehaald 

en “eingesperrt” in de cel! We horen later dat ze de eerste dag geen eten hebben gehad. 

Bij het koolrabischillen in de grote stenen loods vallen nog wat koolrabiknollen en worteltjes te 

pikken. De ….. die toezicht heeft, is heel geschikt. Iemand die hem erom vraagt, mag ook wat 

worteltjes nemen. 

Wachtmeester Hulmer naar de Hauptmann. In bijzijn van de hoofdvertrouwensman. Vooraf 

dient gezegd dat er door ons allen bij monde van de vertrouwensmannen uit de verschillende 

barakken, een actie gevoerd wordt, om een andere hoofdvertrouwensman te kiezen, 

aangezien wij van mening zijn dat deze bij de Duitsers teveel mooie broodjes bakt, teveel likt. 

Hijzelf is ervan overtuigd, dat dit de beste weg voor ons is. Wachtmeester Hulmer heeft 

onderhoud van bijna 1 ½ uur. Wijst o.a. op enkele dingen uit de 10 punten die ons zijn 

voorgelezen en wel dat wij volgens ons zakboekje recht hebben op kantine, leeszaal, 

gelegenheid om onze godsdienstplichten waar te nemen (art 16) en dat de Engelse 

onderofficieren niet hebben gewerkt hetgeen we nog gevraagd hebben, maar alleen toezicht 

uitoefenden. Wij vragen niet aan de Fransen hoe we saboteren moeten. Wij hebben onze 

eigen mening daaromtrent. Wij hebben een principe en dat is vastgelegd in art 27 van ons 

zakboekje, waar staat dat aan onderofficieren alleen bewakingswerkzaamheden mogen 

worden opgedragen. Over kampwerkzaamheden wordt zelfs niet gesproken. Wij zijn genegen 

de noodzakelijke kampwerkzaamheden te verrichten, aangezien deze noodzakelijk zijn bij 

afwezigheid van soldaten. Maar daaronder valt toch zeer zeker niet het laden van 

locomotieven en Falkenberg, Herr Hauptmann? Ja, dat viel onder kampwerk. Maar dat zou zo 

weinig mogelijk voorkomen. De Hauptmann wilde ons kans geven, onze houding te wijzigen. 

Had het goed met ons voor. Begreep onze zeer moeilijke positie na 3 jaar burger. Tenslotte 

zei hij, dat wachtmeester Hulmer in het vervolg de belangen van de onderofficieren bij hem 

kon behartigen. Verzocht hem tevens dit onderhoud aan de onderofficieren mee te delen. 

Hulmer geen kwade indruk van de Hauptmann. 

Wij worden bijeengeroepen in het theater en wachtmeester Hulmer deelt dit mee. De stemming 

tegen de hoofdvertrouwensman is langzamerhand er niet beter op geworden bij de meesten. 

Van hem hebben we nooit iets positiefs gehoord. Nu ineens komt er van alles los. 



89 

Wachtmeester Hulmer had ook nog gezegd dat we onze eigen principes hadden en daaraan 

vasthielden en dat de Hauptmann ons wel naar Polen mocht sturen of nog verder als hij dat 

nodig oordeelde. Ons principe zullen we aan vasthouden: alleen noodzakelijk werk voor eigen 

onderhoud en dan nog ruim opgevat. Wachtmeester Hulmer dankbaar applaus. 

Velen van ons dragen vandaag een oranje lint. Meesten niets bij zich, anders …..allemaal. We 

hebben hier wel onze nationale gevoelens, hoezeer bij sommigen het tegendeel soms waar 

bleek te zijn in het vaderland. Hier zingen we vaak uit volle borst: : Ik heb u lief, mijn Nederland”. 

En hier dénken we daarbij, we doen het niet gedachteloos. We hebben dat kleine landje, ons 

landje, nu pas goed leren waarderen, hier in den vreemde met alle beroerdigheid. Hoe vaak 

zouden we het al tegen elkaar gezegd hebben: “Jongens, wat hadden we het toch goed in ons 

landje”. En dan gaan we weer opnoemen: dat en dat en dat was er nog. En hier, ….. en dan 

begint het gescheld. 

Vanavond cabaret “O.K” in een barak. Onze accordeonist Theo Flemming is ziek jammer 

genoeg. Maar evengoed een geslaagde avond. Tegen de muur, achter het geïmproviseerde 

podium, een grote schets van een buste van H.M. de Koningin, getekend door Bob Entrop 

(Sergeant Chr.J. Entrop Kgf 106583). Avond gevuld met zang, voordrachten, liedjes, vioolspel. 

In andere barak wordt een tombola ingericht. Iedereen levert een voorwerpje in: kam, schaar, 

2 scheermesjes, stuk zeep, scheerzeep, portie boter, potlood, ¼ kuch, 10 biscuitjes enz. 

Wanneer de uitloting plaatsvindt, wordt er zelfs nog beschikbaar gesteld, uit te reiken na de 

oorlog: een herenkostuum, een damesjurk, 2 roggebroden, zilveren rammelaar, boekwerk enz. 

Communiqué: Koning Boris overleden, als gevolg van dubbele longontsteking enz. enz. Zeer 

plotseling in elk geval. Zoon Simeon II wordt koning, onder 3 regenten (pas 6 jaar oud). In 

Rusland: hevige gevechten. In Italië: hevig luchtoffensief. Scheepsverliezen geallieerden. 

9. SEPTEMBER 1943 

 

Woensdag 1 september 1943 

Enkelen van ons werken. Lorries volladen en wegduwen. Brugmans o.a. ook. Hij zei tegen 

oppasser (Duitser) o.a.: “Jullie kunnen wel naar huis gaan. Je hebt de oorlog toch verloren”. 

De Duitser zei er niet veel over. Later heeft hij dit schijnbaar verteld op de Lagerführung, want 

toen die werkploeg een tijdje binnen was, moest de ploeg aantreden en moest Brugmans zijn 

naam, nummer enz. opgeven en hem werd gevraagd, of hij dat gezegd had. Ja. Zou er wel 

meer van horen. 

Ruilen: Bos ruilt 1/5 kuch voor 6 sigaretten. De Zeeuw matrozen baadje voor ½ pak Hollandse 

shag en 1 pak Servische shag. Van de Boomgaard een paar manchetknopen voor 20 

Braziliaanse sigaretten. De Clerq een polshorloge voor 3 ons spek, 1 kilo havermout, 2 kilo 

griesmeel, 1 kg Amerikaans meel, 1 pak chocolade, 100 Engelse sigaretten, 1 Duits brood. 

Van Brummelen 1 sigaret voor handvol uienloof (lekker in bonen). Brugmans en Vrolijk eten 

goed van hun Poolse vrienden. 

Er zal een stemming gehouden worden om nieuwe hoofdvertrouwensman te kiezen. 

Eten: koolsoep met aardappelen, kuch met suiker en marmelade. 



90 

Communiqué: val van Taganrog. Hevige gevechten bij Charkov en Minsk-sector. Italië als 

steeds. Aanvallen op verschillende grote steden. Gerucht: Zweden slechte verhouding met 

Duitsland i.v.m. incident met vissersboten die lichtboeien in het Skagerak beschadigden. 

Donderdag 2 september 1943 

Been is terug uit Krankenrevier. Ligt weer op onze barak. Hakboom blijft er nog. Rekt het daar 

zo lang mogelijk. Kleins ook steeds nog daar. Gaat goed vooruit. 

Van Namen blijft hoofdvertrouwensman op last van de Duitsers. Wij erkennen hem in feite niet 

meer. 

Eten: erwtensoep met kool, dun, dun. Geen aardappelen. Kuch, boter, worst. 

Communiqué: als steeds. Grote luchtaanval op Berlijn. 

Vrijdag 3 september 1943 

Vandaag onze groep de hele dag met de schop werken. Even buiten het kamp een kuil maken, 

waarin vuil gestort kan worden en helpen een schuilnis te maken voor Duits personeel van de 

hier gevestigde bureaus. We doen het, zoals gewoonlijk, op onze slofjes af. We zouden 

trouwens ook niet flink kunnen aanpakken. Daartoe ontbreekt ons behalve de wil, ook de fut. 

Als we na even graven overeind staan, duizelt het ons. Eén van de Duitse soldaten die toezicht 

heeft, is een Beier. Een sergeant ruilt een stuk kuch van hem voor 2 sigaretten. Hij is niet 

beroerd voor ons, het kan hem niet schelen of we wat doen, maar de officier die straks komt 

kijken wel. Daarom een beetje doordoen. 

Ze zijn allemaal doodsbenauwd voor officieren. Als we eindelijk ’s avonds naar huis gaan, 

geradbraakt en doodmoe, met de schoppen en houwelen op de rug, zijn we blij op bed te 

kunnen gaan liggen. Tijdens de heen- en terugreis is het verboden dat het laatste gelid 

gereedschap draagt!  

Communiqué: Rusland, zeer kort Wehrmachtsbericht. Hevige gevechten aan alle fronten. 

Italië, hevige luchtactie. De stad Civita vecchia (70 km ten noorden van Rome) volkomen 

verwoest. Op vele grote steden luchtaanvallen. Amerikanen en Engelsen geland (volgens 

radio Parijs in kantine) in provincie Calabria. 

Zaterdag 4 september 1943 

De post gaat vrij geregeld. Nu o.a. al brieven,  verzonden 23 augustus, hier. Zaak gaat vooruit. 

Pakketten gaat ook geregelder. Toch zijn er bij onze groep nog verschillenden die geen pakket 

hebben ontvangen. Anderen al 3 soms. De pakketpost in het vaderland schijnt nu geheel via 

het Rode Kruis te gaan. Er komen pakketten van 2 kg binnen. We moeten een briefje aftekenen 

van het Rode Kruis dat er in ligt, dat we het pakket ontvingen. 
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Ontvangstbewijs pakket (coll. Johan van Hoppe) 

Het gerucht doet de ronde, dat door de Franse radio zou bekend geworden zijn dat de 

Amerikanen en Engelsen in Zeeland geland waren. Afwachten maar. Is laatste 2 dagen mooi 

weer. ’s Morgens wat fris. 

Vannacht zijn er ongeveer 150 Brits-Indiërs aangekomen. Ze moeten lange baarden hebben. 

Ons verboden om ermee in te laten.  

Eten: koolsoep, aardappelen, kuch, boter en marmelade. 

Gerucht doet de ronde dat de Engelsen en Amerikanen op de zuidwestpunt van Italië geland 

zijn. In leeszaal vanavond geen krant. Het Franse communiqué bevestigt de landing in 

Calabrië. Wij leven hier allen intens mee. Het Wehrmachtsbericht geniet grote belangstelling. 

De Leeuw en Van Brummelen hebben hun fornuisje. Iedereen komt dit maar lenen. Het was 

te voorzien dat ze het vandaag of morgen zouden moeten missen. Vandaag zouden De Clerq 

en Van de Boomgaard er mee op het grote privaat, “op de knobbel” zeggen we (in navolging 

van het Waalsdorp barakkenkamp). Ze zullen juist gaan beginnen, als de onderofficier 

Lipschutz er aan komt. Hun pannetje met eterij weten ze nog te redden, door er kwasi mee in 

de waterplaats te gaan staan en daarna stil te verdwijnen. Ons kacheltje echter blijft achter ten 

prooi aan de woede en de laarzen van de onderofficier, die geen dader heeft kunnen 

betrappen. De Zeeuw tracht later er nog enig model in te maken, hetgeen hem ook gelukt, 

want diezelfde avond koken we er weer op in het waslokaal. De onderofficier loopt overal te 

“spüren” op het stoken. In onze barak heeft hij ook al gemerkt, dat de “Ofen” gebrand heeft. 

Hij gaat tekeer en zegt dat de hele barak zal worden gestraft, als de daders zich niet melden. 

Bij avond-appèl melden dezen zich ook spontaan aan de barakchef. 

Het is soms vermakelijk te horen hoe de Duitsers reageren op het feit dat onze barakchef geen 

woord Duits spreekt. Hij meldt hen met luide stem ’s avonds de compagnie “180 man 

aangetreden, 15 man ziek!”. Waarop de ….. antwoordt: “Ich verstehe dich nicht!”. “Ja, dat kan 

wel zijn vriend, ik versta jou ook niet”. Herhaalt nogmaals overluid. De plv barakchef vertaalt 

het dan. 
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Zondag 5 september 1943 

Generaal-appèl gaat vandaag weer door.  Bewolkte lucht. Geen bijzonderheden te melden. Bij 

morgen-appèl moeten al degenen die zich aan de stokerij schuldig hebben gemaakt, uittreden. 

Doen spontaan 6 man. Moeten naar Hauptmann. Deze had het zeer op prijs gesteld dat ze zo 

kameraadschappelijk waren en hun kameraden vrijwaarden voor straf. De zaak aangaande 

de stookgelegenheid had zijn volle aandacht. Zo mogelijk zou er zeer binnenkort voor gezorgd 

worden. Was dat even een meevaller! 

Communiqué. Het Duitse Wehrmachtsbericht: hevige strijd in zuid- en middensector van het 

Oostfront. Geen plaatsnamen genoemd meer. Op Italiaanse vasteland de vijand geland. 

Zware gevechten. Italiaans Wehrmachtsbericht gaat daarom verder en geeft de ontruiming toe 

van 3 plaatsen in Calabrië, waaronder Reggio.  De vijand met grote overmacht: 

scheepsgeschut, vliegtuigen enz. Wij allen optimistisch. De persagent Van Brummelen wordt 

algemeen zo genoemd. Leest bij het middageten een extra bericht voor. Dit vormt het 

hoofdthema van de tafelgesprekken.  

De 5 man die wegens werkweigering waren “eingesperrt”, zijn losgelaten. Door Hauptmann 

op bureau ontvangen. Gevraagd voor arbeidsinzet, allen geweigerd. Voortaan wel kampwerk. 

Zou leemte zijn in ons zakboekje. 

Maandag 6 september 1943 

’s Morgens gaan we eerst altijd douchen. Als we tenminste niet zijn aangewezen in een ploeg, 

die vroeg moet gaan werken. Om 07.00 uur dan meestal klaar staan. Onze groep vandaag vrij 

van werken. 

Velen gaan kousen stoppen. Natuurlijk is dat zolang mogelijk uitgesteld, totdat ze geen dichte 

sok meer hadden en ze nu ten einde raad er wel aan beginnen moeten. Het is echter geen 

doen voor een man. Hierin missen we onze vrouwen zorgende hand wel heel erg. Van 

Brummelen is zo gelukkig, er eentje tegen het lijf te lopen die het wel graag mag doen. Hoe 

bestaat het! Voor 2 sigaretten stopt hij hem 2 paar sokken met knollen erin van jewelste. En 

netjes! Die sergeant was lang op kamers geweest. 

Eten: kanariezaadsoep en aardappelen, 1/5 kuch met marmelade en suiker. Geen boter. Boter 

zitten we soms erg verlegen om, vooral door het aardappelen bakken dat we ’s avonds vaak 

doen. Ook gaan we dan al wat pap koken. De pakken van thuis leverden al wat melkpoeder 

en havermout en dat brouwen we al klaar. Het is een heel karwei, iedere avond weer. Als je 

maar gas ter beschikking had zoals thuis! De meeste tijd raak je nog kwijt met de 

toebereidselen voor de kookpartij. Om een kribplank met je zakmes in kleine snippers te 

kloven, is een heel karwei. Maar de beloning in de vorm van een lekkere dikke buik is zoet. 

Na het eten gaan de meesten wat rusten. Velen doen tegenwoordig ’s nachts geen oog dicht 

door het ongedierte. We zitten allen onder de prikbulten en over ons hele lichaam en vooral 

op onze armen en benen en voeten zie je ’s morgens de zwarte prikjes, waar die smeerlappen 

je te grazen namen. Je bent ’s nachts geregeld  half wakker en je ligt jezelf te krabben. Met je 

slaperige kop denk je ook nog niet na en je rost er maar op los. Tot het bloed je langs je armen 

of benen loopt soms. Velen hebben hun armen en benen bedekt met tientallen kleine wondjes, 

die heel slecht genezen. Het zit in het bloed ook dat slechte genezen, zegt de dokter.  
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We hebben groot gebrek aan vitaminen, daarom krijgen we nu bij het middageten al een paar 

keer ieder een lepel biergist. Eénmaal had de etensverdeler het door het eten gestrooid en de 

smaak ervan, die doorgaans prima is de laatste tijd, grondig bedorven. Om over het ongedierte 

verder te gaan; we doen er van alles tegen! Bos sprenkelt iedere avond een of andere 

oplossing , volgens hem een onfeilbaar middel, over zijn hele “nest”. De meesten gaan hun 

dekens vaak uitkloppen. Anderen gaan op vangst naar de “rotzakken” die hen zo plagen. Bij 

ieder die ze doodknijpen, zeggen ze: “zo, rotzak, jij kunt me niet meer pesten vannacht”.  

Zo maar midden overdag zien we soms een dikke wandluis over onze deken kruipen. Een 

aantal uit onze barak moet een barak helpen ontluizen. Na afloop stonden ze, mannetje aan 

mannetje, achter bij het privaat met hun onderkleren hoog onder de kin en de rest op hun 

knieën gezakt, te vangen. Een record aantal van 54 was de vangst van één man aan vlooien. 

Je word zo vies van jezelf. Je durft haast niet meer te krabben, uit angst een wondje open te 

halen. En je armen en benen eens flink wassen is ook wel goed, maar dan haal je ook alle 

wondjes weer zo open. 

Communiqué. Rusland: voortgezette afweer in zuid- en middenfront. Italië: terugtrekken van 

de Italiaanse en Duitse troepen tegen overmachtige vijand in de bergen. Luchtaanvallen op 

verschillende Italiaanse steden. Optimisme bij ons. Kaartje van Zuid-Italië is al gauw door Van 

Brummelen opgehangen. 

 

Front Sicilië (krantenartikel).(coll. Johan van Hoppe) 

Dinsdag 7 september 1943 

Vandaag onze groep werken. Naar de pi-pa (dat is: Pionierpark). Vooraf gauw de bonen, die 

vorige avond in water gezet zijn, naar de keuken brengen. Je moet heel hard lopen, wil je aan 

de beurt komen. Ben je langzaam, dan staat er al een rij met zijn pannetje tot buiten de 

keukenbarak en kom je vandaag niet meer aan de beurt voor peulvruchten. 
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Het is hopeloos soms dat je je spullen, waarmee je zo blij bent dat je ze eindelijk hebt, niet 

gekookt kunt krijgen op de toegestane wijze. Dan vanavond maar pap koken! Het oude recept: 

men neme een kribplank…. 

Om 07.00 uur afmars naar het werk. Van Brummelen doet eerst nog de ontdekking bij zijn 

broodeten, dat de muizen die nacht zijn halve portie kuch hebben opgeknabbeld. Door een 

klein gaatje in zijn koffer zijn ze naar binnen kunnen sluipen. In blikken doos dus volgende 

keer. We halen eerst allen een oude Franse overjas, omdat de meesten van ons die zelf niet 

hebben. Het werk dat bij het Heimkehrlager is gelegen, bestaat hierin dat we per 5 man een 

kipkar uit een te maken soort bassin volladen, die voortduwen tegen een helling op en tussen 

de barakken van het Heimkehrlager, waar de Serven en Fransen lopen die spoedig naar huis 

zullen gaan, leegstorten. 7 maal per morgen is de taks. We hoeven ons niet te overwerken, 

rustig doordoen, zegt de dikke, vette Servische onderofficier, die met zijn Duitse kromme pijp 

er bij staat. Er zijn ook Russen met dit werk bezig, langzaam, langzaam is hen aangeboren, 

dat zien we hier weer. Ze lachen maar wat en draaien met behulp van dun of dik krantenpapier 

hun sigaretten. De Serven hebben pas Amerikaanse Rode Kruispakketten ontvangen. Ze 

willen graag ruilen, voor schoenen, voor een goede onder- of bovenbroek. Eén laat ons zien, 

waarmee hij wil betalen: een stuk vet van wel 3 pond, repen gerookt spek en vlees, uien, brood 

en Amerikaanse sigaretten. Als je die eetwaar ziet, loopt het water tussen je tanden door. Eén 

van ons ruilt een stuk kuch voor een pakje scheermesjes. De Serven zijn bang beduveld te 

worden. Ze halen het pakje open om te zien of het wel nieuwe mesjes zijn. Een ander ruilt voor 

een dubbeltje een stuk kuch aan een Serv, die er oorhangertjes van maakt. Bos ½ brood voor 

zakdoek, aardappelen en spinaziesoepje (gries). Heerlijk maar weinig kuch, boter, suiker. 

 

Coll. Dick van Maarseveen 

Vrolijk en Brugmans hebben beiden nog geen pakket ontvangen. Ze mogen echter niet klagen, 

want van hun Poolse vrienden krijgen ze zoveel, dat menigeen, die wel een pakket ontving, er 
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jaloers op kan zijn. Ze hebben voor het middageten halen bij hun kennissen onder de Polen 

en Fransen een eigen regeling. Ze spreken van de buiten- en binnendienst. De buitendienst 

zorgt voor het ophalen van de vrienden-giften. De binnendienst incasseert de eigen porties in 

de barak. 

Communiqué. In Rusland gaat de strijd onverminderd voort. Italië: overmachtige Engels-

Amerikaanse troepenmacht dringt de Italiaans-Duitse troepen terug in Calabrië. Hevige 

bombardementen van verschillende Italiaanse steden. In Duitsland Mannheim en 

Ludwigshafen gebombardeerd. Amerikaanse troepen geland op Nieuw-Guinea. 

Luchtactiviteit. 

De post stagneert weer enigszins. De Dolmetscher is weer een dag met verlof geweest en ook 

moest hij een halve dag naar een begrafenis. Verder moet natuurlijk ook de uitgaande post 

verzorgd worden. 

Woensdag 8 september 1943 

Eerst na het morgen-appèl bonen naar de keuken brengen om te koken. Er staat een lange 

queue al te wachten, tot buiten de kantine. Maximaal aangenomen ongeveer 30 bonen- en 

ongeveer 70 papmaaltijden om te koken. Meer ruimte is er niet. En dan kan het nog gebeuren, 

dat de kachel slecht brandt, doordat er met kleibollen gestookt moet worden, en dat je potje 

om 2 uur ’s middags nog op de tafel staat in de kantine en dat het tegen 6 uur ’s avonds klaar 

is. We halen vaak de woorden uit ons zakboekje aan: “De krijgsgevangenen moeten in de 

gelegenheid worden gesteld eventueel eigen levensmiddelen toe te bereiden”. Het wordt hier 

voor ons gedaan zelfs! Moeten we nog klagen? 

Al met al een regeling van lik me vestje. De vertrouwensmannen hebben er met de Duitse 

kampleiding over gesproken en het heeft de aandacht! Ja en om dan nog dit niet te vergeten, 

dat ons soms zo kriebelig maakt: Je staat daar in de rij. Goed, best. Ordnung muss sein, 

anders kwam er helemaal geen …van terecht. Maar dat je dan nog mensen die blijkens hun 

kleding en hun kortharigheid tot hetzelfde volk behoren als jezelf vrij ziet doorlopen naar de 

keuken om een lekker bakje koffie of thee te gaan zetten, enkel en alleen omdat ze goed aan 

één of ander instrument kunnen lurken in het Franse orkest, dan is het begrijpelijk dat er 

ouderwets gekankerd wordt. Heerlijk. Zo op je nuchtere maag. “En wij moeten zo om 07.00 

uur aantreden voor de pipa en die kerels hebben de hele dag volop de tijd. Ze hoeven namelijk 

ook geen corvee te doen!”. Zo gaat het, in alle toonaarden. 

Bij het douchen vanmorgen zien we een Nederlander, die nota bene zijn vuile sokken had 

meegenomen, om die en passant even in het warme water te wassen. Dat moet je meemaken! 

Al gauw heeft hij er een eind aan gemaakt. Er kwam zoveel protest van alle zijden. 

Vanmorgen vrij. Wat slapen, sokken stoppen, brieven schrijven, lezen, koffer pakken. Van de 

Boomgaard 1e pakje halen. Bos en Been idem. Allen nu een pakket gehad, behalve Brugmans. 

Hij is weer, net als met de brieven, de laatste. 

Eten: erwtensoep, dun met koolrabischijven. Kuch, kaas, boter. Om 18.00 uur gaat de eigen 

kokerij weer beginnen in het waslokaal. Wat een karwei: Het is toch maar gemakkelijk dat er 

ook nog vrouwen in de wereld zijn die zoiets doen, al hebben we er hier zo bitter weinig aan. 

Thuis hoef je alleen maar te eten en hier: eerst houtjes fijn maken met je zakmes, dan beslag 

maken voor de pap. Een stel bussen bij elkaar op tafel. Hier een schep havermout, daar een 
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schep melkpoeder, wikken en wegen. Dan, als je nog aardappels hebt of soep, de aardappelen 

gaan pellen, fijn kneden, door de soep mengen. Naar het waslokaal met je pannen, potten, 

fornuisje en hout. Het fijne, droge hout vlamt reusachtig, dus moet je geregeld roeren. Meestal 

doen we het 2 aan 2. De één roeren, de ander stookt. Klaar? Naar binnen met de eterij. Een 

groot stuk karton, dat je ergens hebt gepikt, op tafel voor de zwart beroete pannetjes en de 

eterij vangt aan. Een busje met zout erbij en naar believen toevoegen. In een paar minuten is 

de hele zaak naar binnen gewerkt. Tot op de bodem schoongeschraapt zijn de pannetjes. Dan 

roken we eerst rustig een sigaret. Vervolgens gaat de laatste akte beginnen: het schoonmaken 

van het vaatwerk. Onder de kranen met de zaak. Een oude doek of lap, een handvol 

schuurzand en maar wrijven. Een heksenwerk is dat iedere keer weer. En toch ben je er wel 

haast toe verplicht om dat roet er af te schuren, want anders zitten in een mum van tijd al je 

spullen onder de vuile roetvlekken. Alles moet je onder, aan, op, in je krib verstoppen op een 

zo weinig mogelijk in het oog vallende plaats. Er mag niets aan de kribben gehangen worden, 

dan aan de kleerhaken. 

Eén ding is zeker, als we straks weer thuis zijn, zullen we het werk van onze vrouwen hebben 

leren waarderen. 

Van de Boomgaard ruilt pyjama voor: 70 Engelse sigaretten, ½ kuch, 1 Frans brood, 1 pan 

vette soep, 1 portie aardappelen. Een sergeant (Gooss) 30 komt bij Van Brummelen en soebat: 

“Toe joh, doe me een sigaretje, anders heb ik de hele morgen niks te roken in de verrekte 

leemkuil. Je kunt mijn portie boter vanavond wel krijgen”. Het resultaat van de 

onderhandelingen is, dat hij rokende en diep inhalerend, wegloopt. 

Donderdag 9 september 1943 

We gaan verhuizen naar een andere barak, aan de overzijde van de Wilhelminastraat, barak 

21A. Onze barak moet “sauber” gemaakt worden. Strozakken eruit, op wagens weggereden. 

Wij in nieuwe barak installeren. Een vreselijk werk is dat iedere keer. Maar ja, het moet en het 

is niet overbodig, gezien het ongedierte. Die dag en de volgende is het vegen, stoffen, plankjes 

opstapelen bij de kribben, met balen houtwol sjouwen, schone strozakken vullen.  

Naar de leemkuil bij het Heimkehrlager moet iedere dag 20 man van onze barak. De 

Unteroffizier Lipschutz loopt overal hevig te razen “Schnell, Mensch!”.  

In het zijhok van het waslokaal in de nieuwe barak staat zowaar een pracht van een fornuis, 

met grote ovens en hete luchtcirculator, gebruiksklaar! We dachten er aan, dat een brutaal 

mens de halve wereld heeft en in minder dan geen tijd brandde hij dat het een lust was. Vol 

met pannetjes en wel 30 man erom heen. Bruine bonen waar je in de Franse keuken een hele 

dag op moet wachten, zijn in 1 ½ uur klaar! Op tijd, voor het avond-appèl, wordt de zaak donker 

gemaakt, alle vuurspleten dicht gestopt, alleen is het er warm, zodat we ons hart vasthouden 

dat de Unteroffizier L. erlangs zal komen. Wanneer de gewone soldaten appèl houden, gaat 

het wel goed. Die doen, een enkele schreeuwerd uitgezonderd, zo weinig mogelijk. En het 

gaat goed! 

Het weer is vandaag slecht: regen en wind. Tot nog toe mogen we niet klagen echter. Overdag 

meestal zonnig met frisse wind. Bos en De Zeeuw zijn bij een groepje dat eerst in de regen 

houtwolbalen moest sjouwen, daarbij geen toestemming krijgen om de overjassen aan te gaan 

                                                 
30 Dit was Sergeant J.M.D. Gooss Kgf 96521 of Sergeant P. Gooss Kgf 97725. 
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doen (omdat ze zó klaar waren en ze dan hun kleren konden drogen en op hun bedden gaan 

liggen, wat ze toch de hele dag deden ondanks het verbod, volgens de Duitse soldaat). Toen 

dat werkje klaar was, kwam er een andere schreeuwen, die hen meenam naar de 

Lagerführung, hen Franse overjassen gaf en hen met een wagen hout liet sjouwen in dat vieze 

weertje naar de kolenopslagplaats, een half uurtje buiten het Lager. Die schreeuwer bleek 

echter nog niet zó kwaad te zijn. Hij wees hen een plek achter de houtopslagplaats, waar 

aardappels lagen opgeslagen en waar ze, als de Feldwebel die er toezicht hield over de gehele 

zaak het niet zag, één voor één maar wat moesten gaan halen. Zo geschiedde en ze kwamen 

ieder met een kilo of 3, 4 aardappelen binnen. Bovendien kregen ze, bij de Lagerführung 

teruggekeerd, nat en vies van een Stabsfeldwebel of een dergelijke meneer, omdat gebleken 

was dat hun groepje per abuis voor dit laatste werk was meegenomen en omdat ze zo goed 

gewerkt hadden (je had het sjokken moeten zien en het kankeren moeten horen!), ieder een 

pakje Franse sigaretten en 10 losse Poolse (met de lange hulzen). Zo speet het hen toch niet, 

dat ze meegegaan waren. 

En nu de klap op de vuurpijl vandaag: vanwege al die natte kleren mag er vandaag in de barak 

gestookt worden. Een zak met briketten kan gehaald worden. Hoe bestaat het! En wij maar 

pannetjes erop. Wat kunnen we koken! Als dat maar goed gaat! 

Vrijdag 10 september 1943 

Douchen, na appèl stukje brood bikken, corveeërs aantreden. Koken gaat meteen weer 

beginnen. Een machinebankwerker onder ons heeft het fornuis vooraf grondig 

schoongemaakt, dus brandt het als een lier. Het blijkt echter tenslotte na de middag te mooi 

geweest te zijn. Herr L. zwerft de barakken weer rond op zoek naar ongeregeldheden en ziet, 

onze barak doorkruisende met zijn eeuwige pijp in z’n mond, onze stokerij. Het waslokaal is te 

klein. Hij gaat tekeer, scheldt, schreeuwt, dreigt. Brutale Hollanders! Hij zal alles eraf smijten 

enz. enz. Hij doet alleen dit: neemt een emmer water die er staat en gooit die in het lustig 

brandende kolenvuur. Een walm, een smook, nog wat schelden, razen over gestraft worden 

enz. en het onweer drijft af. Hè, hè wat een opluchting, wat een opruiming. Zo komt er een 

onzalig einde aan. 

Vandaag koolsoep met aardappelen, kuch met boter en maden-marmelade. Deze laatste gaat 

terug naar de keuken, maar we worden ermee terug gestuurd: die enkele worm moeten we er 

maar uitvissen. 

Hoera, vandaag een pakketje voor Brugmans! Hij glundert. Het blijkt nu achteraf dat velen van 

ons in hun pakketjes eenzelfde metworst hebben en eenzelfde verpakking van melkpoeder. 

“Van het bureau?” vragen we ons af. Brieven komen weer slecht door. Erg weinig. En toch 

zullen er genoeg onderweg zijn. 

Communiqué. De laatste dagen in Rusland zeer zware gevechten aan front van Charkov en 

Donjetz (Donetsk), Stalino ontruimd door Duitsers. Geruchten over bezetting van Kiev, 

Smolensk doen de ronde. Steeds artikelen over het gevaar van het bolsjewisme voor Europa 

en hoe Engeland en Amerika Europa hebben uitgeleverd aan het bolsjewisme. Echter, de 

Duitse soldaat staat pal en zal Europa voor de ondergang behoeden. Het Duitse volk wordt in 
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alle toonaarden verteld hoe erg het zou zijn, als de bolsjewisten zouden winnen. Vele Katyn’s 

zouden het gevolg zijn.31  Wij zeggen: “Wat knijpen ze hem! Wat voelen ze nattigheid”. 

In Italië: nieuwe landingen op Calabrië. Het geheel is hier een duistere toestand. Er wordt 

schijnbaar nagenoeg geen tegenstand geboden. Geruchten over arrestatie van Mussolini, van 

Ciano, van Badoglio, van de koning. Afwachten zeggen we maar. Dan komt ineens vanmorgen 

het bericht: Italië heeft gecapituleerd!  We kunnen het nog niet geloven. Zelfs de Duitsers 

zeggen het ook al. Zelfs zou er al een krant zijn, waarin het staat. Van Brummelen loopt de 

benen onder zijn gat vandaan om die krant bij de Fransen ergens op de kop te tikken. Die zijn 

er natuurlijk veilig ergens mee aan het vertalen. En ja, om 11.30 uur komt hun communiqué 

uit. Enkele bijzonderheden horen we van onze persagent bij het middageten, o.a. dat Mussolini 

gevangen zit en Badoglio en de koning een onvoorwaardelijke capitulatie hebben 

aangeboden, die is geaccepteerd. Wapenstilstand gesloten. Op 3 september al! Zólang is dus 

het Duitse volk en wij daarmee onkundig gehouden van de werkelijke gang van zaken. 

Na het avond-appèl leest onze persagent de commentaren en berichten van de Duitse krant, 

de Völkischer Beobachter, voor. Het is een hevige scheldpartij op de schoft Badoglio, die met 

zijn stelletje tandeloze aftandse grijsaards zulk een laf verraad heeft gepleegd aan Europa en 

aan de As.32 Badoglio wordt overal voor uitgemaakt. Hij is een vrijmetselaar van de eerste 

graad, hij heeft altijd Joodse sympathieën gehad, hij is altijd een tegenstander van Mussolini 

geweest, hij heeft zelf naar het militair dictatorschap van Italië gestreefd. Mussolini is, toen hij 

van een audiëntie uit het koninklijk paleis Savoye terugkeerde, waar hem door de koning was 

meegedeeld, dat in zijn plaats Badoglio als minister-president was benoemd, toen hij de 

trappen van het paleis afliep en in plaats van zijn auto en lijfwacht een ziekenauto zag staan, 

door een overste en andere officieren in die ziekenauto gesleurd, nadat hem verzocht was erin 

plaats te nemen. Dit had hij geweigerd. Hij werd zelfs vastgebonden op een draagbaar en 

vervoerd naar kasteel Braschi bij Rome en later naar eiland Ponza bij stad Gaeta aan westkust. 

 

Krantenartikel (coll. Johan van Hoppe) 

                                                 
31 Bij het bloedbad van Katyn zijn in april-mei 1940 naar schatting 22.000 Poolse intellectuelen en officieren door 

de Sovjet-geheime dienst vermoord. 
32 As = een alliantie van Duitsland, Italië en Japan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
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De Duitse leiding was op alles voorbereid en verwachtte na de terzijdestelling van Mussolini 

op 25 juli het openlijke verraad aan de As. Alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen. De 

Italiaanse troepen hebben voor het grootste deel de wapenen neergelegd. Enkele plaatselijke 

tegenstand werd snel gebroken. De Duitsers hebben de verkeersknooppunten vast in handen. 

Een nieuwe fascistische regering is gevormd, die handelt in naam van Mussolini. Oproep aan 

Italiaanse soldaten mee te blijven strijden aan de zijde van Duitsland, niet de wapens op te 

pakken tegen Duitsland enz. enz. 

Er was al lang sabotage en verraad geweest onder Italiaanse generaals en hoge officieren, op 

Sicilië al. Maarschalk Badoglio stuurde bij de inval in Calabrië steeds meer Italiaanse troepen 

naar Noord-Italië, waar hij de grens liet versterken. Deze dolksteek in de rug van het Duitse 

leger is tijdig onderkend en afgeweerd. Ook Japan spreekt van verraad aan de As en van de 

bepaling dat geen van de bondgenoten apart vrede zal sluiten. Ook Japan heeft zijn 

maatregelen al getroffen. 

Opnieuw, een uur na de raaspartij van L., zijn er die het kookfornuis weer aan het branden 

maken en brutaalweg aan het koken gaan. Evenwel komt dan plotseling het bericht: om 20.00 

uur avond-appèl. De Duitse militairen moeten namelijk luisteren naar een rede van Hitler die 

hij om 20.30 uur voor alle Duitse zenders zal uitspreken. Daarom snel vuur uit. Wij koken nog 

op onze kleine fornuisjes ons avondmaaltje. 

Zaterdag 11 september 1943 

Het gerucht doen de ronde, dat er 2000 Italiaanse krijgsgevangenen in dit kamp zullen komen. 

Unteroffizier L. vertelde vanmorgen, toen de jongens hem ernaar vroegen, dat de Führer had 

gezegd: “Der Krieg geht weiter!”. Dat was de hoofdzaak. Verder schold L. op de Italianen: 

“Verbrecher en Lumpengepäck”. Hij zou ze aan de riek steken die hij toevallig in zijn handen 

had, zo zou hij ze hier ontvangen. Een andere Duitse Unteroffizier had gezegd, dat wij dan 

niet meer kampwerk hoefden te doen, maar dat dat voor de Italianen was. 

Brits-Indische krijgsgevangen zijn hier ook al een tijdje in het kamp. Forse kerels, velen met 

grote zwarte baarden en sommigen met oranje tulbanden. Ze liggen geheel afgesloten. 

Enkelen van ons praten er vanmorgen mee, als ze corvee doen in dat kampgedeelte. Een 

goede Engelse sigaret lopen ze nog op. 

Eten: aardappelen en koolsoep en kanariezaad. Kuch met suiker en boter. Brugmans, Vrolijk 

en Van Brummelen halen iedere middag bij een Poolse of Franse kennis een pannetje soep 

extra. Het eten is de laatste tijd niet slecht vinden we. Alleen wat weinig. 

Vandaag niet koken op het grote fornuis. Onze vertrouwensman Wachtmeester Hulmer, stapt 

bij het morgen-appèl naar de Feldwebel Eilitz toe en vraagt hem toestemming om te stoken. 

Deze weigert echter, vooral doordat zijn Unteroffizieren hem hadden gerapporteerd dat de 

Hollanders kribplanken stookten. Wachtmeester Hulmer kan praten wat hij wil. Hij krijgt alleen 

de toezegging dat hij er met de Hauptmann over zal spreken. Afwachten dan maar. 

Ondertussen zorgen we, zoveel mogelijk hout te verzamelen van de plankjes die afkomstig 

zijn van de balen houtwol, die we dagelijks verwerken. We zijn zelfs zó brutaal om ze uit barak 

15A, waar de Duitse Unteroffizieren zitten, bij armen vol tegelijk weg te halen. Onder de 

kribben verstoppen. Klaar voor de start.  
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Vanmiddag komen de eerste transporten Italiaanse krijgsgevangenen binnen. Het zijn 

afdelingen van de Alpenjagers, met hun hoed met veer en opgeslagen rand. Afkomstig uit 

Noord-Italië (Tirol). De Fransen vooral doen lang niet vriendelijk tegen hen. Geroep van “Duce, 

Duce” wordt de Italianen naar het hoofd geslingerd. Een groepje Nederlandse 

krijgsgevangenen heeft emmers thee gehaald voor de Italianen. Als ze de Fransen daarmee 

passeren, zijn er sommigen die beduiden dat ze er in wateren moeten. De Italianen zijn niet in 

een benijdenswaardige positie. De Duitsers mogen hen niet luchten of zien en wij kijken er ook 

op neer. Ze zijn keurig in uniform gekleed en komen in een apart kamp. 

Communiqué. De krant “Völkischer Beobachter” vanavond vol artikelen over het laffe verraad 

van Badoglio en de Italiaanse koning. Kroatië wil Istrië en de Dalmatische kust nu bij zijn 

onafhankelijke rijk aansluiten. De Duits georiënteerde pers in verschillende Europese 

hoofdsteden levert gelijke commentaren op het gebeuren in Italië. Wij zijn allen erg 

optimistisch. De facteur zingt zijn “Zó gaat hij goed meneer de burgemeester!”. We zouden 

wel eens de Engelse zender willen horen hoe nu werkelijk de stand van zaken is. Geruchten 

over landingen in Zuid-Frankrijk en Griekenland doen de ronde. Officieel wordt toegegeven 

dat Engels-Amerikaanse troepen zijn geland bij Salerno, zuid van Napels. Inwendig zijn we 

toch wat huiverig om maar meteen te geloven, zoals sommigen vast en zeker, maar ze 

beweren dat we over hoogstens 2 maanden weer thuis zijn. Het gaat nu zó hard bergaf zeggen 

ze. 

Zondag 12 september 1943 

Vanmorgen 07.30 uur appèl en om 09.30 uur generaal-appèl. In de kampstraat treden we aan 

en in grote colonne, 5 aan 5, totaal 200 man, gaat het naar het voetbalveld. We zien 

vanmorgen het vermakelijke voorval dat de Feldwebel E. de vertrouwensmannen bij zich roept 

en hen schijnbaar iets meedeelt over de koppels die gedragen worden. Hij wijst er althans 

naar en het resultaat is dat de 2 Fransen die erbij staan hun koppels voor zijn voeten in het 

zand gooien. Meteen gaat het door de gelederen: “Jongens, koppels weg, moeten we 

inleveren!”. En weg zijn ze. “Geen enkele koppel” meldt de compagniescommandant. Later 

zien we dat een wagen vol koppels vanuit het Italianenkamp door de Wilhelminastraat rijdt. 

“Ze knijpen hem” zeggen we. 

Over het algemeen moeten de Duitse soldaten niets meer van de oorlog hebben. Gezegden 

als “Als ik weer naar het front moet, ga ik gauw het lazaret in” en “Het is heel gauw afgelopen 

nu” en “Ik ben geen Duitser, ik ben een Pool of een Oostenrijker”. Ze lopen soms met 

pamfletten in hun zakken, die door Engelse vliegtuigen zijn uitgeworpen. Ze zijn veel 

gemoedelijker, enkele gewoonteschreeuwers daargelaten. Anderen denken weer dat het wel 

1948 wordt, voor de oorlog ten einde is. Als je met één alleen praat, wil hij nog wel eens wat 

zeggen, maar dan is het na afloop steeds “Maar mondje dicht!”. Jaja, wij begrijpen het. 

Organisieren noemen de Duitsers het, als je iets eetbaars hier en daar pikt. Dat neemt steeds 

grotere vormen aan, nu we langzamerhand wat bekend raken in het kamp. Van de Boomgaard 

zag dat een Serv een witte kool pikte. Hij erom heen. “Ik ook een!” en dat ging. De Zeeuw er 

heen. Ook ½ kooltje. Als we ergens buiten het kamp moeten met een kar, altijd wat meenemen 

om aardappelen of iets anders te kunnen vervoeren. Het inslaan van stookvoorraad door 

middel van de kolenwagen hebben we van de Fransen afgekeken en het gaat tot nu toe 

perfect. 
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Aan het eind van het generaal-appèl stapt Wachtmeester Hulmer weer naar de Feldwebel E. 

toe en begint weer over de kokerij op dat fornuis. Sergeant Bos erbij en de 

hoofdvertrouwensman Van Namen. Ze moeten wel een half uur  redeneren, wijzende op de 

wel 200 pannetjes met eetwaren die klaar staan om gekookt te worden en dat we in de Franse 

keuken niet terecht kunnen. En warempel, het lukt. Voor vandaag alleen! Hè, hè, de aanhouder 

wint. Stookgerei zullen we hebben uit 15A. Het wordt vandaag een hevige eetpartij. 

Aardappeltaartjes bij de vleet gaan door de oven. De een ziet er nog lekkerder uit dan de 

andere. Maar er zijn ook grondstoffen ingegaan: suiker, boter, havermout, meel enz. Gepikte 

aardappelen, bruine bonen, kapucijners, kool enz. enz. staan te koken dat het raast. 

Vandaag aardappelen met goulash. Weinig, niet vet. Eten is en blijft hoofdzaak hier. Daarvoor 

scharrelen we wat af. Brood, kuch, boter, klein plukje leverpastei (heerlijk!). 

Communiqué: rede van Hitler. “Voor Duitsland zal er nooit een 25 Juli komen, zoals zijn 

vijanden dat verwachten”. Behandeling van de gebeurtenissen in Italië. Hij blijft netjes in zijn 

termen. Scheldt niet. Spreekt wat van verraad aan bondgenoot. Mussolini nog steeds zijn 

vriend. “Was de grootste zoon van Italië sedert de oudheid. Generaals Rommel (Noord Italië), 

Kesselring (Zuid Italië), Von Weichs (Balkan) en Von Rundstedt (Zuid Frankrijk) hebben de 

leiding. Militair is er weinig veranderd (!) Duitsland vocht immers al lang nagenoeg alleen”. De 

berichten: Rome bezet en alle plaatsen in de Povlakte, Genua, La Spezia, Triëst, Sienna, Gola 

incluis. Ook Dalem. Kust. Overal bezet en overal de Italiaanse troepen ontwapend, op kleine 

onderdelen na. Het volk zoveel mogelijk gerustgesteld. Hitler zegt nog te geloven in “de 

overwinning van Duitsland, het volk dat door de Almachtige zal worden beloond met de 

zegekrans van de overwinning voor zijn heldhaftig gedrag tegenover de moeilijke 

omstandigheden die de Voorzienigheid het oplegde”.  

Prachtig herfstweer al een paar dagen. ’s Morgens wat mistig. De Fransen zijn nog steeds met 

hun boule-spel aan de gang. Ze spelen vanmiddag ook een partijtje voetbal. Trouwens, 

geregeld zijn ze bezig; een hele compagnie werken ze af. Ook een Nederlands elftal uit een 

aantal willekeurige spelers samengesteld, speelt tegen hen. Krijgt echter met 10 – 0 op zijn 

kop. Hoe kan het ook anders, de stakkers. De Fransen zijn geregeld bezig. Iedere morgen 

onmiddellijk na 06.00 uur, zien we een stuk of 7, 8 bezig. Om beurten geven ze les. Na een 

goed half uur naar de douches. Waren wij ook maar zo fit. Een Belg loopt iedere morgen zijn 

rondjes in zijn eentje. 

Maandag 13 september 1943 

Prachtig zonnig herfstweer. Douchen. Corveeërs aangewezen. Wij moeten balen houtwol 

halen even buiten het kamp. Onderweg terug houdt Bos de Duitse soldaat aan de praat en 

aan de andere kant van de hoogopgetaste wagen slaan verschillenden hun slag in een akker 

suikerbieten en aardappelen. Wij pikken wat hout mee. De kolen-corvee zorgt weer voor een 

zakje briketten. 

Van Brummelen weet een hele witte kool machtig te worden in de opslagloods, waar een 

Servische kennis van hem werkt. Pikken, pikken, wat je kunt, is het parool. Afgelopen week 

hebben enkelen van ons (De Zeeuw en Van de Boomgaard) bij het vervoer van groot aantal 

dekens ieder een deken gepikt. 

Gerucht doet de ronde dat Mussolini door valschermtroepen van zijn eiland is ontzet. Vandaag 

aardappelen met kool en kanariezaadsoep. Goed. Kuch, boter. 
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Een Duitse soldaat schreeuwt het stereotype “Wo ist der Barakchef? Sofort naar Barak 16A! 

In einer halben Stunde”. Een vreselijk werk is dat. Je moet alles zo zorgvuldig in, onder, op, 

aan je krib opgeborgen, weer in de andere barak van voren af aan opbouwen. Spijkers 

uittrekken, met je vingers, alle voorraad hout onder de krib vandaan mee zien te smokkelen, 

je stookketeltjes, je lapjes om pannen schoon te schuren, een pestwerk vinden we het. Aldus 

nu in 16A. 

Gisteravond en vanavond weer spelen de Italianen voor hun eigen mensen maar ook en 

hoofdzakelijk voor ons. Ze hebben een prachtband: 2 accordeons, trompet, trombone, 2 violen, 

dwarsfluit, saxofoon! Een pracht stukje muziek geven ze weg. Hun orkestje hebben ze 

opgesteld naar ons toe, op tafels en banken, die ze naar buiten gesleept hebben. (Ze zitten in 

het kamp waar de Engelsen hebben gezeten, waarmee de levendige ruilhandel indertijd werd 

gedreven, dwars over de tuin heen). 

Na hun eerste nummer gisteravond, waarvoor een dankbaar applaus van onze zijde volgde, 

zei de leider van het orkestje met een buiging dankende: “Thank you very much!”. Vanavond 

zijn ze weer bezig. Het is prachtig zonnig herfstweer. Aan onze kant hebben verschillenden 

banken meegenomen, anderen zitten of staan. Vele nummers geven ze ten beste. Onder 

andere gedeelten uit het bekende “Das Land des Lächelns” van Lehar. Een Serv die Italiaans 

spreekt, treedt dan aan onze kant naar voren en vraagt om een Napolitaans lied. Een zanger 

komt op de proppen met een bekende Napolitaanse wijs. Al met al verbroedert de muziek ten 

zeerste, hetgeen hier in de praktijk blijkt. 

Communiqué geeft vanavond uit Rusland voortgezette strijd, vooral in het Zuiden. Uit Italië 

hevige strijd bij Salerno. Landing bij Tarento wordt toegegeven. Toestand zeer verward. 

Wehrmachtsbericht zegt zeer weinig. 

Dinsdag 14 september 1943 

Enige dagen geleden stond er bericht in de Deutsche Allgemeine Zeitung dat het Ministerie 

van Volksvoorlichting en Propaganda door bijzondere maatregelen er in was geslaagd over 

een aantal gebruikte radiotoestellen te beschikken, die thans aan de door luchtaanvallen 

getroffenen zouden worden uitgereikt. 8 prijsklassen waren ingesteld. Wij denken meteen aan 

een zekere gebeurtenis in ons lieve vaderland, waarbij ook sprake was van radiotoestellen en 

verschillende klassen. 

Grote transporten Italianen komen dagelijks binnen. De ontluizingsinrichting werkt dag en 

nacht door en levert de macaroni-eters geknipt en gekwast in het kamp af. Zij komen nu ook 

te liggen aan de zijde in het kamp waar wij zijn gehuisvest. In verband daarmee moeten wij 

weer verhuizen. Terug naar de barak waar we gisteren uit gingen! Hetzelfde karwei weer. De 

grootste ruzie hebben sommigen van ons met de Duitse militairen die het toezicht erop houden 

dat geen kribplanken e.d. worden meegenomen. Evenwel komen stapels brandhout, briketten 

enz. over, in dekens, zakken verpakt. Een bank en 2 tafels kunnen we er echter niet 

doorsmokkelen. Midden op straat staan De Clerq en Bos met de ….. te bekvechten. Geen 

resultaat. “Zurück”. Het grote voordeel is dat we nu weer het grote fornuis in onze barak 

hebben. Diezelfde avond nog brandt het lustig. Maar weer wagen. 

Bos ruilt een laken voor 2 pakken macaroni en ½ kuch. De Clerq een klein koffertje dat 

verschillende mankementen vertoonde, voor 1 portie brood, 15 Amerikaanse sigaretten en 
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ongeveer 10 aardappelen. In de Servische barak staat hij, samen met Van de Boomgaard, de 

aardappelen op te peuzelen. ”t Is slim, ja jongens, het is slim”, zegt hij enige malen. 

We zijn vandaag erg druk met corveeën in verband met de Italianen. 80 man aantreden om 

thee te brengen is heel gewoon. Groepen Italianen, circa 1500 man, hebben na de 

ontluisinrichting te zijn gepasseerd, de nacht in de open lucht moeten doorbrengen, gewikkeld 

in dekens en onder tentzeilen liggende. Wij zetten de thee er neer en gaan weer weg, in 

colonne, netjes. Wij kijken naar de Italianen en zij naar ons. Geen woord wordt er gewisseld, 

want een Duitse Unteroffizier met geschouderd geweer houdt ons op behoorlijke afstand. Met 

de Unteroffizier valt over het algemeen niet te spotten, de goeden niet te na gesproken. 

Verschillende of liever gezegd: de meeste soldaten zijn veel gemoedelijker en praten er 

openlijk over dat de oorlog nog zo of zoveel maanden zal duren. 

Het pi-pa (Pionier-Park) werk gaat elke dag door. Er zijn nu uit onze barak lui die zich vast 

voor dit corvee hebben opgegeven, gelokt door de belofte van extra portie van het 

overgeschoten eten en de uitbetaling van 70 Pf per dag. Het blijkt ook werkelijk wel wat op te 

leveren. Nu eens meer, dan eens minder. Wat aardappelen, wat soep, soms een broodje (en 

prima brood), een pakje sigaretten zelfs! Het is ter afwisseling wel eens aardig, zo’n dag mee 

te maken. Unteroffizier Kunde heeft een gedeelte de leiding (zie dinsdag 7 sept.) Hij staat een 

paar maal met de Feldwebel die een hese, zachte stem heeft en het toch meent, om bevelen 

over een afstand van een paar honderd meter te kunnen schreeuwen, vaak appels te eten ‘s 

morgens. En wij, arme bliksems, mogen toezien hoe ze gulzig de stukken verorberen. Wie 

weet is het Nederlands fruit. Er is vandaag een stel soldaten dat toezicht moet houden, maar 

dat nu niet bepaald van het snuggerste soort is. Vanmorgen al dadelijk, nadat de Unteroffizier 

ons had gezegd, de schoppen die door de Russen al waren aangebracht, ter hand te nemen 

en te beginnen, begon een klein ondermaats oud ventje tegen ons te kakelen. Hij spande zijn 

– denkbeeldige – biceps en raaskalde wat over “Muskeln” die we nu eens moesten tonen te 

bezitten. Hij sprong om ons heen, riep “Los, los, schnell, schnell” met geen ander resultaat 

dan dat we, zonder hem een blik waardig te keuren, tegen elkaar zeiden: “Laat die vent kletsen, 

hij is niet wijs. Net doen of hij er helemaal niet is jongens!”. De Unteroffizier maande nogmaals, 

nu de Russen, om voort te maken. Meteen begon het kleine pestsoldaatje ook weer tegen ons 

te schetteren: “Hé, los, los!”. Mal schnell, packt auf die Schoppen!”. Wij: “Stil vent, laat je eerst 

nakijken, lelijke schreeuwerd”. In zijn hele doen en laten gaf hij blijk, om het maar zacht uit te 

drukken, niet al te snugger te zijn. Daar zouden we trouwens die dag nog meer moois van 

beleven.  

Een tijdje waren we met de lorries aan het rijden. Een oude Sergeant-Majoor en een jongere 

kregen hevig door de benen van de Unteroffizier Kunde, omdat ze volgens zijn zeggen meer 

stonden te kijken en te rusten op hun schop dan te werken. Hij zou niet meer waarschuwen, 

maar hen “sofort” laten “einsperren” als ze niet doorwerkten. Het was trouwens ook geen 

aangenaam werkje: de natte leemachtige grond uit een kuil te werpen in een lorrie die 1 ½ 

meter boven je hoofd stond. We saboteerden al gauw zoveel als we konden en kankerden 

onder elkaar: “Laat die rotm.. dat zelf doen. Laat ze ons eerst beter te eten geven. Laat ze de 

Italianen in die kuil zetten hier. Laat die halve gare met z’n “Muskeln” het zelf opknappen”. 

Enfin, zijn tijd komt gauw. Stil maar kereltje, schreeuw maar niet zo, over een tijdje sta jij hier 

enz. enz. De Unteroffizier had het door, dat er met ons daar niet viel op te schieten. We 

moesten weg. “Alle Holländer draus!”. Een troepje Russen moest er weer in en wij kwamen 

een eind verderop te staan en kregen een heel gemakkelijk werkje: Grindzand overzetten van 

man tot man of beter gezegd van hoop tot hoop. Elke schop zand verplaatsten we hoogstens 
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2 meter. De hese Feldwebel stond eerst tegen ons te schreeuwen voor we elk naar zijn 

genoegen over de verschillende hopen zand verdeeld waren. De 2 Duitse soldaten die hierbij 

het toezicht hadden, vormden met de eerstbedoelde, die met ons werd overgeplaatst, een 

waardig trio. Zolang die Feldwebel in de buurt was, stonden ze met zijn drieën tegen ons en 

de Russen die hier ook werkten, tekeer te gaan. Eén van ons werd uitgescholden voor: “du 

verdammter Schweinehund, mal schnell! Los, los!”. Toen deze hierop zei: “Los, los! Ruhig 

mein Lieber, ruhig!” was de boot helemaal aan. De Feldwebel die toevallig dichtbij stond, werd 

er mee verwittigd dat hij praatjes had. Hierop liet deze nog een vloed van woorden over hem 

heen razen, erop neer komende, dat hij hem in de gaten zou houden. Toen die man van ons 

bovendien nog met zijn schop van de eerste hoop naar de tweede wees en daarbij met 

vragende blik om bevestiging van zijn vermoeden vroeg dat het de bedoeling zou zijn dat zand 

van de eerste naar de tweede hoop te transporteren, was helemaal de maat vol! De Feldwebel 

sprong op hem toe, greep de schop uit zijn hand en deed hem met een paar woedende 

bewegingen voor wat van hem gevraagd werd. “Das ist die ganze Sache, Mensch! Los, 

schnell!”. Wegbenend naar een volgende groep, bromde hij: “die verdammte Holländer!”. De 

kleine spande zijn “Muskeln” weer. 

Wij aan de schepperij, roepend tegen elkaar: “Een mooi stelletje idioten hebben ze hier als 

oppassers. Twee zijn er lang niet normaal en de 3e is communist”. No 3 stond al gauw tegen 

de Russen te zeggen, in het Russisch schijnbaar, dat ze maar kalm aan moesten doen. Later 

zei hij ook tegen ons, toen de Feldwebel een eind verderop bij de Russen stond: “Ich scheisse 

drauf, die ganze sache. Der Krieg ist bald am Ende. Die Russen machen es gut”. Hoe gaat het 

eigenlijk in Rusland? Wij horen daar niets van! Man van ons: “Het Wehrmachtsbericht niet 

gelezen?”. Hij: “Mensch, Ich scheisse drauf!”. Hij wou graag weten, hoe in werkelijkheid de 

toestand in Italië was.  

Hij zei ons ook dat ze met zijn drieën maar wat stonden te schelden en te razen zolang de 

Feldwebel in de buurt was, maar dat ze daar niets van meenden; we moesten maar een beetje 

doen, wanneer die in de buurt kwam. Hij verzekerde nogmaals: “Ich scheisse drauf”. Hij 

fluisterde tegen mij: “Ich bin kein Deutscher, Ich bin Pole!”. Vertelde dat hij na afloop van de 

oorlog in Polen was meegenomen uit Warschau en nu Duits soldaat was. Dat stuk van Polen 

was immers nu Duits gebied! Hij liet mij tersluiks foto’s zien van zijn vrouw en 2 kinderen. Hij 

was metselaar geweest. Hij zei: “Eten is slecht hier. Geen eten, geen werk, dat is duidelijk. Wij 

krijgen ook slecht eten. Wel meer dan jullie. 1/3 kuch per dag en soep, die vetter is dan die 

van de krijgsgevangenen. Verder zijn onze pakketten in 8 dagen overgezonden. Mijn vrouw 

heeft het slecht, ze kan niet veel sturen”.  

No 2 van het edele trio liep soldatenliedjes te neuriën met een afschuwelijke neusklank. Hij 

scheen daarbij heel ingenomen met zichzelf. Riep, toen de Feldwebel nog even in aantocht 

was, nog een paar keer zijn “Los” en “Schnell” maar ging, toen deze een andere richting nam 

en weer ging zitten appels eten met de dikke Unteroffizier Kunde, ook maar aan de kant zitten 

neuriën. Wij geloofden het toen ook wel en stonden op onze schoppen geleund of gingen 

tenslotte ook zitten. Tegen 10.30 uur, de tijd van afmars naar het kamp, kwam er nog even 

leven in de brouwerij. Nog éénmaal moesten de Russen hun lorrie vol scheppen en wegrijden, 

dan zou het afgelopen zijn voor vanmorgen. Onder ons aller belangstelling gebeurt dit en dan 

marcheren we weer naar het kamp terug: de soep wachtte!  
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Het gerucht doet de ronde, dat Mussolini door de Duitsers bevrijd is. We geloven er 

voorshands nog niet veel van. “Reclame” zeggen we. Verder weinig nieuws. In Italië bij Salerno 

hevige gevechten. In Rusland in het zuiden.         

Woensdag 15 september 1943 

Steeds meer Italianen komen in het kamp. Er wordt gesproken over 9.000. We zien ze trekken 

over de grindweg langs het kamp, lange colonnes. En de lange, vierkante schoorsteen van de 

badinrichting rookt maar. ’s Avonds zie je de rook wit afsteken tegen de donkere hemel in de 

maanlichte avond. De schijnwerpers verlichten het gehele terrein om de badinrichting. De 

macaroni-eters zeggen we. Velen van ons hebben al een souvenirtje van hen te pakken, in de 

vorm van een ster van hun jasrevers of een scheepje met opschrift “ Venezia” of munten. 

Donderdag 16 september 1943 

Het koken is nu officieel toegestaan. De barakchef regelt de zaak in dier voege, dat er 2 koks, 

1 bijkok, 2 houthakkers en 2 ballenmakers (van kolengruis) worden aangesteld, die zullen 

zorgen, dat de zaak marcheert. De brandstofvoorziening wordt echter grotendeels door onze 

vaste kolenploeg geleverd, die nu iedere dag met de Fransen gaat briketten hakken. Een zakje 

erop enz. Het fornuis doet het geweldig goed. ’s Avonds hoor je het geluid van het storten van 

bonen of erwten in een pannetje. In de week zetten! Als we straks weer thuis komen, hebben 

we weer het een en ander geleerd. Als we straks “thuis komen” . Het gerucht doet nu de ronde, 

dat alle Nederlanders binnenkort naar hun land zullen worden teruggezonden. Mussert zou 

daar achter zitten…. Als het eens waar was! Mussert laat ons koud! Al zou het door de duivel 

zijn! 

Ineens doet vanmiddag het gerucht de ronde dat er Rode Kruis zendingen uit Genève zijn, 

afkomstig van het Engelse en Argentijnse Rode Kruis en bestemd voor Nederlandse 

krijgsgevangenen. Een oranje band zou om de kisten zitten. Het zouden 3 wagons vol zijn en 

ze zouden nu bij de kantine liggen en de Nederlandse vertrouwensman Van Namen zou op 

één van de kisten zitten, dus het moet wel waar zijn. En warempel, in de loop van de middag 

blijkt dat het waar is. Wachtmeester Hulmer, onze vertrouwensman, leest ons zelfs de artikelen 

voor die erin zitten en die variëren van corned beef en melkpoeder met spek tot hutspot en 

kaas en sigaretten. Geweldig. Een gejuich gaat op! Dat is even wat! Dan zijn we er boven op, 

temeer daar vandaag ook nog officieel wordt bekendgemaakt, dat er ongeveer 1.000 Rode 

Kruispakketten uit Den Haag zijn aangekomen. De administratie van de eerstbedoelde 

zending zal nog wel enige dagen in beslag nemen, maar het komt in orde! 

De laatste tijd bijna geen pakketten en evenmin brieven. De meesten van ons hebben al 2 

weken of langer geen post gehad. Hakboom, die nog steeds vanaf 23 augustus in het 

Krankenrevier ligt en die probeert het zo lang mogelijk te rekken, daar hij anders op 

Arbeidskommando moet, heeft een hospik afgestuurd op de Dolmetscher. Voor een zieke 

werd uitzondering gemaakt: 7 brieven tegelijk! Of ze dus hier liggen!! We schelden, we razen! 

Kleins ook nog steeds in Krankenrevier. Houdt zich daar best. Extra papkost en per week 

biscuit. Wie doet je wat? 

Vrijdag 17 september 1943 

Steeds meer Italianen komen in dit kamp. Men spreekt al van 12.000 man. Het zijn veel jonge 

kerels, donker, klein van stuk. De barakken zijn alle vol. Tenten voor een man of 10 worden 
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opgezet. Hele rijen staan er. Veel Nederlanders zijn al gauw aan het verzamelen van 

souvenirs. In de hoofdstraat mogen de Italianen niet vrij lopen. 

Aan het Oostfront gaat het de Duitsers niet naar den vleze, dat is aan de artikelen in de 

Völkischer Beobachter wel te merken. In Italië praten ze alleen over de sector bij Salerno, waar 

ze volgens hun beweringen het Engels-Amerikaanse landingsleger, dat een sterk 

bruggenhoofd heeft gevormd, terugdringen. Onder dekking van zijn zware scheepsgeschut 

kon dit nog gehouden worden. (Hoe ver zou het in werkelijkheid al zijn? Vragen we ons af). 

Mussolini is volgens de berichten uit een verlaten berghotel dat alleen via een kabelspoortje 

bereikbaar was, door een Duitse afdeling onder leiding van SS Hauptsturmführer Otto 

Skorzeny bevrijd met behulp van een vliegtuig dat op een rotsplateau een landing maakte en 

opsteeg (???). Groots opgemaakte berichten hierover. Reclamezet! Mussolini heeft een 

nieuwe “Republikeins fascistische Partij”  opgericht. 

Zaterdag 18 september 1943 

Steeds meer Italianen komen er bij. Meest uit Noord-Italië, Albanië en Zuid-Frankrijk. Het 

geroep van Duce en andere schimpscheuten van de kant van degenen die al lang hier zijn, 

heeft reeds lang opgehouden. Die jongens hebben ook hun plicht gedaan. Ze konden ook niet 

anders. Nu ze wel anders kunnen, tonen ze dat ook, hetgeen vandaag blijkt, wanneer ze 

afdelingsgewijs op het voetbalterrein moeten aantreden en vanaf de aanwezige tribune door 

een Italiaan, die met een stel hoge Duitse officieren in 2 auto’s komt, worden toegesproken.  

Het resultaat is bedroevend. In totaal circa 60 man. Dat is dus ½ %!! Die willen dus 

samenwerken met de Duitsers en doorvechten. Hebben zich eerst een kale kop laten knippen 

en laten sollen. 

Communiqué. In Rusland zijn Noworovisk (Noworossijsk, Kuban) en Bejansk (midden sector) 

ontruimd, binnen het raam van een grote, nog aan de gang zijnde frontverkorting, waardoor 

reserves worden vrijgemaakt. In Italië zijn nieuwe grote landingen van Engels-Amerikaanse 

troepen in het zuiden van de Golf van Salerno aan de gang! En om de vreugde onder ons 

compleet te maken: bij het middageten ontvangen we blik corned beef (heerlijk, mals, vers 

vlees) en 1 pakje Argentijnse sigaretten (10 stuks) met de smaak Virginia (o.a. Pirate!). het 

opschrift op deze pakje luidt: “Gift from friends in the Argentine Republic” (andere zijde in het 

Spaans).  Ook zijn er pakjes bij met het opschrift op een witte plakstrook om het pakje: 

“Kerstgift van Nederlandse vrienden in Argentinië”. We zijn de koning te rijk met dit moois. Wat 

stijgt de stemming! Enkele dagen geleden was het: geen post en pakketten bijna, worden 

steeds gestuurd van het ene baantje naar het andere! We waren chagrijnig, kankerden en 

waren kort aangebonden tegen elkaar. Er gingen, ook onder ons, van enkelen stemmen op 

om wanneer  er een geschikte gelegenheid zich voordeed, ergens een gemakkelijk baantje 

met goed eten te krijgen. Enkelen hadden het over “gek worden van dat eeuwige prikkeldraad” 

en “wat afwisseling moeten hebben”. Anderen houden het juiste standpunt hen voor: “Nooit 

vrijwillig gaan werken, want daardoor ga je een man vrijmaken voor het front”. Maar nu is 

daarvan geen sprake. De hemel is opgeklaard! 
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Pakje cigarillos als kerstgift (coll. Familie Doornewaard) 

Vrolijk heeft vandaag de onaangename mededeling gekregen: “de brief die je op 17 augustus 

hebt geschreven, krijg je terug, alsjeblieft, en niet meer tussen de lijnen schrijven!”. Denk je, 

dat je vrouw hem al heeft! Snelle postdoorzending! Hij zegt een lelijke brief naar huis te hebben 

geschreven dat hij niets meer hoorde en dat anderen wel post kregen. (Dat liegt hij, want het 

merendeel van ons heeft minstens 14 dagen geen post gehad). En over eten gesproken: hij 

kreeg gisteren nog 3 porties brood van een Poolse vriend. 

Been en Kortenhoef hebben het op een akkoordje gegooid met een kok uit de grote keuken. 

Iedere dag een portie. Vanaf 12 september al. Gisteren hadden ze snert en ook al 2 x spinazie 

deze week. Er worden veel aardappels “achterover gedrukt” in de groentenloods, van de 

wagens, uit de keuken, waar we maar wat pikken kunnen. 

Maandag 20 september 1943 

Vandaag velen van ons groepje naar de pi-pa werken. Vertrek bij goed weer. Meesten geen 

overjas. ’t Gaat spoedig regenen uit geheel grijze lucht. Doorwerken! Tot we flink doornat zijn 

en dan kunnen we afmarcheren. Geen extraatje vandaag: sigaretten, broodje of aardappels. 

Ook niets te pikken. 

Vanmiddag kwamen de Italianen weer allen bijeen op het grote terrein achter onze barakken. 

Daar stonden er ongeveer 15.000! Ze trokken maar langs, colonne na colonne. De Hauptmann 

en andere hoge officieren komen bij de tribune staan. Een auto met hoge Duitse officieren 

brengt een Italiaanse generaal, die wat weg heeft van Mussolini; hij is even dik en zwaar. Met 

moeite beklimt hij de ladder naar het hoge platform en spreekt de Italiaantjes toe voor de 

opgestelde microfoon, die zijn stemgeluid over de omgeving doet daveren. Hij zegt, dat ze hier 

niet thuis horen tussen al die vijanden van Italië, dat ze moeten gaan vechten òf tegen het 

Bolsjewisme in Rusland òf tegen de Engelsen/Amerikanen in hun vaderland, hetgeen hij 

aanbeveelt te gaan verdedigen en te redden van de algehele ondergang waarin Badoglio het 

gestort heeft. Ze zullen dan onder leiding van Italianen komen en niet onder Duitse leiding. Het 

resultaat van zijn rede is bedroevend. Uit de ongeveer 15.000 man treden er 60 naar voren. 

Hier en daar treedt een paar man uit de duizenden naar voren, nageschreeuwd en 

waarschijnlijk verwenst door hun kameraden. Ze scharen zich om de generaal en doen allen 
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zenuwachtig enthousiast. Gezien de oogst, beklimt de dikkerd nogmaals zijn verheven 

spreekgestoelte en bezweert hen, hun vaderland te verdedigen. Hij gestikuleert, rukt met beide 

handen aan een balk voor hem, spreekt met donderende stem, stelt dan schijnbaar een vraag, 

waarop kreten opstijgen uit een bepaalde richting van zijn gehoor, hetgeen een Duitse officier 

bezwerend zijn hand doet opsteken. Het resultaat is weer een 20-tal zieltjes. De overigen gaan 

in de achterste gelederen op elkaars schouders staan, om te zien hoeveel het er zijn. 

De generaal vertrekt, heft de hand als groet tegen de Duitse officieren, schudt hun handen , 

steekt weer zijn hand omhoog, wordt nogmaals omringd door zijn pas gewonnen volgelingen 

en vertrekt eindelijk. Afmars van de troepen. Ze trekken langs ons, lachend. Sommigen van 

ons schudden hun handen, gefeliciteerd met jullie standvastigheid.  

Een Duitse onderofficier, de dikke uit het pipa-park, ziet dit en zegt tegen 3 Nederlandse 

onderofficieren: “Sie sind verhaftet”. Ziet dan dat een Fransman hetzelfde doet. Gaat daar ook 

heen en zegt hetzelfde. De Fransman echter neemt de benen, waarop de Duitser zijn pistool 

trekt en hem neerschiet. Tweemaal door zijn bovenbenen getroffen blijft hij liggen, doodsbleek. 

De overigen stuiven uiteen. Op een draagbaar wordt de Fransman naar het lazaret gebracht 

en de 3 Nederlanders worden in arrest gesteld. Een poos later doet het gerucht de ronde, dat 

de Duitse onderofficier zijn wapens heeft moeten afleggen. Volgende dag echter zien we hem 

al weer gewoon zijn dienst doen. 

Dinsdag 21 september 1943 

Allerlei corveeën krijgen we nog te verwerken. Aardappelkuilen maken, aardappelen laden, 

lossen, strobalen opslaan, lossen, in de aardappel- en groentenloods werken: peentjes 

snijden, koolrabi schillen, aardappelen rijden naar de keuken. Anders is hiervoor een vaste 

ploeg, maar gezien de grote sterkte van het Lager is er hulp nodig. Het Duitse rijk vaart hierbij 

evenwel wat onze ploeg betreft die er vandaag werken moet, niet wel bij. We zijn nog geen 2 

minuten in de loods of een man of 4 moet een mes gaan halen. Dit is misschien wel waar, 

maar het was er meer om te doen, hun zakken even te gaan ledigen. Zijn ze terug, anderen 

weg. Zo loopt dat een minuut of 10 druk door. Dan echter wordt er paal en perk aan gesteld 

door de beheerder, de zogenoemde Lagermeister, een Duitser die bij het verlaten van de 

loodsen er een paar fouilleert en terugzendt om hun zakken te ledigen. Zo gauw is hij echter 

niet op zijn fiets verdwenen, of de één na de ander knijpt er tussenuit.  

Er is wel een Duitse soldaat, een oorlogsinvalide, een bleke, bedaarde jongen, die als 

uitzondering nu eens niet schreeuwt en tekeer gaat. Hij waarschuwt ons dat we het niet te bar 

moeten maken, want dat de Lagermeister straks allen wil fouilleren. Echter, af en toe moet er 

nu één nodig “austreten”. De bedaarde heeft niet de moed en misschien beter zoveel moed, 

dat hij niemand fouilleert maar hen alleen op het hart drukt snel terug te zijn. Ja, ja, dat komt 

dik in orde. Als ineens de Lagermeister voor de ingang staat en er één met dik gebolde zakken 

terugstuurt, begint hij te bulderen tegen ons dat hij ons zal laten “einsperren” als we het nog 

zo bar maken, dan gaat het even minder. Maar de Nederlandse jongens zijn brutaal: Als we 

vertrekken, de meesten met een overjas los omhangend om niet de dikke zakken te zien, zijn 

we allen weer wel voorzien en het gaat goed, we komen er veilig door. Hoeveel kilo’s 

aardappelen en peentjes zouden deze 20 man vandaag meegepikt hebben?  

’s Middags gaat het zo, o.a. De Zeeuw werkt in de loods. Gaat bij een raam zitten. Van 

Brummelen doet ’s middags meestal geen corvee i.v.m. het vertalen van het communiqué. Hij 

gaat nu eerst even fourageren, buitenkant van de loods, laatste raam. De Zeeuw duwt de 
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peentjes door het grove gaas en Van Brummelen heeft ze maar te verzamelen. Tot 2 x toe 

haalt hij een lading, teruggaande met zwierig gedragen overjas. 

Van de zending van het Argentijnse Rode Kruis krijgen we vandaag een blik boter van 1 pond 

per 2 man en een blikje melk per man. Wat een genot: ieder een ½ pond boter! De 

gecondenseerde melk met suiker zijn we niet lang baas over, die smaakt zó heerlijk! Ons 

fornuis werkt op volle toeren. De clandestiene brikettenaanvoer werkt prima en we pikken links 

en rechts wat hout. Ook worden er ballen gemaakt van kolengruis. Antraciet “pikken” we ook 

van een grote hoop. Dit loopt gesmeerd. 

Woensdag 22 september 1943 

De Zeeuw pi-pa. Brengt een rugzak met aardappelen mee, die hij op minder dan 2 meter 

afstand van de Feldwebel, die tegen de Russen staat te foeteren, uit een kist “pikt”. De Duitse 

soldaat, die het ploegje Nederlanders begeleidt, ziet het en lacht erom. Vraagt: “Macht die 

Polizei in Holland das auch so?”. De Zeeuw klopt van hem 2 doosjes lucifers los. Anderen van 

ons, o.a. Bos, Van de Boomgaard, Kortenhoef, Van Brummelen, Been moeten in barak 15A 

strozakken vullen. Het hout, dat van de balen houtwol komt, moeten we bundelen en op een 

hoop zetten. Als de Onderofficier die de zaak regelt even weg is, verdwijnen Bos, Kortenhoef 

en Van Brummelen ieder met een rol naar onze barak. Verstoppen die in een hoek van de 

barak onder een kofferrek. Even later rolt Bos een tiental latten in zijn overjas en gaat kwasi 

zijn overjas even wegbrengen. Hij heeft echter de reuzepech Unteroffizier Lipschutz tegen het 

lijf te lopen, die hem passeert, omziet, roept: “Hé, komm’ mal zurück!”. Bos houdt zich doof en 

tippelt door. Een gebrul: “Mensch, du, komm’ mal zurück” doet hem verwonderd omzien en op 

zijn borst wijzend, vragen: “Ich?”. Ja, hij is het! Gaat terug, moet overjas aan L. geven, die 

glimlacht als hij hem in zijn handen houdt en mee terugneemt in 15A, waar hij het uitstrooit.  

Hij praat dan met de Fransen die aan de voorzijde van deze barak een bureautje hebben. Een 

dikke Fransman heeft hun toen waarschijnlijk ingefluisterd dat wij in onze barak dat hout 

verbrandden, althans we vermoeden het ten sterkste, aangezien deze dikkerd even tevoren 

door onze barak liep, waar hij anders nooit komt, in de keuken keek, naar het hout keek dat 

daar onder een bank lag en weer verdween. Onderofficier L. op pad. Bracht uit onze barak de 

3 rollen met het klaar liggende hout uit de keuken ook weg. 3 Man bracht elk een rol naar 15A 

terug. Voor de ingang van 15A stond Van Brummelen klaar, pakte de laatste rol over, holde er 

mee tussen de barakken door, ging onze barak aan de achterzijde binnen, juist op het moment 

dat Onderofficier Lipschutz er voor weer in kwam, op zoek naar hout onder en tussen de 

kribben. Hij klom snel met zijn arm vol hout op de dichtstbijzijnde krib, gooide het onder de 

strozak, deken erover en zelf languit erop. Slapend. Zo worden de Duitsers bij de benen 

genomen. We geloven dat Onderofficier L. er inwendig om lacht als hij weer zoiets van ons 

ontdekt. Al een paar keer heeft hij hoofdschuddend gezegd: “Immer wieder die Schwarzen”, 

daarbij doelend op ons. Hij laat nu door een stel soldaten dat pas hier is, het laatst 

aangekomen Nederlandse contingent uit Amersfoort waarvan de meesten ondergedoken 

waren geweest, al het hout uit 15A wegbrengen. Als de jongens buiten klaar staan en hij 

binnen nog de zaak regelt, zijn er 2 van ons die een rol hout van deze jongens overnemen en 

ermee naar onze barak zeulen en die nu goed opbergen. 

De Clerq ruilt een overall voor 40 Amerikaanse sigaretten en 2 pakjes Amerikaanse biscuit. 

Van de Boomgaard een overhemd voor 40 Engelse sigaretten. Kleins nog steeds LA3; (Leichte 

Arbeit 3) dit is zeer licht werk. Brugmans ook LA3. Ligt halve dag te bed. Ontvangt bezoek van 



110 

2 Amerikanen en 1 Engelsman, die hij enige dagen geleden heeft leren kennen, toen ze door 

ons kamp scharrelden op zoek naar wat eten. Dezen hebben al sedert 3 maanden dat ze hier 

zijn, geen pakketten ontvangen. 

Communiqué. Rusland: er is toegegeven dat Stalino, Mariupol (al tijdje geleden gemeld) zijn 

ontruimd. De Russen steeds in de aanval over het front van de Zee van Azov tot Smolensk. 

Grote druk. Alle aanvallen afgeslagen. Enkele doorbraken tot staan gebracht. Dit is het bericht 

van elke dag. Italië: Mussolini is bevrijd door de Duisters. Heeft nieuwe republikeinse 

fascistische partij opgericht, heeft voor de radio gesproken. Maarschalk Badoglio is ergens 

veilig achter de geallieerde linies. Heeft ook voor de radio over Algiers gesproken en aangezet 

tot sabotage en vormen van guerillabenden. In Istrië, Slovenië en Kroatië en bij Venetië zijn 

reeds van die comm. benden, volgens het Wehrmachtsbericht. De Duitse legers uit Zuid-Italië 

hebben zich aangesloten bij die in de omgeving van Salerno en er is door de Duitsers nu een 

kortere weerstandslinie betrokken. Corsica is volgens de Wehrmachtsberichten door de 

Duitsers ontruimd. In verre Oosten doen de Amerikanen en Japanners afwisselend 

luchtaanvallen. Bij de Japanners heet het steeds: alle vliegtuigen op hun steunpunten 

teruggekeerd. 

Donderdag 23 september 1943 

Aardappelkuilen graven. We moeten doorwerken tot 13.00 uur vandaag. O.a. balen stro 

lossen. Hevig kankerend doen we het. Eten straks natuurlijk koud! Erwtensoep vandaag nog 

wel! Er zijn volgens de keuken 18.000 Italianen hier. De keuken werkt met 2 ploegen dag en 

nacht door. Extra keukenpersoneel wordt aangenomen, er zijn liefhebbers genoeg voor. Extra 

porties eten! Dubbel boter en suiker, meer brood, genoeg soep en aardappelen. Plus wat er 

nog gepikt wordt en dat lijkt ons niet zo’n klein beetje, gezien de voorraden waarover de 

desbetreffende lieden beschikken, reeds na een paar dagen. Een stuk vlees krijgen ze ook af 

en toe extra en een groot stuk leverpastei. Van onze groep zijn Brugmans en Vrolijk sinds 

vandaag ook van de partij. Ze moeten in de keuken werken. 

Communiqué. Rusland: Poltava ontruimd. Weinig nieuws over Italië. Opmerkelijk stil. Schelden 

op Churchill en Badoglio. Gerucht over landing Engelsen bij Calais.  

Er komt opeens veel post los, alles gedateerd van 11-14 september. Ook groot aantal 

pakketten. Been, Kortenhoef van ons o.a. Opmerkelijk veel post krijgt Bos. “Hij zal er ook een 

keer eens niet bij zijn” pleegt de facteur al te zeggen. 

Vrijdag 24 september 1943 

Onze groep weer aardappelkuilen graven. Met een wagen hopen onkruid van het land rijden. 

We gaan vandaag op tijd naar huis. Echter het eten is koud en de soep is zeer weinig 

(wortelsoep). Vele varkens maken de spoeling dun! 

Het weer is buitengewoon mooi, al een paar dagen nu. We hebben een gezond baantje zo. Er 

zijn weer nieuwe Engelse en Amerikaanse krijgsgevangenen uit Italië aangekomen, die in 

Tobroek en Tunis krijgsgevangen zijn gemaakt. We krijgen wat Italiaanse en ook wel Engelse 

sigaretten van hen. Ze zijn erg nieuwsgierig naar nieuws. “Any news?”.  

Post gaat nu goed door. Alles verse post. Over de maand augustus komt nagenoeg niets 

binnen. Waar hangt dit ergens uit? Berichten uit Enschede: Bos krijgt bericht, dat hij vader van 

een dochter is geworden. ’s Avonds door de barakchef naar gewoonte officieel aan ons allen 
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meegedeeld en Bos wordt bij monde van hem gefeliciteerd. Een driewerf hoeraatje voor Bos! 

Verschillende vrouwen schrijven, dat de commissaris (Antonie Berends, Kapitein-korpschef 

van politie te Enschede, na de oorlog veroordeeld tot levenslang) er een lijfwacht op na houdt 

van 4 man. Ook dat er geregeld eetwaren voor ons worden ingezameld, o.a. ook door 

echtgenoten van fabrikanten. We wisten het wel, dat men ons niet zou vergeten in “Ensche!”. 

Het stemt ons dankbaar.  

Het Rode Kruis heeft in de maand augustus 2 zegels verstrekt voor pakketverzending en voor 

de maand september 4 stuks! Het schijnt echter, althans wij krijgen sterk die indruk hier, dat 

het Rode Kruis remmend werkt op de verzending van vrije pakketten, zoals dat hier is 

toegestaan. Onze vrouwen zijn bang gemaakt, dat is onze indruk. Ze durven niet te verzenden 

buiten het Rode Kruis. Terwijl er hier toch pakketten binnenkomen van 5 kg, uit Nederland en 

ook uit het grensgebied verzonden. Deze zijn in ongeveer 12 dagen hier. Enfin, straks komt 

natuurlijk de hele zaak tegelijk. Er zijn nu echter al mensen hier, die bericht van thuis hebben, 

dat er op 17 augustus al in totaal 7 pakketten voor hen zijn verzonden, terwijl ze er nog géén 

ontvingen! 

Communiqué. Rusland: het Wehrmachtsbericht geeft de indruk dat er zeer hevige gevechten 

aan de gang zijn. Er wordt iedere dag weer gesproken over “losmakingsbewegingen”. In het 

centrale front, middenloop van de Dnjepr, stuwt de vijand zijn legers achter de Duitsers aan. 

In Italië: nagenoeg geen nieuws hierover. In Verre Oosten: hevige luchtactiviteiten.  

Vanmorgen bij het graven van de aardappelkuilen waren De Zeeuw en Van Brummelen, zoals 

alle anderen van ons, bezig te scheppen met de overjassen aan. Zij tweeën maakten het 

echter nog bonter: zij staken één hand in de zak, één aan de schop, voet op de schop, daarna 

deze voet onder het uiteinde van de steel en door een opwaartse beweging van het been het 

zand weggooien. Een Feldwebel die vlakbij in het Russenkamp was, zag dit en riep tegen de 

bij ons dienstdoende onderofficieren: “Zeigen Sie dem Schuft wie er den Spaten in die Hände 

hält!”. De onderofficier hierop reagerende, dreigde man en nummer te noteren als niet goed 

doorgewerkt werd. Natuurlijk waren ze beiden weer gewoon aan het werk gegaan, alsof ze 

geen geschreeuw hadden gehoord. Van Brummelen vroeg later nog brutaal aan de 

onderofficier of de schoften zó goed gewerkt hadden. Waarop deze het niet ontkende: “Joa, 

joa!”.  

Zaterdag 25 september 1943 

Vanmorgen onze groep weer in de aardappelloods. Onmiddellijk na de loods te hebben 

betreden, ziende dat de dikke Lagermeister er nog niet is, beginnen we in tempo onze zakken 

vol te proppen en snel naar de barak te verdwijnen. Gaat goed. De eerste lading aardappelen 

en peentjes is binnen. Als we één voor één weer binnen zijn gekomen, is ons werk koolrabi 

schillen. De aardappelen liggen aan de andere zijde van de loods. De Lagermeister staat er 

niet steeds bij, hij gaat wel eens een poosje in zijn kantoor zitten en dan nemen we de kans 

waar. Al schillend lopen we naar de uitgang, zien onze kans schoon, smijten de half geschilde 

knol op de hoop en smeren ‘m de hoek om. Zo ook Kortenhoef. Hij was, met wijds gebaar zijn 

overjas dragend, al op een veilige afstand van de loods, toen een Duitse onderofficier die niets 

met de loods uitstaande had, hem achterop kwam, die hem schijnbaar de loods had zien 

verlaten en hem sommeerde mee terug te gaan. We zagen ze binnenkomen. Deur dicht. Even 

later kwam Kortenhoef met een hoogrode kleur en zijn pet onder het stof en vuil terug. Hij 

vertelde ons te zijn geslagen, tot 2 x toe, door die onderofficier. Velen van ons gaan reeds hun 
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zakken tersluiks ledigen. We zijn er even perplex van. Dan komt de dikke Lagermeister erbij 

en zegt ons dat we dat er niet bij moeten laten zitten dat hij één van ons mishandelt. Dat vindt 

hij geen werk. Wij zijn geen Russen!, zegt hij. Hollanders worden niet geslagen! Na enig 

overleg, waarbij hij de naam van de onderofficier (Eckstein) noemt en zegt, dat hij wel als 

ooggetuige bij de Hauptmann wil optreden, wordt er onmiddellijk een beklag opgemaakt, dat 

nog diezelfde morgen naar de Hauptmann gaat. Nu maar afwachten! 

We krijgen van het Rode Kruis: 1 blik ballen gehakt, 1 doosje sigaretten (van Nederlanders in 

Argentinië “kerstgift”) en 1 stuk zeep. Na de uitdeling is er al spoedig één die zijn portie als 

vermist meldt bij de barakchef, die terstond de hulp van de politie inroept om in de laatste tijd 

veelvuldig voorkomende diefstallen nu eens te trachten wat licht te brengen. Wij nemen onze 

maatregelen: uitgangen bezet, alle bedden en koffers doorzocht en voor we daarmee klaar 

zijn, wordt het reeds gevonden in de koffers van één van de vrienden van de benadeelde, die 

echter zeer pertinent verklaarde, het niet erin gezet te hebben. Het raadsel wordt voorlopig 

niet opgelost. Er klopt iets niet. In elk geval heeft deze maatregel preventief gewerkt. 

Zondag 26 september 1943 

Brugmans en Vrolijk in de keuken. Reusachtig goed eten. Vandaag goulash. Wij krijgen per 

man 3 à 4 lepels met vlees. Zij hebben ieder een pan vol! Ze willen proberen Hakboom ook 

daar te krijgen. 

Vandaag geen generaal-appèl. Slecht weer en bovendien zijn de Duitsers ontzettend druk met 

de Italianen. Dezen worden in tempo klaargemaakt voor de uitzending in Arbeidskommando’s. 

Men zegt hoofdzakelijk naar de fabrieken in Dresden en Leipzig. Er wordt niet gekeken naar 

rangen: alle onderofficieren worden meteen ingedeeld. Ze zijn voor een groot gedeelte 

gelegerd in tenten. Slecht weer! Brr! Wij zijn erg verkikkerd op de grote eetketels met de 

prachtige deksels om iets in te laten bakken. Al gauw zijn we van het ruilen met hen. Onze 

oude eetketels inleveren aan hen, vol met peentjes of gekookte aardappelen en de hunne 

terug. Ook hun vele flessen met stof overtrokken en met een lange draagband, ruilen 

sommigen voor eetwaar. Ze hebben schijnbaar erge honger. We brengen er extra zakken met 

peentjes heen en sommige jongens hebben nog wat soep voor hen. De behandeling die zij 

ondervinden, is heel anders dan de onze. We zien soms dat er een paar afgeranseld worden. 

Ook veel Engelse krijgsgevangenen zijn momenteel hier. Ze komen ook uit Italië. Hun haren 

zijn daar niet geknipt, hetgeen hier wel gebeurt. Voor het eerst sinds maanden krijgen ze hier 

aardappels, vertellen ze. In Italië was het altijd macaroni en rijst. Ook Griekse 

krijgsgevangenen zijn hier afgelopen week gearriveerd. Sommige officieren – al mensen op 

leeftijd – zijn in burger. Met veel Italianen is dit trouwens ook het geval. Ze vertellen, dat ze al 

een burger kostuum hadden opgescharreld, echter later werden gepakt. 

Communiqué. Rusland: Smolensk en Roslavl ontruimd. De Russen op meerdere plaatsen voor 

de Dnjepr en trachtten die over te steken. Italië: gevechten tussen Salerno en de Oostkust van 

Italië. Sterke vijandelijke strijdkrachten afgeslagen. Luchtaanvallen op Westkust. Nantes 

zwaar getroffen. ’s Nachts Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt en Aken. 

Maandag 27 september 1943 

Onze groep vandaag barakcorvee. Dat is tegenwoordig nog de beste baan hier. We eten 

vandaag “vogeltjes”zaadpap met worteltjes. “Hirse” heet dat officieel. Sommigen zeggen nu 
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dat het blauwmaanzaad is, waar het vet eruit is. Vannacht om 02.00 uur al waren de Italianen 

aan het schreeuwen en trekken. Er gaan weer afdelingen naar een of ander werk. Om 06.30 

uur als wij op de appèlplaats staan, gaat al een grauwe colonne over de grindweg naar het 

station Neuburxdorf. Een andere colonne komt daar vandaan en trekt het kamp in. Enkelen 

van ons beleven de sensatie dat ze, van de keuken komend, in de kampstraat een Duitse 

Feldwebel groeten en dat deze terug groet en daarbij vriendelijk knikkend “Guten Morgen” 

zegt. “Als je me nou!” zeggen de onzen. Hun stemming van “verloren zaak” die de één openlijk 

en de ander onder geen voorwaarde met woorden uitdrukt, komt in ieder geval in hun houding 

zeer zeker tot uiting. Wat zei de Lagermeister afgelopen week? “Wij moeten na de oorlog ook 

met elkaar leven”.  

De Hauptmann zou vanmorgen in de keuken tegen één van de koks gezegd hebben: “Mit 

Weihnachten seid Ihr doch zu Hause”. Of dat nu gekscherend was om te tonen: “Ik weet wat 

er hier in dit kamp gedacht wordt” of dat het ernstig gemeend was, weten we niet.  

Het koken gaat goed nu. Iedere dag aardappelen, bonen, worteltjes, een of andere pap. En ’s 

avonds schillen en schrapen. We krijgen er ontoonbare handen van. Maar er is raad: 

chloorkalk, die iedere dag door de barak wc wordt gestrooid, met wat water aanmengen en je 

hebt je fijnste bleekwater! De Zeeuw en Van Brummelen hebben een grote kartonnen doos, 

waar zeker 10 kg aan aardappelen en peentjes zit. Waar we kunnen, “pikken” we.  

Gisteren moesten er ineens 10 man met een kleine schreeuwende Feldwebel mee naar de 

Italianen om enige tentzeilen vol met broodzakken, gasmaskers enz. weg te dragen. Toen 

onze jongens terugkwamen, hadden ze hun zakken vol met leren riemen en linnen banden. 

We worden er gehaaid in! 

Het is gelukt: Hakboom komt in de keuken. Vandaag wordt hij ontslagen uit het Krankenrevier 

en morgen begint zijn taak! Het valt ons op hoe vreselijk bleek hij ziet. 

Dinsdag 28 september 1943 

Het werken in de keuken door Brugmans en Vrolijk en nu Hakboom erbij. Zij behoren tot het 

zogeheten broodkommando, dat uit 10 man bestaat. Hun werk bestaat hierin, dat ze ’s 

morgens in de keuken helpen kool en groenten snijden, blikken open maken, goederen laden 

en lossen van de auto’s. ’s Middags na 13.00 uur hoofdzakelijk het lossen en klaar maken voor 

uitdeling van brood. Zondag j.l. hebben ze 10.000 broden verwerkt. Een ketting maken ze dan 

en overgeven. Kapotte worden aan de kant gelegd. Hele korsten vallen er soms af: in de zak!  

Ook blikken met vlees lossen naar de kelder. Onderweg wordt er wel eens een blik “gepikt”. 

Ook tonnen met vet uit de kelder naar de keuken brengen. Altijd eigen potje bij de hand. Er is 

een eetzaaltje voor het vast keukenpersoneel. Ieder kan zijn eigen potje klaarmaken op het 

grote fornuis. Aardappels heerlijk bakken en er wat vet in smokkelen. 

Vanavond hadden ze ¼ kuch extra! En met 10 man een groot blik leverpastei. Grote portie 

suiker. ’s Middags zoveel soep als ze lusten. Gisteren is er eentje uitgetrapt, die een blik vlees 

mee wou smokkelen in zijn broekzak, toen hij even mee moest een wagen wegbrengen. De 

Inspektor zelf betrapte hem. Voor straf kreeg de hele ploeg het voorgeschreven rantsoen. 

Vrolijk heeft vriendschap gesloten met een Zuid-Afrikaan die gebroken Nederlands spreekt. 

De Engelsen komen vaak om water vragen aan de keuken om thee te zetten. Goede thee 

schijnen ze voldoende bij zich te hebben. Het vocht dat we hier drinken, blieven ze niet. Alleen 
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maar kokend water halen ze in de emmers. Wanneer de ledige emmers worden teruggebracht, 

ligt er op de bodem een dikke laag theebladeren, die wij vaak meenemen en nogmaals laten 

aftrekken. Ook gaan we ze drogen en verzamelen. De vriend van Vrolijk heet Mr K.E. 

Shanrock, 33 Chelly Conscent, Kensington, Port Elisabeth, C.d. South-Africa. Hij is farmer. Ze 

zorgen wel eens dat hij extra soep krijgt. Hij gaf aan Vrolijk en Brugmans een bus cacao, 

Amerikaanse sigaretten en Amerikaanse koffie. 

Werkuren van 08.00-17.00 uur à 70 Pf per dag en 2 brieven en 2 briefkaarten extra per maand. 

Brugmans at hele lepels met vet op en ondervond al gauw dat zijn ingewanden toen al te 

gesmeerd waren. In zijn plaats valt nu Kleins een paar dagen in. 

Dat het hier niet helemaal honger lijden is dankzij de keuken en dankzij de pakjes en het pikken 

links en rechts, getuigt het volgende menu voor een dinertje, dat een 4-tal knapen hier, onder 

wie Vrolijk, aanrichtte ter ere van de verjaardag van een van hen: vooraf soep van dunne Hirse, 

daarna pap van dikgekookte Hirse, gevolgd door rijst met rozijnen (laatste uit Amerikaans 

pakket van een Pool). Gebakken aardappelen met peultjes werd gevolgd door 

chocoladepudding als dessert. Hierna werd een kop ouderwetse koffie genuttigd, onder het 

genot van een Player. 

En Brugmans, die arme, lag op zijn bed en moest zich door Vrolijk laten welgevallen dat deze 

hem met smakkende lippen de heerlijkheden voorspiegelde. Maar dat zijn uitzonderingen hier. 

De loop van de dag is soep, pelkartoffeln en aardappelen, peultjes en boontjes of pap, gekookt 

op ons fornuis. Vet is verre te zoeken. Een klontje boter misschien, uitgespaard van ons brood. 

Ook het Internationale Rode Kruis helpt ons prachtig voort. Vandaag kregen we per man een 

pakje van 2 ons Argentijnse kaas en een grote plak chocolade. 

Het ruilen met de Italianen, dat zich aanvankelijk beperkte tot eetketel, veldflessen en kielen 

van donkere stof (die naar nu blijkt door de Italianen moeten worden ingeleverd), heeft nu 

ernstiger vormen aangenomen. Er zijn parasieten onder ons, die een horloge ruilen voor een 

paar korsten kuch. Een andere ellendeling neemt 2 horloges aan voor zijn zojuist ontvangen 

plak chocolade. Zo gaan ook veel vulpenhouders voor grote portie aardappelen. Schunnig 

wordt het gevonden. Onze vertrouwensman, wachtmeester Hulmer, spreekt ’s avonds openlijk 

zijn afkeuring erover uit en noemt man en paard die zich eraan hebben schuldig gemaakt. 

Laten wij onze Italiaanse vrienden geven om niet, wat we missen kunnen, maar niet op een 

dergelijke wijze onze goede naam te grabbel gooien. Instemming van alle zijden begroet zijn 

spreken. 

Communiqué. Rusland: Strijd langs de Dnjepr. Russen op verschillende plaatsen er over. 

Volgens geruchten zou Kiev gevallen zijn en Minsk, vlak voor de Poolse grens, omsingeld. Het 

gaat hard, dat is hoofdzaak voor ons. We leven elke dag in hoop. De persagent wordt bestormd 

met vragen of hij nog nieuws weet en of dat of dat gerucht ook waar zou zijn. Alsof die er wat 

van weet. Italië: aan oostkust trekken de Duitsers terug.  

Woensdag 29 september 1943 

Italianen trekken steeds maar door. Uit het kamp, in het kamp. Er wordt nog steeds geronseld 

onder hen. Meesten van ons naar pi-pa. Boffen vanmorgen: worden teruggestuurd. Er zijn al 

genoeg Italianen en die werken, dat hoorden we gisteren ook al, veel harder dan de Russen 

en de Nederlanders. Vanmiddag idem.  
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Vandaag om 13.00 uur warm eten: koolsoep en aardappelen. Echter pas om 13.00 uur dankzij 

een Fransman die, uit de keuken komende, de barakken overloopt en speurt naar 

achtergebleven emmers. Bij ons staat er toevallig nog één, vergeten. “Voor straf om 13.00 uur 

eten” zegt meneer. Ja, ja, medekrijgsgevangenen. 

Wij kankeren de laatste tijd hevig op de houding van de Fransen, die zeer arrogant is. Ze doen 

alsof het hele kamp van hen is. Wij schelden ze voor “mietjes” en “kontkruipers” bij de M… uit. 

Ze doen erg verwaand, lopen veelal rond met gefriseerde haren, hebben allerlei baantjes en 

zien ons ternauwernood. Het gros is zo. De goeden natuurlijk niet te na gesproken. 

Communiqué. Rusland: voortgezette hevige strijd. Italië: Foggia ontruimd. Split genomen en 

Korfu bezet. Luchtaanvallen op Hannover en Braunschweig. 

Donderdag 30 september 1943 

Het weer is alle dagen goed! ’s Morgens wel erg fris op het appèl. Onze groep geen corvee 

vandaag! Pi-pa werk voorlopig stop voor ons, er zijn genoeg Italianen die het overnemen. 

Velen slapen de morgenuren. Het middageten erwtensoep. Geen aardappelen. Sommigen 

hebben vanmorgen aardappelen gekookt en maken nu een heerlijke stamppot. Gisteravond 

deed zich onverwachts een goede gelegenheid voor om onze voorraad aardappelen aan te 

vullen, toen er 15 man nodig was om even in het aardappelmagazijn te helpen. Het liep storm. 

Er moesten 4 grote wagens met pompoenen gelost worden. Eerst werd er voorzichtig mee 

omgesprongen, maar later smeten we maar raak. In het donker achter de hoge wagen was 

het: laden, jongens, aardappelen en peentjes. Was de wagen leeg, dan mee naar voren en 

een gedeelte verdween in de duisternis naar de barak om te lossen. Met de volgende wagen 

slipten ze weer naar binnen. Ook ettelijke rode kooltjes verdwenen zo. Op het laatst liep er wel 

50 man te “helpen”. Zichzelf hoofdzakelijk. De Lagermeister stond er doodkalm naar te kijken, 

toen eentje zijn zakken stond vol te proppen. “Die Holländer”, zegt hij, “mausen können sie 

doch alle”.  

Speciaal wij van de politie genieten het voorrecht bekend te staan als eerste klas inzamelaars. 

Op een avond een paar dagen geleden stond er één in het openbaar te kankeren in de barak 

tegen de barakchef over dat het eten zo ongelijk verdeeld was. Het was een nogal min kereltje, 

dat heimwee heeft. Hij zegt de hele dag geen woord, zelfs tegen zijn slapie niet. Nu schoot hij 

eens uit zijn slof en deed een voorstel dat ongeveer hierop neerkwam dat de barakchef een 

regeling zou maken, waardoor alles wat “gepikt” werd, werd verzameld en eerlijk verdeeld. 

Een storm van afkeuring stak op. Die vent is gek, hij is zelf te benauwd ervoor om wat te 

pikken! Wachtmeester Hulmer zei toen tegen hem: “Je moet eens een dag met de politie mee 

naar het aardappelmagazijn, dan zullen die ’t je wel leren!”.  

Wij vinden dat geen schande, integendeel. Het eten dat daar gepikt wordt, wordt niet aan de 

gemeenschap hier onttrokken. Of wij nou wat eraf nemen of niet, daar worden evenveel potten 

met aardappelen van gekookt. Hat magazijn vult naar behoefte aan. Iets anders wordt het, 

wanneer in de keuken zelf wordt gepikt van de hoeveelheden die klaar staan om in de potten 

gedaan te worden. 

Elke dag maar weer trekken ze, de macaronimannen. Veelal met zware bergschoenen die je 

overal kunt volgen door het kamp vanwege het zoolbeslag en met hun hoeden, hun dekens 

omgeslagen. Ze krijgen ook een driehoek op hun bovenkleren. 
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Communiqué geeft vandaag weinig nieuws. Als gisteren in hoofdzaak. Iedere nacht 

tegenwoordig Engelse vliegtuigen boven West-Duitsland. Betekent iedere nacht luchtalarm, 

met de gevolgen van dien.  

De pakketjes komen ineens weer beter binnen. Verschillenden van ons zijn zo gelukkig er één 

te ontvangen. Veelal verzonden vanuit een grensplaats en dan van 5 kg. Over het Rode Kruis 

zijn we maar matig te spreken. Het houdt de pakjes op, menen we. Straks krijgen we er 3 of 

meer tegelijk, hetgeen ook nu al vaak voorkomt. 

Enigen van ons, vooral degenen die in de keuken werken of degenen die samen eten met 

iemand die in de keuken werkt, hebben hun ingewanden al te zeer ingevet met het bekende 

gevolg. Komt momenteel veelvuldig voor.  

Er is heel weinig corvee. Rust! Goed leventje momenteel, vinden we. 

10. OKTOBER 1943 

 

Vrijdag 1 oktober 1943 

Onze groep is vandaag vrij van corvee. Toch zijn we de hele dag bezig. Een beetje poetsen 

met dit, een beetje knoeien aan dat en het is zo weer 11.30 uur. Een paar man van ons moet 

vanmorgen een pakje halen. Been 2 van 5 kg! De Zeeuw 1 van 5 kg. Buiten Rode Kruis om. 

Van de Boomgaard idem. Ze schermen met roggebroden en stukjes spek!. 

Van het Argentijnse Rode Kruis ontvangen we vandaag een blik marmelade en een blik Irish 

Stew, een soort hutspot met veel vlees en een paar worteltjes en aardappelen onderin.  

Zaterdag 2 oktober 1943 

4 man van ons: De Clerq, Van de Boomgaard, Bos en De Zeeuw moeten ineens werken in de 

Duitse keuken. Hoofdzakelijk groenten schoonmaken en aardappels jassen. Ze krijgen er goed 

te eten. Is niet voor vast. Kleins valt nog steeds in de grote kampkeuken in voor Brugmans. 

Deze laatste gaat nog weer eens naar de dokter, die hem (helemaal) onderzoekt en absolute 

rust voorschrijft. Hij acht het waarschijnlijk, dat zijn slapte (zijn ogen zijn erg zwak ook) een 

gevolg is van zenuwen. De oorzaak zal wel mede moeten worden gezocht als reactie op de 

laatste tijd in het vaderland. De anderen eten weer allen braaf. 

De Lagermeister klaagt erover dat de Holländer zo langzaam werken. Er komt bij lange na niet 

genoeg groenten klaar voor de keuken. Daardoor moet er nu ook zaterdagsmiddags en 

zondags gewerkt worden. We eten vandaag de pompoenensoep. Smaakt voortreffelijk, vinden 

we, met aardappels. 

Dr. Pilz, de man van de arbeidsinzet hier in het Lager, is een gladde vogel. Hij spreekt zijn 

moderne talen perfect en praat een eind weg met degene die bij hem komt, maar ondertussen 

weet hij het zo het gesprek te dirigeren dat hij al heel gauw weet wat voor vlees hij in de kuip 

heeft. Wanneer één van ons bijvoorbeeld een kennis ergens in Duitsland had en die zou hem 

goed in zijn bedrijf kunnen gebruiken, dan zou hij maar naar deze man hoeven te gaan en die 

is één en al welwillendheid en zal het proberen. Er zijn hier mensen die beweren het niet te 

kunnen uithouden dit dode leven en graag in hun oude vak te worden tewerkgesteld. Naar Dr. 
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Pilz! en het komt in orde. Nu heeft hij weer wat anders: een order van de Lagerführung komt: 

degenen die genegen zijn buiten het kamp te werken, moeten zich opgeven bij Dr. P. Degenen 

die daartoe niet genegen zijn, zullen naar een straflager in Polen gezonden worden! “Polen” 

zeggen wij, “ze zullen wel wijzer zijn en geen krijgsgevangenen naar Polen zenden. De Russen 

zijn daar zó”. 10 minuten later luidt de order anders: Alle onderofficieren moeten op een lijst 

bij Dr. P. gaan invullen of zij genegen zijn buiten het kamp te werken. Puntje Polen is er niet 

meer bij. Van 4 – 10 oktober opgave bij Dr. P. Wij zijn eensgezind en weten wat ons te doen 

staat. “Naar Polen dan”, zeggen we. 

Zondag 3 oktober 1943 

Vandaag corvee. Vooral aardappelen inkuilen (“mieten”) en pompoenen snijden, met je lepel 

de pitten eruit graven, in stukken snijden en schillen. Langzaam, langzaam werken de jongens. 

De dikke Lagermeister staat zich soms te verbijten dat het zo weinig vordert. “Mausen können 

sie alle die Holländer, aber arbeiten!” zijn zijn woorden.  

De rest van de barak, circa 100 man, naar generaal-appèl. Wij marcheren keurig in de pas, de 

geüniformeerden voorop, dan de politie-uniformen , daarna het allegaartje van uniformen. We 

fluiten een pittige mars daarbij. Terug evenzo. De Italianen staan maar te kijken. Voor onze 

barak in de hoofdstraat rukken we keurig op commando in. Het was af. Een Duitse 

onderofficier, een geschikte kerel, we kennen hem, staat toe te zien. We krijgen een pluim. 

“Die Holländer” zegt hij hoofdschuddend. Ze kunnen het wel, militair zijn, drommels goed. 

Evenals de Engelsen, die kun je ook steeds herkennen. Steeds flink, steeds militair, iets aparts. 

Het tegendeel van de Italianen, die “Macaroni-Männer”, zegt hij: “die Zigeuners, een vreselijke 

rommel in de barakken”. 

Barak 15A, waar een Frans en Nederlands bureautje zijn en het “Bureau des sports” moet 

plotseling ontruimd worden. Een aantal Engelse officieren wordt erin gelegerd. Ze komen uit 

Italië. Wij treffen 2 Zuid-Afrikaners aan, uit Kaapstad, die Zuid-Afrikaans spreken, hetgeen wij, 

als we goed opletten, uitstekend kunnen verstaan. Dat doet je werkelijk goed dan, dat te horen. 

Je voelt iets als saamhorigheid, iets wat nog bindt. Ook soldaten uit Zuid-Afrika zijn er de 

laatste tijd veel. Vrolijk sloot met één vriendschap in de keuken. Die jongens praten graag met 

ons. “Hoe gaat het” zeggen ze en als we uiteen gaan “tot ziens”. Als ze langs trekken, in hun 

bruine, correcte uniform, hoor je soms ineens uit de colonne: “Goeiendag!”. “Wij wil so graag 

met die Hollanders wat praat” zeggen ze. En: “Die Duitsers heb ons bosje bij de neus gehad”. 

Velen van hen dragen het wapen van Zuid-Afrika op hun muts of tropenhelm: Een kop van 

een springbok met het randschrift: “Eendrag maak mag” en in het Engels: “Union for strength”. 

Sommigen van ons krijgen zo’n souvenir.  

Het weer is alle dagen schitterend mooi. 

Communiqué: Napels ontruimd. Luchtaanval op Hagen en Noordwest Duits gebied. 

Maandag 4 oktober 1943 

Onze groep aardappelmagazijn. Er worden weer kilo’s aardappelen en peentjes en rode kool 

ingezameld. Het gaat steeds maar goed. Sommigen hebben een laag onder hun strozak 

liggen, anderen doen het in een kartonnen doos, weer anderen hebben de mouwen uit een 

Franse overjas getrokken, wanneer met corvee een overjas werd meegenomen en daaraan 

een zakje gemaakt. En ’s avonds is het maar schillen, kool snijden, peentjes schrappen. Tot 
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heel laat toe. De vuilnisbak bezwijkt op een goede morgen. Dat loopt teveel in de gaten! In de 

w.c. met dat afval, dat is minder gevaarlijk. 

Nog steeds pompoenen klaarmaken. Vandaag Hirse soep met pompoenstukjes. Smaakt 

prima. Velen, die in de keuken werken, koken zelf Hirse tot dikke pap. Dat lijkt dan net dikke 

rijst. Met suiker en boter, heerlijk. We weten hier drommels goed wat lekker is. Het ruikt nou 

soms in de keuken naar uitgebakken spek met uien! Dankzij de pakjes. Dankzij de velen die 

in de keuken werken ook, wordt er de laatste tijd door het merendeel goed gegeten. Althans 

stukken beter dan in het begin.  

De facteur doet de laatste dagen goed zijn best. Met een luid “Hahááá” komt hij steeds binnen. 

Hoe harder deze schreeuw, hoe meer post! Hij is een leuke kerel: de jongens in de keuken 

gaat hij persoonlijk hun post brengen. Hij vergeet daarbij niet zijn eetketel mee te nemen. 

Vandaag krijgen we weer Franse sigaretten. Tegen betaling van RM (Reichsmark) 1,40 2 

pakjes. Dat is voor 14 dagen. 3 per dag!, zoals het rantsoen is.  

Dinsdag 5 oktober 1943 

Corvee in de aardappelloods: laden en lossen. 

Woensdag 6 oktober 1943 

Vandaag 3 maanden krijgsgevangen. Waar blijft de tijd? Wij hier werken in keuken, corveeën. 

Andere jongens in Wittenberg. Zij zullen er vandaag ook wel aan denken. Hoe zou het hen 

gaan? Wat zijn veel dingen anders gelopen dan wij in onze fantasie in Amersfoort aan de 

Zonnebloemweg er over praatten. De 2 Inspecteurs in Stanislau of al weer ergens anders?  

De pakjes en brieven, gaat nu best. Been krijgt op een goede dag 2 pakketten van 5 kg. Uit 

het grensgebied, zijn niet lang onderweg (14 d). Bos krijgt de meeste post. Er komt een veel 

betere stemming in de barak, dat kun je ’s avonds als iedereen zijn extra portie zit te verorberen 

zo goed merken. Mooie geschilde aardappelen, rode kool, peentjes, peentjes met bruine 

bonen, witte kool, de één heeft dit, de ander dat. We laten een jus maken op een 

eetketeldeksel. Vleesextract hebben we van het Rode Kruis gekregen. En ook vitaminen in de 

vorm van heerlijke tabletten. Verder per 5 man een ponds-blik boter. We fluiten en een 

mondharmonica komt voor de dag. In het waslokaal zingen we weer lustig. We zetten een 

bakje echte koffie (er is melk in blik) of thee. We roken er een goede Italiaanse sigaret bij en 

we bomen gezellig. 

Communiqué. Gisteren stond er in het Wehrmachtsbericht, dat enige Nederlandse steden door 

terreurbomaanvallen getroffen waren. Al spoedig deed het gerucht de ronde, dat het 

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zouden zijn. Velen prakkezeren over thuis. De 

geallieerde luchtmacht doet nu elke nacht en elke dag luchtaanvallen. O.a. München en 

Frankfurt am Main worden zwaar getroffen. Corsica wordt door de Duitsers succesvol 

ontruimd. De geallieerden landen in de rug van de Duitse troepen aan de Adriatische Zee. In 

Rusland hevige strijd langs de Dnjepr.  

In een dorpje op de Veluwe werd een kippenhok leeggestolen. De haan liet men lopen. Deze 

droeg een kaartje om zijn nek waarop “Ausweis”. De persagent vertelt dit. Hilariteit. Ook: een 

marechaussee dook onder in het vaderland. Zijn beide ouders, ruim 60 jaar, zijn naar Vught 

overgebracht. 
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“Armee Sammelstelle” aan de Zonnebloemstraat in Amersfoort 

 

 

Donderdag 7 oktober 1943 

Onze groep vandaag barakcorvee. De Zeeuw gaat ook in de keuken werken. Er is ook een 

groep Senegalezen aangekomen in dit kamp, volgens iemand van de Kartei. Volgens een 
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krant van 18 augustus, die uit een pakje tevoorschijn komt, moeten ook de Noorse officieren 

weer in krijgsgevangenschap. Als bij ons: pogingen om aan de zijde van de vijand van 

Duitsland te gaan vechten en illegale actie. 

Bos heeft schijnbaar zijn ingewanden al te zeer gesmeerd met het goede der aarde c.q. 

keuken, met het bekende gevolg. Dit komt de laatste dagen nogal eens voor bij 

keukenpersoneel of degenen die daarmee samen eten. Het kan verkeren! In het begin was de 

oorzaak: beroerd, slecht eten. Nu omgekeerd. 

Pakket gaat goed. Kortenhoef krijgt er 3 tegelijk. Weken niets gehad. Nu ineens teveel. Het 

verschijnsel doet zich voor dat de Engelsen bij ons komen om sigaretten. Ze hebben in lange 

tijd geen “parcels” gehad en in dit kamp, dat voor hen geen permanent kamp is, krijgen ze 

niets. Ze ruilen met de Italianen ook veel, net als wij indertijd, over het prikkeldraad bij de 

keuken. Wat een gekkenspul is het eigenlijk: de Engelsen en Italianen die niet lang geleden 

tegen elkaar vochten, zitten in hetzelfde krijgsgevangenkamp en ruilen gemoedelijk. 

Onze hele barak moet ineens aantreden. De dokter Van der Giessen komt binnen en 

commandeert: “Allen uitkleden, ik ga daar midden in de barak aan tafel zitten en jullie moeten 

stuk voor stuk bij mij komen. Het betreft hier een onderzoek naar de algemene 

gezondheidstoestand, vooral in verband met huidziekten die de laatste tijd voorkomen”. En 

daar gaat ie. Eén voor één de revue passeren in Adamskostuum. Een paar krijgen de niet 

prettige opmerking te horen dat ze hun lichaam schoon moeten houden en dat dit ook met 

koud water heel goed gaat. Sta je er dan even mooi op! 

Vrijdag 8 oktober 1943 

Het gerucht dat wij allen naar Polen zullen worden gezonden, wordt met de dag hardnekkiger. 

Op de Kartei zou zelfs al aan de kaarten worden gewerkt. Er zijn er bij ons al die hun koffers 

en al eens oppakken. Anderen spreken met leedwezen over hun voorraad aardappelen, kool, 

bieten, enz. die ze niet zullen kunnen meeslepen. 

Zaterdag 9 oktober 1943 

Corvee als alle dagen. Een nieuw transport uit Nederland komt vanmiddag in ons kamp aan. 

Telt ongeveer 50 man33. Hoofdzakelijk onderduikers. Er komen mee: een veldprediker en een 

aalmoezenier, dominee De Kluis (Majoor dominee A.T.W. de Kluis Kgf 98491) en 

aalmoezenier ….. uit …..34 We zien uit naar bekenden. Geen. Een luitenant die erbij is, komt 

naar één van ons toe en vraagt: “Komt u uit Enschede?”. Ja, dat klopt. Het is inspecteur 

Scheffer uit Hengelo (Eerste Luitenant J.H.G. Scheffer Kgf 98490). We vragen links en rechts 

naar nieuws uit het vaderland, van de Engelse zender. We horen dat er veel N.S.B.-ers 

vermoord worden. Dat er schijnbaar een tegenterreur aan de gang is. In Meppel zijn 3 

personen vermoord. In Rusland aan de Poolse grens op één plaats. In Italië gaat het langzaam 

maar goed.  

De aalmoezenier stelt zich in verbinding met de Franse geestelijke en zal diens werk wat 

betreft de Nederlanders overnemen. De dominee spreekt reeds hedenavond op de 

Bijbellezing. 

                                                 
33 Op 9-10-1943 worden 60 mannen ingeschreven. Nrs 98432 t/m 98491. 
34 Naar alle waarschijnlijkheid is dit aalmoezenier Voesten (kgf 98489?) geweest. 
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Communiqué. In Rusland hevige strijd langs en over de Dnjepr, ten westen van Smolensk en 

ten zuidwesten van Welskije Loeki (Welikije Luki). In Italië door de nieuwe landing bij Termoli 

aan de Adriatische Zee in de rug van de Duitse troepen, komen deze in een benarde positie. 

Luchtaanvallen op Duitsland gaan nu iedere dag en iedere nacht. Hannover, Braunschweig, 

Worms, Ludwigshafen, Saarlautern, München enz. 

Zondag 10 oktober 1943 

Onze groep niet naar generaal-appèl maar z.g. “Kartoffeln mieten”, dat is aardappels inkuilen. 

Zondag vandaag. Mooi weer maar fris. Eerst wat met de schop werken. Om warm te worden, 

schoppen we even flink aan. Dan ineens is het: “Komm mal her!”. De kleine onderofficier belast 

met de aardappelinkuiling staat in de verte te schreeuwen. Wij traag, traag, de handen in de 

zakken van de overjas, de schep onder de arm, slenteren naar hem toe. “Schoppen 

verzamelen” is het bevel. Gebeurt. Rustig, één hand uit de zak. Het is frisjes vanmorgen. 

Enkelen steken een sigaret op. Enkelen van een andere groep staan al boven op een hoop 

stro en gooien bossen naar beneden. De onderofficier staat al weer te schreeuwen dat we dat 

stro naar de kuilen moeten slepen. Voorzichtig, met één hand in de zak, pakken we een bos 

beet en slepen die over de grond, kalm aan, anders breekt het lijntje. Terug, handen in de 

zakken. De onderofficier staat zich te verbijten! Hij schreeuwt al eens van “Los” en “Schnell” 

maar wij brommen tegen elkaar: “Stik, pestventje, lelijke rotmof, schreeuwerd”.  

Dan is er eindelijk genoeg stro. We moeten meer aan de schop: aarde werpen tegen het stro 

dat op de aardappels ligt. We slenteren weer erheen, handen in de zak, schop onder de arm. 

Het is zondag! Ineens vliegt de onderofficier op Been af, schreeuwt: “Handen uit de zakken!” 

en schopt hem, slaat hem en daarna om zijn oren. Been keert zich om en houdt hem de schop 

voor. Zijn pet ligt op de grond. De … doet opnieuw een poging om hem in zijn gezicht te slaan. 

Hij moet daarbij op zijn tenen gaan staan, want Been is een lange kerel. Het lukt hem niet 

meer hem te raken. Ondertussen heeft hij zijn pistool al getrokken en staat, daarmee dreigend, 

te schreeuwen dat hij Been al lang in de gaten heeft gehouden. Werken moeten we en Bos 

krijgt nog toegesnauwd dat hij zijn Schnauze te houden heeft, hoewel de arme jongen nog 

geen boe of bah had gezegd.  

We gaan aan het werk. Hij heeft gezegd dat hij ons in de gaten zal houden en dat doet hij ook 

trouw, want geen van ons kan opzien, of hij heeft het in de gaten. Als een herdershond loopt 

hij om een kudde schapen te ijsberen. Even later plagen we Been al weer. Kortenhoef zegt 

tegen hem: “’t Heeft toch wel geholpen, je werkt nu al veel harder!”. Een ander stelt voor dat 

Been na de oorlog Ortskommandant wordt in de plaats waar de …. woont. Als hij dan 

tenminste niet al door de Russen is verscheurd, want die zullen hem ook wel het nodige 

beloven, gezien de vele klappen die ze van hem moeten incasseren als ze met een volle 

vrachtauto met aardappels konden meerijden en onschuldig een pannetje met aardappels 

open en bloot in hun hand houden, alsof ze willen zeggen: “Zo’n klein beetje mogen we toch 

wel meenemen?”. Stuk voor stuk fouilleren. Links en rechts draaien om de oren! De 

onderofficier komt ons nummer noteren. We zeggen niets tegen hem, houden slechts het blikje 

voor zijn neus. Al deze mensen kunnen om 11.30 uur naar huis gaan. En om 13.30 uur terug. 

Zo niet, worden we met de wacht uit de barak gehaald. Speciaal die mannen met politie-

uniform, daarvoor interesseert hij zich bijzonder, zegt hij, dat die terugkomen. 

Van Brummelen heeft dus pech, die was anders ’s middags altijd vrij voor zijn berichten. 

“Kommt nicht im Frage!” brult de onderofficier. Af. In barak koud eten. Zondag!! Vanmiddag 



122 

godsdienstoefening voor de protestanten, waar voor het eerst de veldprediker zal voorgaan. 

Vanmiddag ook voetbalwedstrijd, Nederlanders tegen Serven. Mooi weer. Werken. Spitten! 

We zijn op tijd. We hebben de hele middag geen last van de onderofficier. Hij zit rustig op een 

paar balen stro, rookt zijn sigaret, praat met een soldaat. De Duitse soldaten die hier overal op 

post staan, zijn bezig met de pas aangekomen Italianen te ruilen. Nieuwe schoenen, zeep, 

voor brood. “Pane, pane” zeggen de Italianen. Brood. Ze denken dat wij Russen zijn. Maar wij 

kunnen ook al een woordje Italiaans en helpen hen uit de droom: “Ollandese, Policia 

Ollandese”. Aha! We spitten. Onze kameraden horen we schreeuwen bij de voetbalwedstrijd. 

“Goal” zeggen we. ’s Avonds blijkt, dat onze jongens met 5-2 hebben gewonnen. Majoor Metz 

heeft gekeept. De Fransen waren er meteen bij ons om een wedstrijd voor a.s. zondag te 

vragen tegen hen. 

Maandag 11 oktober 1943 

Een paar man heeft de laatste dagen bericht gehad van thuis dat hun een zoon of dochter 

geboren is. Blijde gezichten. Opgelucht. De barakchef feliciteert hen ’s avonds namens allen 

van harte, daarbij de hoop uitsprekende dat ze gauw hun kroost zullen kunnen aanschouwen. 

De stenen ovens in de barak worden vandaag door een paar Russen gerepareerd. “Stoken” 

zeggen we. Sokken stoppen, want de ellendig grote gaten hebben we zo lang mogelijk 

uitgesteld. Sommigen gaan ertoe over stukken stof om de sokken heen te naaien. ’t Doet al 

echt Russisch aan. We zien nog de Russen sjouwen met omwonden voeten toen we voor het 

eerst hier binnentippelden. 

Amerikaanse bommenwerpers doen overdag luchtaanvallen op Noordduits kustgebied. Enige 

steden zwaar gebombardeerd. 

Vandaag ontvangen Brugmans en De Clerq ieder een pakket van één van de dames die in 

Enschede een soort comité hebben gevormd met het doel ons levensmiddelen te zenden. Is 

dat even een boffer! We vinden het geweldig! Brugmans van Mevr Van Heek-Jansen van de 

Lasondersingel. De Clerq van Mevr Bijkerk-Stroïnk van de Cort van der Lindenlaan.  

Er is een nieuwe Feldwebel over ons. Een grote zware kerel met een heel hese stem. Van het 

schreeuwen natuurlijk. Hij moet zondag op het generaal-appèl, dat wij gemist hebben, hebben 

gezegd dat om 22.00 uur het licht op de barakken uit moet zijn. Vanavond komt hij controleren. 

En warempel, er zitten er nog een paar een sneetje brood op te eten. Hij loopt met zware 

stappen naar het midden van de barak, schreeuwt met hoog hees geluid: “Warum ist denn das 

Licht noch nicht aus?. Los, schnell”. 

Dinsdag 12 oktober 1943 

Corvee. De Clerq, Kleins, Been, Kortenhoef moeten een wagen met chloorkalk of metselkalk 

gaan laden in het brikettenlager. Een vreselijk rotwerk was het. In dit Lagertje liggen de 

Italianen die vóór Mussolini gekozen hebben. Ze staan allen met hun vlerk omhoog, zegt De 

Clerq. 

In de keuken heeft een grote zuivering plaats gehad: eerst 3 en daarna 35 man is er uitgegooid. 

Er werd teveel gestolen. Op zaterdag waren er namelijk 6 blikken vlees weg. Opruiming! Van 

ons ook allen eruit. Alleen Brugmans speelt het klaar om te blijven. Maar het vet, het allervetste 

is er voorlopig af. Ze mogen zelf niet meer koken, er is daarvoor 1 aangewezen die voor allen 

kookt. 
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Woensdag 13 oktober 1943 

Gerucht: Azoren bezet door Engelsen en Amerikanen. 

Donderdag 14 oktober 1943 

Corvee. De Zeeuw, Bos en Van Brummelen moeten gaan metselen. Je moet hier van alle 

markten thuis zijn. Het blijkt “voegen” te zijn, hun taak. Het is zo ’s morgensvroeg om 07.30 

uur al aardig fris. Een schuilkelder is in aanbouw bij de Duitse barakken, bij het Heimkehrlager. 

Er worden er 20 verschillende gebouwd. Italianen werken er veelal aan. We hebben het werk 

nog nooit gedaan en onze prestatie is dan ook niet bijzonder groot. We treffen het met het 

toezicht in de vorm van een onderofficier en een soldaat. De eerste gaat al gauw “even” naar 

Mühlberg en komt de hele morgen niet terug. We zien kans van hem een groot model kuch 

los te krijgen voor 30 Franse sigaretten. Een prachtbrood. Wat een rijkdom! Die onderofficier 

gelooft het wel, is onze indruk. De soldaat staat vanaf de muur ons werk gade te slaan. Als we 

hem vragen of hij het al heeft gehoord van dat gerucht bij de Azoren, komt hij vlug in de 

schuilkelder en vraagt nader hoe of dat gerucht luidt. Hij is het erover eens, dat het met 

Duitsland langzaam achteruit gaat. Het is maar een kwestie van tijd, zegt hij. De hoge officieren 

en de rijken, die willen de oorlog, die varen er meestal bij, maar de arme drommel is het kind 

van de rekening. Hij had een timmermanszaak in München. Nu is hij al 4 jaar soldaat. Van de 

zaak is niets meer over. ’s Middags zegt Bos tegen hem dat als de oorlog gauw is afgelopen, 

men van de schuilkelder maar een kinderspeelhof moet maken. “Neen” meent hij, “grote 

deuren er voor en al die officieren erin”. 

Communiqué. In de krant “Het Volk” (uitgave voor Nederlanders in Duitsland) lezen we over 

een bombardement van een stad in het oosten van ons land, op zondag 10 oktober, de dag 

van het grote bombardement van Münster.35  

                                                 
35 Op 10 oktober 1943 wordt zowel Münster als Enschede gebombardeerd. Enschede door de aanwezigheid van 
het vliegveld Twente. Ook wordt Enschede soms aangezien voor Münster door de bemanning van de geallieerde 
bommenwerpers. 
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Verwoesting in Enschede op 10-10-1943 (coll. Marcel Tettero) 

De persagent leest de sportberichten voor en het blijkt hieruit dat er in Enschede 2 

voetbalwedstrijden zijn gestaakt. Nog trekken wij daaruit geen conclusie, tot Bos ’s avonds 

veel later deze 2 feiten gaat combineren en we tot de minder geruststellende conclusie komen 

dat waarschijnlijk Enschede de bedoelde stad is. Een aantal van 85 doden wordt genoemd en 

meer dan 100 gewonden. Enkelen slapen slecht die nacht. 

Vrijdag 15 oktober 1943 

Communiqué. Stad in Twente genoemd: 115 doden thans gemeld. We zien de sportberichten 

na en zien dat in Hengelo is doorgespeeld. Sommigen van ons lopen nogal te prakkezeren 

erover.  

Corvee. Twee man, Bos en Kleins, naar Neuburxdorf werken in een keuken. Bier gedronken, 

grote pullen. Zwaar in de benen terug. 

Zaterdag 16 oktober 1943 

Communiqué. Gemeld wordt: grote Amerikaanse luchtaanval overdag op de stad Schweinfurt. 

Volgens Duitse berichten 121 van de 250-300 bommenwerpers neergehaald. In het 

hoofdartikel van de Völkischer Beobachter wordt gezegd, dat de Engelsen en Amerikanen bij 

dergelijke verliezen wel de lust zal vergaan deze aanvallen te doen. 

Het Internationale Rode Kruis geeft als “Liebesgabe” 10 Amerikaanse sigaretten en een stukje 

zeep. Men zegt, dat we van deze zending nu niets meer te verwachten hebben. De rest moet 

naar de Arbeidskommando’s hier in de buurt worden gezonden. 
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Het gerucht over vertrekken van hier is weer gezakt. Nu heet het, dat de Russen of de 

Engelsen hier weggaan. Allemaal gezwam, menen we. In barak 23A, waar o.a. de laatst 

aangekomen Nederlanders zijn gehuisvest, is naar vermoeden van de dokter difterie 

uitgebroken.36 Barak onmiddellijk afgesloten en nauwkeurig medisch onderzoek volgt. 

Voorlopig blijven de jongens opgesloten. Het eten voor hen wordt gehaald.  

Italianen en Engelsen trekken hier dagelijks en vaak ook ’s nachts door het kamp. Dat gaat 

maar door. De “opname” werkt dag en nacht. Met kale knikkers komen ze er alleen weer uit. 

Zo spoedig mogelijk na de registratie, vertrekken ze weer naar één of andere fabriek. 

Engelse en Zuid-Afrikaanse officieren liggen ook nog steeds hier, in afwachting van opzending 

naar hun vaste kamp. Wij praten vaak met de Engelsen en ook de Zuid-Afrikanen. De Duitsers 

drukken er vaak hun verbazing over uit dat “die dumme Holländer” zoveel talen spreken. En 

die Hollanders zijn niet op hun mondje gevallen, die verstaan hen maar al te goed. En aan 

werken hebben ze een broertje dood en “mausen” kunnen ze als geen ander. De persagent, 

Van Brummelen, gaat iedere middag naar een Zuid-Afrikaanse kapitein, Prinsloo genaamd, 

om berichten uit te wisselen. Deze spreekt Nederlands met een enkel “Boeren” woord als 

“baje” ertussen door. 

Corvee in aardappelloods, pompoenen schoonmaken. Gewapend met lepel en vork 

aantreden. Het “mausen” van aardappels en groente is al te zeer in de gaten gelopen. De 

nieuwe Feldwebel die we hebben, de hese, zag al die schillen in de afvalbak ’s avonds, 

boordevol was die. We spraken nog af: “geen schillen meer daarin, jongens”. Evengoed de 

volgende dag speciaal toezicht in de loods en fouilleren na afloop. Nu weten we niet of het 

expres was of grote stommiteit van de Lagermeister, maar hij fouilleerde niet lager dan 

iemands broekzakken, met het gevolg dat er nog hele ladingen aardappels uitgingen, in de 

broekspijpen of de ballon van de rijbroek. De Lagermeister wordt zelfs zó voorzichtig, dat hij 

deuren afsluit als hij even weggaat. Want juist als hij even wegging, was geen minuut later het 

personeel tot op de helft geslonken. 

Er gaan verhalen over grote stapels pakketten, die opgeslagen liggen in de postbarak. En 

uitgereikt worden er maar bitter weinig. De hoofdfacteur, die zoveel is als de verbindingsman 

van de facteurs met de Duitse leiding in de postbarak, gaat tenslotte naar de Duitse officier 

daar en speelt er over op en vraagt brutaalweg, waarom er niet meer pakketten kunnen worden 

uitgereikt aan de Nederlanders. Met het gevolg, dat hij prompt eruit geschopt wordt en zijn 

baantje daar kwijt is. Evenwel: de volgende dag worden er 200 pakketten uitgereikt. Dat was 

vandaag. De één 2, sommigen 3, anderen 1 of 0. Pakketten van augustus maar ook van 

oktober al. Het is een raar zaakje met die post. Been en Kortenhoef ontvangen zoveel 

pakketten in een paar dagen dat ze er bijna geen raad mee weten. De Clerq en Van de 

Boomgaard gaat het niet veel minder. Over het algemeen mogen wij nu niet klagen. Alleen 

Kleins en ook Bos gaat het deze dagen wat pakketten betreft, niet voor de wind. Ook post 

ontvangt Kleins tegenwoordig weinig, terwijl Bos daarin mijlenver boven ons uitsteekt. 

Door de ziekte van barak 23A komen De Zeeuw en ook Hakboom weer in de keuken. Prachtig, 

dat levert weer wat op voor anderen ook. Brugmans is er nog steeds. Hij gaat er nu wat beter 

uitzien. Enige dagen geleden zag hij er zó pips uit, bleek en deed erg zenuwachtig. Naar de 

                                                 
36 In het boek “Pastorie in Mühlberg” van ds A.T.W. de Kluis wordt dit ook vermeld op blz 27/28. 
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dokter toen. “Nog wat zenuwachtig” zegt die. Misschien reactie op ons werk in Enschede. Hij 

wast zich nu iedere morgen met koud water en dan helemaal. 

Zondag 17 oktober 1943 

We verbazen ons er over, dat we alle dagen zulk prachtig weer hebben. Slecht weer hebben 

we nog zelden gehad. Allerlei geruchten doen de laatste dagen de ronde. Naast de bezetting 

van de Azoren, die officieel is toegegeven door de Duitse pers, komt nu het gerucht dat 

Portugal de oorlog heeft verklaard aan Duitsland. Officieel is dat de Badoglio-regering aan 

Duitsland de oorlog verklaard heeft. De Duitse pers fulmineert tegen hem. De Judas-Badoglio, 

de schurk, de lafaard enz. enz. Steeds berichten over de honger en de slechte behandeling in 

Zuid-Italië en op Sicilië en ook over de plundering, speciaal van kunstschatten en 

levensmiddelen. Wij zeggen: “Wie boter op zijn hoofd heeft”. Ook tegen de Zweedse pers valt 

menig scherp artikel te lezen. Verschillende Zweedse bladen hebben nu niet bepaald neutraal 

geschreven over Duitsland, vooral na de gebeurtenissen in Denemarken. Weer een 

hoofdartikel gewijd aan de verliezen door de Amerikaanse luchtmacht. De verliezen van de 

Duitse luchtmacht wordt niet over gerept. (De bommenwerpers waren beschermd door jagers). 

Generaal-appèl voor de nieuwe Feldwebel. Hij laat bekend maken, dat ’s avonds om 22.00 

uur niet alleen het licht uit moet zijn, maar de barak ook “sauber” moet zijn. Geen rommel op 

of onder de tafels meer. De barak moet sober zijn zegt de barakchef. Gisteravond om 23.00 

uur, de meesten sliepen al, kwam de “hese” op de barak, lichtte wat rond met zijn zaklantaarn 

en begon te schreeuwen om de barakchef. En die was niet zo goed of hij moest eruit en zorgen 

dat de barak werd schoongemaakt. Een geveeg en gedraaf en gescheld! 

De protestante militairen kunnen vandaag voor het eerst sinds hun krijgsgevangenentijd het 

Heilig Avondmaal vieren. De veldprediker leidt nu meestal de godsdienstoefening, ’s avonds 

ook. Bij de katholieken is weer de kapel beschikbaar gesteld en gaan de 

godsdienstoefeningen, nu geleid door de aalmoezenier, gewoon door. De twee geestelijken 

komen vaak op onze barak en zitten daar te schrijven of met ons te bomen. 

Maandag 18 oktober 1943 

Communiqué. Rusland: Saporoske, op de oostelijke oever van de Dnjepr, is ontruimd. Verder 

hevige gevechten aan weerszijden van de rivier. Het Kubanbruggenhoofd is enige dagen 

geleden ontruimd “volgens bevel, via de Straat van Kertsj en ongehinderd door de vijand”. Hoe 

bestaat het! Zeggen wij grinnikend. Italië: strijd aan de Volturno-rivier bij Padua en 

Compobasso. Vijand in de meerderheid. Een 3-mogendhedenconferentie in Moskou zal 

worden gehouden. Eden en Hull (Anthony Eden is de Britse en Cordell Hull de Amerikaanse 

minister van Buitenlandse Zaken) zijn reeds naar Moskou afgereisd. 

Vandaag zijn er weer ongeveer 200 pakketten uitgereikt. Er komt schot in de zaak. 

Verschillenden van ons krijgen er 2 tegelijk, o.a. De Zeeuw, Kortenhoef en Van Brummelen. 

Corvee wordt minder. De Italianen nemen veel werkjes over. Het aardappels mieten is de 

voornaamste taak, die we te verrichten hebben. Langzamerhand worden de Italianen wat vrijer 

gelaten in het kamp. Volgens voorschrift horen ze thuis aan de ene zijde van de 

Wilhelminastraat, maar het is nu al zover dat tegen goed 17.00 uur, wanneer de meesten van 

ons hun eigen warm eten gebruiken, er drommen Italianen in onze barak komen met lege 

eetketels, zoals wij niet lang geleden bij de Fransen. Ook zijn er, die ruilhandel komen drijven, 
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zoals wij bij de Serven deden. Camidsje (overhemd mil.), mil. onderbroeken, schoenen, 

vulpennen, horloges. Te verkrijgen tegen grote of kleinere hoeveelheden brood, vlees in blik, 

aardappelen. In het begin werd dat algemeen sterk afgekeurd. Iets wat ze toch moesten 

inleveren, vonden we niet erg. Maar nu horen we o.a. dat de Italianen in Libië en in geheel 

Noord-Afrika de Engelsen voor een beetje water levensmiddelen vroegen of een horloge en 

dergelijke. Dat ze hier in het kamp o.a. inleverden: burger dekens, splinternieuw, nieuw 

ondergoed, nieuwe damesschoenen. We zien dat sommigen bij zich hebben een koffer met 

een paar duizend sigaretten, anderen hebben een dozijn sigarettenaanstekers. Ook hebben 

ze de zakken vol kapotjes. De Rode Kruisafdelingen van hen hebben grote voorraden, dozen 

vol. (behoort tot uitrusting). Aan al deze spullen komen ze ook niet eerlijk, redeneren we. De 

Engelsen kunnen hen niet luchten of zien. Velen worden bij ons een vulpen rijker. Het gevolg 

van deze Italianeninvasie in onze barak is, dat er weer klachten over vlooien komen. 

Dinsdag 19 oktober 1943 

Weinig corvee. ’s Morgens na het appèl gaat er al een ploegje een beetje sporten. Om wat fit 

te blijven. Er zijn er hier met gymnastiek-akte M.O. Dus leraren te over. 

“O en O” werkt gestadig voor ons. Iedere avond is er een lezing in de universiteit. Onderwijzers 

over opvoedkunde. Majoor Metz over: voetbalspelregels. Over fotografie, kamperen, 

zwemmen, kunstgeschiedenis, reiservaringen, Indische belevenissen (enkelen van het Indisch 

Leger hier, majoor Bongers (Sergeant-Majoor B.P. Bongers Kgf 98339) en majoor 

Gamelskoren (Sergeant-Majoor H. Gamelkoorn Kgf 98312), wielrennen, artilleristisch praatje 

over luchtdoelartillerie, vraaggesprek met nieuw aangekomenen enz. En om niet te vergeten, 

iedere week een cabaret O.K. avond o.l.v. Theo van Reijssen. Het is werkelijk 

bewonderingswaardig, hoe hij met de beschikbare krachten steeds weer een nieuw 

programma in elkaar weet te zetten dat er wezen mag! Medewerking van het Franse musette-

ensemble wordt zeer op prijs gesteld. Eén van de stereotype uitdrukkingen van Theo is: “Daar 

komt hij, heren, begroet hem met een hartelijk applausje!”. Eén van de beste krachten is verder 

Joop Mens (Sergeant J.C. Mensch Kgf 106544) die zeer verdienstelijk Juffrouw Snip en Snap 

speelt met een ander. 

Vanavond weer de Italianen op de barak. Je kunt haast geen been verzetten. Wij zijn al met 

200 man zelf! Foto’s laten ze zien. Adressen worden gewisseld en handtekeningen geplaatst. 

Communiqué. Weinig daverend nieuws. Als vorige dagen. Eden en Hull in Moskou 

aangekomen. 

Na 22.00 uur liggen velen nog wat na te praten. Vooral Janus met zijn zware stem. Opmerkelijk 

veel onwelluidende “uitbarstingen” zijn te beluisteren. Janus doet na zulk een geluid de 

opmerking: “Scheur mij ook een meter af maat!”. 

Woensdag 20 oktober 1943 

“Hoe is het thuis?” is de vraag die velen van ons wel niet hardop zeggen, maar toch inwendig 

steeds overdenken. Brugmans en Vrolijk liggen beiden te bed. Brugmans heeft wat met zijn 

zenuwen te kampen. 

Vanochtend weer groot feest: 200 pakketten voor morgen uitgedeeld! “Zo gaat ie goed” zingt 

de facteur. Dit loopt hij ook luidkeels door de barak te zingen, wanneer er goede frontberichten 
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zijn. En dat gaat de laatste dagen! Vanavond o.a. in Rusland: de vijand doorbroken in een 

sector van het front tussen Dnepropetrovsk en Krementsjoek (Dnjepr). 

Om 20.30 uur, we zitten rustig aan tafel in de barak, plotseling het licht uit. Nu gebeurt het wel 

vaker dat één of ander die naar de wc gaat, de verkeerde knop omdraait. We staan dus in koor 

te schelden: “Hé, lelijke sufferd!”. Maar het helpt deze keer niet. Het blijft donker. Enkelen van 

ons zaten met hun broodplank en een heel spel potjes en blikjes voor zich te eten. We horen 

meteen gezoem in de lucht: bekend! Enkelen gaan naar buiten of zijn nog buiten, maar gauw 

komen ze binnenstormen. Natuurlijk zit hen een ….. op de hielen. Meteen zijn er ook 

verschillenden die een kaars aansteken en die op tafel plaatsen. Vanmiddag toevallig hebben 

De Clerq , Van de Boomgaard en Bos een paar kaarsen op de kop getikt toen ze met een 

Duitse onderofficier mee moesten naar de Italianen om wat te versjouwen. Ieder een tafelmes 

en een kookapparaatje pikken ze ook. We horen al gauw de bommen vallen en het 

afweergeschut ploffen. We schuiven het verduisteringsgordijn opzij, raam open en naar buiten 

kijken. In de richting van Leipzig is de hemel hel verlicht, boven het donkere silhouet van de 

naastgelegen barak uit zien we de vuurzuilen van de aarde naar de hemel opflitsen. En het 

motorengezoem gaat maar door. Plotseling komt er een ….. de barak opstormen en schreeuwt 

dat dat licht uit moet. Hij is zenuwachtig merken we. “Licht uit!”. Een geschreeuw door elkaar 

van “Stilte, dan kunnen we luisteren!” heeft eindelijk succes. We horen de zware dreunen. We 

voelen met onze schouders tegen het raamkozijn geleund, de barak schudden. Na ruim een 

half uur zakt het af. Appèl is er vanavond maar niet gehouden. We hebben al gauw de kaarsen 

weer branden. Als schimmen zie je sommigen met een stompje kaars in hun hand naar hun 

bed klimmen, 3 hoog. Anderen zitten rustig op de 3e verdieping, met kaarsverlichting, hun 

gebruikelijke avondboterhammetje te verwerken. Als de meesten slapen, floept plotseling het 

licht weer aan. 

Donderdag 21 oktober 1943 

Bos stapt vanmorgen manmoedig naar de postbarak en vraagt, wijzend op het gebeurde in 

onze stad, of er eventueel naar kan worden gestreefd post van recente data aan ons uit te 

reiken. De Gefreiter die hem te woord staat, zal het vragen. Hij moet maar terugkomen. Weer 

veel pakketten uitgereikt vandaag. Alles via het Nederlandse Rode Kruis. Wij ontvangen er 

van Enschedese dames, ons onbekend. Fijn doet je dat aan, zoiets, dat vreemden zoveel 

medegevoel voor je afzondering hier van de wereld tonen en je met zo goed te gebruiken 

levensmiddelen verrassen. Onze dank aan de dames, die op deze tastbare wijze hun 

medeleven toonden. 

Gisteravond was het doel van de vijandelijke (?) bommenwerpers: Leipzig, Riesa en Halle 

horen we vertellen. O.a. een vliegtuigfabriek zou getroffen zijn. Volgens berichten uit Engelse 

bron zou ook Berlijn aangevallen zijn.  

Vandaag komt er geen krant. Moeilijkheden met het vervoer, spoorwegen waarschijnlijk 

getroffen. Wel zijn er pamfletten gevonden. Eén getiteld “Oproep van de helden van 

Stalingrad” waarin meer dan 100 Duitse officieren, waaronder generaals, hun handtekening 

hadden geplaatst en waarin het Duitse volk werd gemaand te breken met het Hitler-regime, 

daar het toch zonneklaar was dat dit regime Duitsland naar de ondergang voerde”. De 

persagent heeft dit gehele artikel vertaald en leest het voor vanavond. Het toeval wil dat er 

tijdens dit voorlezen steeds m…. de barak komen doorlopen. We hebben daar al gauw iets op 

gevonden: als er weer eentje binnenkomt, gaat de barakchef maar namen aflezen, prompt 
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achter de laatste woorden van het pamflet. Een paar roepen er doorheen dat ze een pakje 

moeten halen, een ander dat hij op het ziekenrapport moet en de komedie is compleet. Na 

vertrek van het onraad draait de voorlezing weer. Er zijn meer pamfletten gevonden. Ook één 

met de waarheid over de zaak Hess. Komt nog. 

Corvee weinig te doen. Enkelen die naar het aardappelen “mieten” moesten, liggen uren lang 

in de zon in het stro. 

Vrijdag 22 oktober 1943 

Corvee weinig. Wel aardappelloods. Er is nu toezicht en gaat de Lagermeister even weg, dan 

gaan de grote loodsdeuren op slot. Geregeld als er één uit gaat, wordt hij gefouilleerd. Naast 

die loods is een stuk terrein waar de Engelse officieren steeds heen en weer wandelen, 

groepsgewijs. Onze jongens gooien nu aardappels door het traliewerk voor de ramen en de 

Engelsen steken hun zakken en blouses vol. Grijze oude koppen bukken met gretigheid en 

verzamelen de piepers. Ze koken ook in hun barak. 

Gelukkig komen er vandaag brieven los uit Enschede. Brugmans ontvangt er één van zijn 

vrouw, waaruit we horen dat het ontzettend is geweest in Enschede, zondagmiddag 10 

oktober, 15.30 uur. We horen er ook uit dat 2 van onze collega’s, Kuiper en Geerink, het 

slachtoffer zijn geworden. (Pieter Kuijper 46 jaar en Roelof Marinus Geerink 41 jaar). Een brief 

die Bos vanmiddag ontvangt, geeft meer bijzonderheden en noemt o.a. straten en gebouwen 

die zijn getroffen. Vrolijk zijn woning is dakloos geworden, zijn vrouw en kinderen zijn in 

veiligheid. Hakboom krijgt ook een brief waaruit blijkt dat met zijn vrouw en kind alles wel is. 

De rest van ons heeft geen bericht nog. Geen slecht bericht uit de  binnengekomen brieven, 

dus zullen we maar denken: goed bericht. Vooral na de eerste brief die Van Brummelen kreeg, 

waarin stond dat vooral het Hogeland (buurt in Enschede) zwaar geteisterd was, was de 

ongerustheid bij velen van ons, die daar wonen, groot. Het is ellendig, je moet er steeds maar 

aan denken, hoe zou het zijn? Afwachten maar. 

Zaterdag 23 oktober 1943 

Weinig corvee. Tegen de zaterdagmiddag gaan de meesten zich wat opknappen. Scheren, 

wassen, poedelnaakt onder de kraan verschonen, hoort er zo bij. Maar dat doen we niet te 

vaak. Wassen vinden we één van de grootste ongemakken hier. Daarom zien we ook zoveel 

mogelijk donker ondergoed te krijgen. Velen dragen in plaats van een onderbroek hun zwart 

voetbalbroekje, dat eens in de zoveel weken maar eens onder de kraan wordt gehouden en 

een beetje uitgespoeld en gewrongen. De Italiaanse overhemden ook! 

Post uit Enschede komt er wel, maar alles oud, van voor 10 oktober. Er zijn vandaag zelfs 

enkelen, die post van begin augustus krijgen. Het gerucht gaat dat er weer een paar honderd 

Nederlandse pakketten klaar liggen. We krijgen van de kampleiding meegedeeld, dat namens 

het O.K.W. het verzenden van pakketten uit Nederland is verboden van 1-20 december. Deze 

mededeling zal ook aan het Nederlandse Rode Kruis worden gedaan. Ons wordt aangeraden 

dit ook naar huis te schrijven. Tevens wordt meegedeeld dat we geen andere brieven meer 

mogen ontvangen dan de officiële antwoordbrieven en antwoordkaarten! We schrijven echter 

vooralsnog hiervan en van het voorgaande niets naar huis. Er is al zo vaak gebleken, dat de 

orders hier en in Nederland precies omgekeerd luiden, zodat we het maar op zijn beloop laten. 
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Dankzij de pakketten, de keuken (comme ci, comme ca), de aardappelloods, de Internationale 

Rode Kruisgaven, gaan we er weer krachtiger uitzien. De gezichten zijn weer gevuld 

geworden. Sommigen wat al te dik, te glimmend, te opgeblazen. Van de aardappels? Van de 

keukenlucht waar zij in werken de hele dag? En buiken dat we krijgen en magen! Als trommels 

zo dik en gespannen. Alle broeken zijn te nauw, riemen in een volgend gat. We eten maar en 

het meeste aardappels, 2 x daags grote hoeveelheden en soms nog eens aardappelcake. 

Vanmorgen om 09.00 uur komt onze groep bijeen. 9 man om een uurtje eens samen te praten. 

We hebben daar behoefte aan, na hetgeen is gebeurd in Enschede. We gaan – het is een 

schitterende morgen – zitten op de trappen van het zwembassin. Er is daar nu geen mens te 

zien en ongehinderd kunnen we praten. Bos leest de bijzonderheden uit zijn brief voor en we 

spreken daar nog eens over. Dat is kapot en dat ook en hoe zou het daar mee zijn? Kuiper en 

Geerink zijn ook het kind van de rekening, zeggen we. We besluiten een condoleancebrief te 

schrijven. 

Maandag 25 oktober 1943 

Corvee: aardappelloods en “mieten”. Echter, beide ploegen komen terug: geen Hollanders 

meer. De Lagermeister had gezegd in de loods: “Keine Holländer mehr. Die mausen zuviel. 

Draus!”. En het was ook niet meer nodig, een aantal Italianen was al aan het werk. We zeggen 

tegen elkaar dat die het stelen wel zal worden verleerd, als ze het wagen daar. Ze worden 

soms niet zo zuinig afgeranseld. Zaterdagavond was meneer L. weer bezig, in het donker met 

een zaklantaarn gewapend, loopt hij tussen de gevangenen door te spinzen naar 

ongerechtigheden. Ontdekt hij een Italiaan aan de straatzijde, waar het verboden terrein voor 

hen is, dan slaat hij hem – klets, klets – midden in het gezicht. “Rotvent” schelden we onder 

ons. Gisteravond zat hij er een achterna door de straat. Die jongen had pech, hij liep tegen het 

prikkeldraad op en toen sloeg L. hem met een karwats – klets – midden in zijn gezicht. Hij gaf 

een schreeuw als een varken dat gekeeld wordt. Onmenselijk! Wij verwachten dat L. niet 

normaal aan zijn einde komt. 

Communiqué. Russen zijn op enkele plaatsen doorgebroken, o.a. zuid oostelijk van 

Krementsjoek. Italië: geringe activiteit. 

Dinsdag 26 oktober 1943 

Toch, inwendig juichen we het toe dat het niet is gelukt. Voor onze vrouwen, die het verdraaid 

moeilijk hebben, zouden we heel graag terug willen en dan op de koop toe willen nemen alle 

beroerdigheid van het weer dienst doen. Maar van de andere kant bekeken: laat ons maar 

hier, rustig, veilig, zonder dat vuile werk met de …. Wat egoïstisch? Maar vergeet dan niet, 

wat we achterlieten in het vaderland, ons gezin, de samenleving, gezelligheid, wat geluk. 

Vooral Brugmans is ons veel te druk. Zenuwen. Samen met Vrolijk is hij ’s morgens maar ziek, 

ligt lang op bed. ’s Avonds echter wordt er in die hoek het langst gelachen. Vanavond was 

Vrolijk weer aan de gang! 

De vlooienplaag neemt weer verontrustende vormen aan. We geven de Italianen de schuld 

die hier ’s avonds druk op de barak lopen. ’s Morgens je lijf vol met donkere vlooienbeetjes. 

Bos staat midden in de nacht voor de nachtlamp zijn pyjamabroek te inspecteren (7 st.), zo 

vaak hij wat voelt lopen. Van de Boomgaard zoekt zijn slaapzak grondig na (4 st.). Van 

Brummelen slaat voor het slapen gaan zijn hemd uit, in de verwachting de springers zo kwijt 
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te raken. Een ander gaat in zijn nakie onder de dekens en houdt een doosje lucifers bij de 

hand. Zo gauw hij iets voelt, deken weg, licht maken en zoeken. 

Zondag 31 oktober 1943 

Vandaag weer prachtweer. Alle dagen achtereen. ’s Morgens wat koud en soms mistig. 

Afgelopen week zijn we buitengewoon begunstigd met pakjes, om even op te sommen: Bos 9 

st, Kleins 7 st, Been 8 st, Kortenhoef 4 st, Van Brummelen 4 st, Vrolijk 3 st, Van de Boomgaard 

2 st, De Clerq 4 st, Brugmans -, De Zeeuw -, Hakboom 6 st. Het schijnt dat de achterstand 

ineens wordt ingelopen. Been moet eerst 3 st van 5 kg halen en Kortenhoef 1 van 8 kg. En 

dan zitten er veelal producten in, die niet duurzaam zijn, dus is het zaak te consumeren. Velen 

van ons beginnen een dikke kop te krijgen. Vooral zij die van de keuken kunnen profiteren, 

hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings. 

Dr. P., de ronselaar noemen we hem, de man die op zijn bureau de spreuk heeft hangen “ Der 

Führer hat immer Recht” heeft afgelopen week weer een aasje uitgeworpen. Hij had een 

prachtplek voor ons. Een klein fabriekje voor theemeubels, 1500 meter hoog gelegen, 

schitterende omgeving, prachtige behandeling. Hij kende de directeur persoonlijk, speciaal iets 

voor de Nederlandse onderofficieren. Bij hem op te geven. Onze vertrouwensman, 

wachtmeester Hulmer, wordt bij hem ontboden. Die moet het ons nog eens goed uitleggen. 

Dr. P. heeft van enkele onderofficieren die op Arbeidskommando gingen, een brief gekregen. 

Hij had hen bij uitzending gevraagd hem te berichten hoe hen het werk bevallen was. En dat 

deden de stommelingen. Deze brieven neemt Dr. P. nu mee. Ze schreven dat ze daar zo erg 

goed werden behandeld en dat de samenwerking met de Duitsers zo prettig is dat het veel 

meer voldoening geeft wat te presteren dan maar in het kamp rond te hangen. Eén van deze 

brieven was gericht aan onze hoofdvertrouwensman Van Namen, die hem echter nooit 

ontving, want de Werkmeister op hun werk had de brieven maar rechtstreeks aan Dr. P. 

gezonden. Ze zijn niet gefingeerd, want enkelen van ons kennen de schrijvers. Maar brieven 

of geen brieven, wij laten Dr. P. maar vogelaar spelen, ons vangt hij niet in zijn net. Hij zou ook 

nog gezegd hebben dat we 6 weken tijd van bedenken kregen en anders naar Polen zouden 

worden gestuurd. “Ha, Polen” hoonlachen wij. 

Communiqué. De conferentie in Moskou duurt nog voort. Er lekt vooralsnog niets van uit. 

Geruchten doen de ronde, te mooi om waar te zijn. Een Duitse commissie naar Engeland, een 

Duitse geheime commissie in Moskou, Von Ribbentrop afgetreden. Een militair bestuur in 

geheel Duitsland. In Berlijn oproer, Roemenië heeft de As de rug toegekeerd. Regering in 

Hongarije vraagt in meerderheid “de troepen aan eigen grenzen op te stellen” enz. Het mooiste 

is wel dit: En Duitse Hauptmann zei tegen enkele Hollanders: “Jullie gaan heel gauw naar huis. 

Voor december nog”.  

Iedere avond staan de Italianen in het voorportaal van onze barak. Ruilhandel. Vulpennen van 

slechte kwaliteit, militaire onderbroeken, zilveren ringen, enz. Vanavond komt een Duitser in 

het portaal. Schreeuwt wat. Fouilleert alle Italianen en stuurt ze weg. Nog geen minuut later is 

het portaal weer propvol. Weer komt die …… er langs. Ziet het. Slaat erop los! Enkele Italianen 

vliegen de barak in en zitten angstig ineengedoken achter onze tafel, waaraan wij zitten te 

eten. Ze sluipen weg, achter de tafel langs. Een ander is minder fortuinlijk. De …. krijgt hem 

te pakken en slaat hem , klets, in het gezicht. "Draus!”.  
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Vanmorgen op appèlplaats: een Italiaan zoekt in de emmers met aardappelschillen nog wat 

eetbaars. Een …. komt langs en geeft hem een duw, zodat de Italiaan op z’n hoofd in de 

emmer schiet. “Weg, weg. Los!”. 

11. NOVEMBER 1943 

 

Maandag 1 november 1943 

“Wat is het nieuwste gerucht?” vragen we elkaar vanmorgen bij het opstaan al. We zullen er 

gauw een paar maken en de wereld insturen, stellen we voor. Toch komt er spanning. Inwendig 

denken we toch wel: “Als het toch eens waar was, spoedig thuis”. Maar het zal wel te mooi 

zijn. Het kan haast nog niet. Iedere morgen gaat er een ploegje gymnastieken. Om 06.30 uur 

direct. We moeten fit blijven! Werken de laatste dagen niet. Rust, rust, kaarten, schrijven, 

praten. 

Een andere gebeurtenis van de eerste rang in ons kampleven is dat er bier wordt getapt in de 

kantine! Rijen vaten zijn er al leeg en staan buiten tegen de barak. Iedere dag. Uren staan 

aangegeven op een uithangbord, dat de naam “En K.G.-bar” vermeldt boven de taptafel. Allen 

drinken, dooreen staand: Engelse officieren, onderofficieren, Fransen, Italianen zelfs, 

Nederlanders, Polen, Serven. 

Communiqué. Het communiqué vermeldt doorbraken van de Russen in de Dnjepr-bocht. De 

Rus schijnt een ontzaglijke hoeveelheid oorlogsmateriaal hier in de strijd te werpen. 

Dnjepropetrovsk is ontruimd. Het kolen- en ertsgebied bij Krivoi Rog en Vièopol wordt 

bedreigd. In Italië stilte. Bijna niets gebeurt hier. En toch hebben de geallieerden hier 

ontzaglijke troepenmassa’s geconcentreerd. 

Dinsdag 2 november 1943 

Verschillenden moeten weer bij Dr. P. komen. Het zijn zij die indertijd werkten in keuken enz. 

In ieder geval zij die een betaald baantje hadden. Aan hen wordt gevraagd of ze buiten het 

kamp werken willen. “Neen” unaniem. Ja maar, hij heeft toch zo’n mooi kommando. Mooi 

gelegen, prachtig werk! Een chemisch fabriekje. Het is natuurlijk vrijwillig. Hij wil niemand 

dwingen! Er zijn echter geen liefhebbers. 

Gerucht: In Rusland gaat het ontzettend hard. De Duitsers zelf vertellen dat al. Vanmorgen 

ging een paar jongens naar de keuken, vroeg al. Toen vroegen 3 Duitsers die hen zagen in de 

kampstraat om een sigaret. “De oorlog is toch …(onleesbaar). 

Woensdag 3 november 1943 

Het is ’s morgens al fris. We zouden hier wel weg willen zijn vóór de 25 graden vorst hier over 

de vlakte heerst. Maar we geloven het zelf niet dat het gebeuren zal. We zeggen wel: “Als dàt 

zou gebeuren, of dàt, als die mee ging doen, enz”.  

Dr. P. laat vandaag weer een oproep voorlezen: Onderofficieren gevraagd voor een klein, 

aardig kommando. Een chemisch fabriekje. Werkt niet voor oorlogsdoeleinden!” Een gejuich 

gaat er op en geroep: “Niet zo dringen! In de rij gaan staan!”. 
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Communiqué. Russische snelle troepen zijn door de Duitse linies heengebroken bij Krivoi Rog. 

De Rus legt zijn volle kracht op de zuidsector van het front. Italië: aanvallen van geallieerde 

troepen. Duitsers trekken terug op hoogtestellingen. 

Post en pakketten komen goed door. Alleen Vrolijk kreeg sedert 6 weken niets van zijn vrouw 

te horen. We hebben allen in ons pakje een stuk roggebrood gehad met een band erom: 

Groeten van Woorts. Sympathiek gebaar van hem. 

Donderdag 4 november 1943 

Vele geruchten doen weer de ronde. Bekend wordt dat de conferentie te Moskou is afgelopen. 

Er is een communiqué uitgegeven dat volgens de Völkischer Beobachter (V.B.) zich hierdoor 

onderscheidt dat het veel woorden bevat en niets zegt. Een Engels blad had gezegd dat het 

was als een ijsberg bovenwater gedeelte. Over de toekomstige militaire operaties werd niets 

gezegd.  

De laatste dagen zijn de hoofdartikelen in de V.B. steeds erop gericht zogenaamde slechte 

toestanden in Engeland, de Verenigde Staten of hun koloniën of bezette gebieden aan te 

tonen. Over de hongersnood in Indië, die ongetwijfeld erg zal zijn, worden groots opgemaakte 

artikelen geschreven. Over de stakingen van de mijnwerkers in de Verenigde Staten, over de 

honger onder de gekleurde bevolking in de grote steden van de Zuid-Afrikaanse Unie, over 

ellende in de slums van Londen. Rachitis, ondervoeding enz. Wij zeggen tegen elkaar: “Dat 

kun je wel zien aan de Engelsen hier!”. De Engelsen hier zijn werkelijk flinke kerels. Zij zijn 

verre van rachitis-kindjes. Zij maken een zeer flinke indruk, waartoe ook hun door het Engelse 

Rode Kruis verstrekte uniform meewerkt. Zij zijn opvallend lang. 

Het wemelt van allerlei geruchten. De jongens gaan er vermaak in scheppen ze rond te 

strooien. Zelfs zou Hitler al in Engeland zitten en Von Brauchitsch de regering hebben 

overgenomen. De idiootste dingen doen de ronde. Weer een landing zou er zijn bij Genua en 

ook in Zuid-Frankrijk. 

Eén van onze jongens was in het lazaret. Een Franse generaal bezocht Franse zieken daar. 

Toen hij bemerkte dat er een Nederlander bij was, vertelde hij met generaal Winkelman o.a. 

in Narvik (Noorwegen) krijgsgevangen te hebben gezeten37 en hij bracht ons de groeten over. 

Majoor Metz maakt bekend. Hartelijk applaus.   

Vrijdag 5 november 1943 

Vanmorgen vroeg moest er een zieke naar het station Neuburxdorf worden weggebracht. Van 

ons gaan Bos, Vrolijk en Van de Boomgaard mee. Zij hebben gisteravond al brieven 

geschreven om die zo mogelijk te posten. En ze treffen een heel geschikte wachtpost die 

meegaat. Hij geeft hen zelfs een postzegel. Een meisje bij de postauto horend, post zelf de 

brief voor Bos. De Duitse post neemt hen eerst mee in de stations wachtkamer, echter dat 

staat de waardin niet aan, zo tussen al dat publiek. Ze zegt: “Posten, keine K.G. hier!”. 

Vertrekken. Dan gaat hij met hen naar een gasthof, een ouderwets hotelletje, waar militairen 

                                                 
37 Deze plaats is vreemd. Op het moment van schrijven heeft Winkelman achtereenvolgens in Oflag IV B/H 
Königstein, Oflag VIII E Johannisbrun,  Oflag XVIII A Linz en Oflag XXI C Schokken gezeten. Vanaf 20-5-1943 tot 
aan het einde van de oorlog zit Winkelman weer in Oflag IV B/H Königstein. 
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gelegerd zijn. De officieren die daar zitten geven hun toestemming en zo zitten onze jongens 

deftig aan een bakje kamillethee met suiker. Het heeft vannacht gevroren en het is fris. 

We eten vandaag bij uitzondering andijvie bij de aardappels. Smaakt reusachtig goed.  

Dr. P. heeft in zoverre succes gehad met zijn oproepen dat hij 5 onderofficieren bij elkaar heeft 

getrommeld om naar het chemisch fabriekje te gaan. Bos krijgt in zijn brief foto’s van vrouw en 

baby, welke laatste hij nog nooit zag. Hij is de koning te rijk en loopt er ons allen mee langs 

om te laten zien. 

Zaterdag 6 november 1944 

Vandaag zijn we 4 maanden krijgsgevangen. Er komen hier Serven in het kamp die oppassers 

zijn geweest bij de Nederlandse generaals die in een kamp zijn gelegerd op 80 km hier uit de 

buurt.38  Eén van hen was kapper. Hij heeft de handtekeningen van o.a. generaal Winkelman, 

generaal Van Voorst tot Voorst. Generaal Winkelman laat ons groeten.  

Een paar jongens hier ontvangen een briefje uit het kamp waar de reserve-officieren van ons 

zijn gelegerd. Het vertelt dat dezen in een schoolgebouw liggen en zeer weinig 

bewegingsvrijheid genieten.39  Zij hebben gehoord van onze flinke houding zoals het wordt 

genoemd, wat betreft werken. Het eindigt met: “Spoedig vrede en weerziens in het vaderland”.  

Een brief van Bos meldt dat er in Enschede weer een aantal mensen is gearresteerd, o.a. Ds 

Overduin. Er zijn 18 Schalkhaarders aangesteld als agent.40 Verder vertelt deze brief dat er in 

Groningen een groot aantal agenten is gearresteerd en in Assen eveneens een aantal. 

Worden deze ook krijgsgevangen?  

Vanavond weekoverzicht in de universiteit. Theo Vlemming, onze accordeonist, speelt vooraf 

populaire liedjes. Uit het verslag blijkt dat er tussen Eden, die uit Moskou in Caïro is 

teruggekeerd, en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken besprekingen gaande zijn. Zou 

Turkije voor de aandrang van de geallieerden moeten zwichten? In Rusland worden Krivoi Rog 

en Cherson reeds bedreigd in het zuiden. Kiev is aan de Noord- en Zuidzijde ingesloten. In 

Italië is een grootscheeps offensief van de geallieerden ingezet. In de V.B. worden artikelen 

over de Herfst 1918 geschreven. Foto’s van de hoofdschuldigen aan de Duitse ineenstorting 

van toen verluchten deze artikelen. Opmerkelijk veel Joden! Die hebben het altijd weer 

gedaan. 

Zondag 7 november 1943 

Vanochtend op de appèlplaats om 07.00 uur valt de eerste sneeuw. Natte, die weer verdwijnt. 

Er wordt bekend gemaakt dat in het vervolg het ochtend-appèl in de barakken zal worden 

gehouden. Een gejuich gaat er op. Kun je nog eens lekker weer even er in kruipen als je geen 

werk hebt te doen. 

Generaal-appèl vandaag. Ook de Italianen die hier nog zijn, doen er aan mee. We zien hen 

marcheren en het frappeert ons meer dat het merendeel zulke kleine kereltjes zijn. De 

Nederlanders hebben vandaag weer iets bijzonders: de barak waarin Theo Vlemming ligt, 

marcheert vandaag met accordeonmuziek voorop. En na het generaal-appèl marcheren wij 

                                                 
38 Bedoeld wordt Oflag IV B/H Königstein. Net als Stalag IV B Mühlberg ook in Wehrkreis IV Dresden. 
39 Bedoeld wordt Oflag XXI C/H Schildberg en het schoolgebouw is het Gymnasium. 
40 In Schalkhaar was het opleidingsbataljon van de politie. Deze opleiding was op Duitse leest geschoeid. 
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nog even rond. De Fransen spotten ermee. Zij marcheren nooit. De laatste tijd is de verhouding 

tot de Fransen er in het algemeen niet beter op geworden. Wij vinden hen steeds arroganter. 

Het komt misschien door de grote tegenstelling met de Engels sprekende krijgsgevangenen 

die hier zijn. Die zijn ons veel en veel sympathieker. Of komt dat wellicht door het 

aanknopingspunt, dat wij daarmee hebben in de Zuid-Afrikaners? Wij spreken meestal wat 

Engels en vele Engelse officieren en onderofficieren komen hier dagelijks in de barak wat 

praten of thee drinken. 

Vrolijk verruilt vandaag zijn handdoek voor sigaretten bij de Polen. Hij ruilt Brugmans zijn deken 

voor 70 RM door. De Clerq en Van de Boomgaard hebben beiden hun snor afgeschoren. Op 

hun bed worden kaarten bestudeerd. Brugmans heeft heimwee. Hij heeft het ervan op zijn 

zenuwen. Het beroerdste is nog, dat hij er de hele dag aan zit te denken en er natuurlijk over 

praat, zo vaak hij je ontmoet. En of je al tegen hem zegt: “Dat moet je niet doen, niet daar 

steeds aan denken” het helpt allemaal niet. Hij komt vragen: “Is dat waar, zie ik er zo slecht 

uit, wat denk jij daar nu van?”. Een paar dagen later heeft iemand hem verteld dat hij er veel 

beter uitziet. Dan komt hij bij je zitten en vraagt: “Ik zie er veel beter uit, vind je ook niet?”. De 

laatste paar dagen is hij echter bijzonder druk. Hij heeft wat in de zin, hij zint op iets of is met 

de uitvoering van iets misschien bezig, dat hem van zijn ziekte zal genezen. 

Communiqué. Kiev is ontruimd. De Russen hebben landingen op de Krim uitgevoerd ten 

noorden en zuiden van Kertsj. Italië: grote aanvallen voortgezet. Luchtaanvallen overdag op 

Düsseldorf, Keulen (Dom getroffen), Gelsenkirchen en Wilhelmshafen. Over de grote aanval 

op Schweinfurt, enige tijd geleden, krijgen we van een Engelse vliegerofficier bericht, dat daar 

van de 400 bommenwerpers er 34 neergehaald zijn. Van de aanvallende Duitse jagers en 

gevechtsvliegtuigen gingen er 231 verloren voor de Duitsers. Op de Salomonseilanden zijn de 

Amerikanen de aanval begonnen op het laatste grote steunpunt van de Japanners. 

Maandag 8 november 1943 

Appèl vanmorgen was binnen. Daarna wat na-rusten. Enkelen van ons sturen wat kleding naar 

huis. Gaat via Rode Kruis. Een brief erin gaat ook. Van Brummelen had er één in zijn 

gummistokzakje gestopt. De ….. die controleerde voor de verpakking, vond het warempel. Hij 

zei niets en gaf het terug. Een Nederlander die het moest verpakken, wist hij het te geven en 

die stopte het er weer in. Sommige pakjes gaan met 7 brieven weg. 

Er zijn weer 30 Nederlanders aangekomen uit Amersfoort. Onderduikers. 4 Officieren zijn er 

ook bij.41 De veldprediker en de aalmoezenier leven erg met ons mee. Geregeld zijn ze op de 

barakken. Hun was aangeboden een behoorlijke kamer, echter in een barak buiten het Lager. 

Ze hebben dat niet geaccepteerd en hebben de minder gerieflijke ligging bij hun mensen voor 

beter gehouden dan de afgezonderde. Wij stellen dat zeer op prijs. In de barak waar ze nu zijn 

ondergebracht, is een gedeelte voor hen afgeschoten en met dekens bekleed, zodat het wat 

intiemer lijkt. Zij noemen het de “wigwam”. 

 

 

 

                                                 
41 Betreft een groep van 36 man, onder wie 3 officieren en 2 vaandrigs. Nummers van 98379 tot en met 98414. 
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Dinsdag 9 november 1943 

Gisteravond heeft Brugmans klaar gestaan. De wagen bleef echter bij de keuken staan. 

Burgerpak. Deken weg. Busjes. Met 2 man (Sergeant H. Hootsen en ….(onleesbaar).42  

Communiqué. Eden naar Caïro, ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Gerucht doet 

de ronde dat Turkije de zijde van de geallieerden heeft gekozen en de Engelse vloot de 

Dardanellen is gepasseerd. Zal wel voorbarig zijn. Rusland: aanvallen gaan voort. Italië idem. 

Lucht: aanval op Vaticaanstad, waarvan de Anglo-Amerikanen en de Duitsers elkaar de schuld 

geven. Actie gaande om koning Victor Emanuel te doen aftreden. Sforza zal waarschijnlijk 

Badoglio vervangen als minister-president. Duitse krant spreekt nog steeds over de grijsaards. 

Brugmans, V.R. en H. zien vanavond hun kans schoon. Bij de keuken staat de broodwagen 

die naar Mühlberg rijdt vanavond in het donker. Daarin denken ze is hun plan. Klaar. Het is 

koud vanavond. Ze wachten en wachten, maar hij vertrekt niet. Wij horen niets meer, totdat 

enkelen zien o.a. Kleins, dat een wagen door de hoofdpoort rijdt, de schijnwerpers erop gezet 

wordt en even later 3 hoofden boven de rand uitkomen. Uitstappen. Lagerführung. In cachot. 

Rest zullen we horen. 

Woensdag 10 november 1943 

Vanochtend enkelen van ons houthakken. Anderen naar Mühlberg met een wagen. Het is een 

prachtige dag vandaag. Vrieslucht. Zon. De jongens komen daar in het stationskoffiehuis 

terecht en drinken koffie. De Zeeuw en Hakboom zijn niet meer in de keuken. Er zijn daar weer 

20 man ontslagen wegens geringere sterkte. Een belangrijke bron van levensmiddelen is 

daarmee voor ons uitgeput. Evenwel, we redden het best. Been wordt zó dik dat we hem 

ermee plagen. Kortenhoef en hij ontvangen wel de meeste pakjes. En meestal van 5 kg! Hun 

kribben staan vol dozen. Ze kunnen er ternauwernood meer op liggen, plagen wij. 

Er komen de laatste dagen veel Engelsen door dit kamp. Ze komen vanuit een kamp bij Berlijn 

en worden van hieruit tewerkgesteld. Ze zien er zonder uitzondering keurig uit. Bruin khaki, 

lange broek en stevige schoenen. Ze praten veel met de Nederlanders. Ook veel Zuid-

Afrikanen zijn er bij. Een Zuid-Afrikaanse kapitein komt steeds bij Van Brummelen vragen of 

er nog nieuws is, want hij maakt bij de Engelse officieren het nieuws bekend. Van Brummelen 

en De Zeeuw ook, varen er wel bij. Ze krijgen nog wel eens een Engelse of Amerikaanse 

sigaret of gaan met hem bier drinken in de kantine. 

We krijgen nu bijna elke dag dennentakken, blijkbaar afkomstig uit een terrein van bosbrand, 

om te stoken. Ook moeten er kleiballen worden gemaakt van kolengruis en zaagsel en water. 

Plus wat cokes. Plus de rest aan briketten en cokes, die we “vinden”. Soms met emmers vol 

tegelijk. Soms iedere man één of twee briketten in de zakken. 

Vandaag wordt er plotseling één uit onze barak meegenomen door 3 officieren en 1 soldaat. 

Het is Rodier, de internationale onder ons. Hij heeft ons wel eens het een en ander uit zijn 

veelbewogen leven verteld. Hij zal 26 à 28 jaar zijn. Hij spreekt een stuk of 5-7 talen 

(talenknobbel). Was bij Nederlands leger capitulant. Ging na de oorlog zwerven. Trok door 

Duitsland, Oostenrijk, Hongarije (deel per houtvlot de grenzen gepasseerd, waarop 

aangemonsterd) en kwam in Servië terecht. Weer in Duitsland werkte hij in de Skodafabrieken. 

                                                 
42 Wordt hier een mislukte ontsnappingspoging beschreven? Gezien de situatie van Brugmans zou dat niet 
ondenkbaar zijn. 



137 

Verbrak contract. Werd tabaksinkoper voor D.A.F. in Servië. Trouwde daar. Verdiende goed. 

Kocht voor geldbelegging groot hotel in Agrans. Zei op een kwade dag teveel tegen een gast 

die hij voor “zuiver” hield. Aangebracht en uitgewezen uit Servië. Naar Nederland terug. Werd 

steeds door de Gestapo gevolgd, waar hij ging. Meldde zich bij de aanmelding van 

beroepsmilitairen op 7 mei met de eerste ploeg. Toen was de Gestapo hem een tijdlang kwijt 

schijnbaar. In Brüx werd hij weer gevonden.43  Vandaar terug naar hier gestuurd. Was als tolk 

op verschillende afdelingen hier werkzaam. Altijd maar een paar dagen: ontslagen. Vroeg hij: 

“Heb ik mijn werk dan niet goed gedaan?” was het antwoord: “ja, prima, maar bevel is bevel”.  

Ook in de keuken lukte het niet. Hij wordt verdacht van spionage en sabotage zegt hij. Nu 

wordt hij vandaag ineens opgehaald, spullen mee. Naar Lagerführung en meteen in auto weg. 

Wij vragen ons af: maar staat hij dan niet onder bescherming van de Conventie van Genève? 

Het was een aardige vent vonden we. Ook bij O en O maakte hij zich zeer verdienstelijk. 

Speelde goed toneel. Mocht hij misschien niet op de voorgrond treden? (Is goed afgelopen. 

Kreeg 14 dagen arrest naar wordt verteld, wegens uitlatingen in een brief aan zijn vrouw). 

Donderdag 11 november 1943 

Rede van Hitler. Op dinsdag 9 november hield Hitler een rede in de Bürgerbräukeller in 

München. Het was toen 25 jaar geleden , dus op 9 november 1918, dat de 

wapenstilstandsonderhandelingen te Compiègne begonnen en 20 jaar geleden, dus op 9 

november 1923, dat Hitler in diezelfde Bürgerbräukeller de eerste stap naar de regeringsmacht 

moest betalen met het leven van 16 van zijn aanhangers. Terwijl anderen, o.a. hijzelf, in 

concentratiekampen werden opgesloten. 

In zijn rede zij hij o.a.: “De laatste slag alleen zal de beslissing brengen. Ieder offer dat wij 

thans brengen staat in geen verhouding tot de offers die van ons zullen worden geëist, als we 

de oorlog niet zouden winnen. Deze oorlog is onbarmhartig. Wat in het jaar 1918 is gebeurd, 

zal zich in Duitsland niet een 2e maal voordoen. Iedere misdadiger tegen het volk zal zonder 

pardon zijn hoofd verliezen. Onze steden zullen wij weer opbouwen, Duitsland, met zijn 

massa-organisaties, de O.T. voorop,44  is daartoe in staat, evengoed als het er toe in staat was 

8 à 10 miljoen m3 beton in één jaar in vestingen om te zetten. Aan het adres van de 

geallieerden: de heren mogen het geloven of niet maar het uur van de vergelding zal komen. 

Wij zullen ons tot Engeland bepalen”. “Es mag dieser Krieg dauern so lange er will, niemals 

wird Deutschland kapitulieren”. “Das Ich die Nerven verliere, ist völlig ausgeschlossen”. “Wij 

hebben van de voorzienigheid niets dan zegen ontvangen. Ik buig mij in dankbaarheid voor de 

Almachtige, dat hij ons zo gezegend heeft. Nu legt hij ons beproevingen op”. 

Communiqué. Japan meldt grote luchtoverwinningen op de Amerikaanse vloot bij de 

Salomonseilanden. Japanse vliegtuigen brachten volgens de opgaven o.a. tot zinken: 3 

slagschepen, 2 kruisers, 3 torpedojagers, 4 transportschepen. 1 slagschip, 6 kruisers 

beschadigd (2e luchtslag voor Bougainville). Grootste succes sedert Pearl Harbour. 15 

Japanse vliegtuigen verloren. Rusland: hevige aanvallen. Italië: idem. Lucht: zwakke 

aanvallen, overdag en ’s nachts. 

                                                 
43 Brüx was een Arbeidskommando, vallende onder Stalag IV C Wistritz. 
44 O.T.= Organisation Todt. Vernoemd naar de Duitse minister van bewapening Fritz Todt. Verongelukt in 1942 
en opgevolgd door Albert Speer. 
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Duitse post moest groep Engelsen begeleiden. Viel flauw. De Engelsen droegen zijn geweer 

verder, nadat ze hem hadden bijgebracht.  

In aardappelmagazijn is tegenwoordig een soldaat met toezicht belast, fouilleert, schreeuwt, 

slaat de Italianen om de oren. Vertelt breedvoerig hoe die hem trachten te bedotten door de 

aardappels op de onmogelijkste plekken te verstoppen. Heeft steeds luisteraars om zich heen 

staan die maar vragen en hem voor de gek houden. Hij is vast niet helemaal normaal. Bij het 

schillen bleef één van de onzen, Egelie, (Sergeant J. Egelie Kgf 98291) wel een uur lang staan, 

mes in de borstzak, handen in de zakken. Na een lang betoog zei de post dat hij al een uur zó 

stond. De andere jongens daarop, doelend op Egelie: “Weet je wel wat hij is?”. De post: 

“Neen!”. De jongens: “Hij is professor, professor in de muziek!”. Post: “Sind Sie Professor?”. 

Egelie: “Ja. Wel eens gehoord van Mengelberg?”. Ja daar had hij wel eens van gehoord. 

Egelie: “In diens orkest ben ik 1e concertmeester. Ik speel viool”. (gebaart strijkbeweging). 

“Moet je mijn handen eens zien. Zijn dat nu handen om te schillen? Ik bederf ze er voorgoed 

mee”. Post: “Ja, schöne Hände. Nein Herr Professor, Sie brauchen nicht zu schälen!”. (Egelie 

is wel kunstenaarstype met zijn zwarte snorretje). Als de post hem tegenkomt, klinkt het nu: 

“Morgen, Herr Professor. Wie geht’s Herr Professor?”.  

Een andere Duitse post deed vanmiddag een uitlating doelend op de Führer. “Ik mag lijden dat 

ze hem vandaag kapot schieten”. (Hij moest weer naar het front). Alle Duitse militairen hier 

zijn weer gekeurd.  

Om 17.00 uur begint het 2e middagmaal van vandaag voor de meesten. Aardappels met 

eventueel groente die men op de kop heeft weten te tikken, een sausje in een eetketeldeksel, 

boter, vet sommigen, spek enkelingen. Anderen nemen een ketel  pap: rogge, tarwe, gort, 

havermout. Er zijn er ook, die pannenkoeken staan te bakken, een uur lang voor het fornuis. 

Ook puddingen, zelfs mocca, chocolade. Vanavond is er een wiens vrouw vandaag jarig is. 

Met 4 man zijn ze de hele dag bezig geweest om een feestmaal klaar te maken. Een menulijst, 

gekalligrafeerd door Jansen met de baard, vermeldt een opeenvolging van gerechten, keurig 

opgediend, waarop een vaderlands hotel trots zou zijn. Het laatste gerecht is als steeds: 

Craven A of Capstain roken. De tafel is netjes gedekt: zelfs een bos - gejatte -  rozen prijkt er 

midden op. 

Vrijdag 12 november 1943 

Been, die eten moet al wat hij kan om niet bedolven te worden onder alle etenswaren, krijgt 

vandaag weer 3 pakjes tegelijk. Hij is zo dik als een beer. Een buik als een burgemeester 

hebben we trouwens allemaal. 

Brugmans zit nog steeds in de nor. Wij zijn ’s avonds al eens aan de tralies geweest en hebben 

net zo lang lopen schreeuwen naar omhoog tot we een dof “Joa” hoorden. Met een goede 

sigaret, springend tegen de muur, stappen we naar binnen. Ze maken het goed de jongens 

daar, hoorden we vandaag. Vrolijk wordt ’s avonds soms geplaagd en genoemd Weduwe 

Brugmans. Hij beweert zelf ook dat het wel koud is, zo alleen in bed. Hij kreeg dezer dagen 

een brief uit Enschede van onze collega Marchand, gericht aan ons allen, met de groeten aan 

ons allen. 15 nieuwe collega’s uit Schalkhaar zijn er gekomen, horen we. Verder is er nu een 

4 ploegenstelsel, met o.a. op zondag diensten van 12 uur lang! We zeggen: “Laat ons dan 

maar hier zitten!”. 
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Er zijn hier of daar vandaan grote reclameplaten van de Nederlandse Spoorwegen voor de 

dag gekomen. Ze worden opgehangen in de barak. 

Zaterdag 13 november 1943 

Iedere week is er een uitvoering van O en O cabaret “O.K.”. Theo van Reijsen weet steeds 

weer een aardig programma in elkaar te draaien. En met steeds of althans vaak wisselende 

krachten, door de uitzending van velen naar de Arbeidskommando’s. Deze week was er weer 

een heel aardige voorstelling. Aan het eind, midden in een Tiger Rag, ineens floep het licht uit. 

Luchtalarm. Echter onvervaard speelt de band door. Al gauw flakkert er een kaarsje op de 

piano en we draaien door. Samenzang met Theo Vlemming als accordeonist. Zo’n avond is 

het theater altijd stampvol en we genieten werkelijk. Zo’n ontspanning heb je ook nodig. 

Op de barak, later, zijn ook al hier en daar kaarsjes ontstoken. Ineens een straal van een 

zaklantaarn en iemand loopt naar de kaarsen toe en steekt ze in zijn zak. In het donker weer. 

Was de Feldwebel. We roepen nog naar achteren: “Kaarsen weg” maar het is al te laat. De 

…. zegt niets, maar pikt ze in. 

Zondag 14 november 1943 

Regen, regen, al 2 dagen nu. Er zou gistermiddag een voetbalwedstrijd tegen de Fransen 

gespeeld worden, in verband met een “Fête de Morts” dat deze vierden. Herdenkingsdag voor 

de gevallenen. Afgelast. Vandaag gaan de Fransen naar het kerkhof te Neuburxdorf, om daar 

een monument te onthullen. Als ze ’s avonds vandaar terugkeren, blijken er 4 man minder te 

zijn. Het gerucht gaat: 4 Fransen er tussenuit. Extra appèl. Tellen, tellen. Resultaat: 4 Engelse 

officieren mankeren. Wat is het geval geweest? Zij zijn met de Fransen ’s middags er uit 

gemarcheerd en hebben toen de benen genomen. Bravo!  

De Hauptmann had tegen Brugmans gezegd toen deze in verhoor werd genomen, dat het toch 

onzin was, naar Holland te willen vluchten, immers dat was toch bezet gebied? En bovendien 

had hij gezegd, zou het op zijn familie worden verhaald, als hij onderdook. Zijn straf en ook 

van de anderen is: 1 week nor. Hij klaagde vandaag nog over honger. Krijgt daar natuurlijk 

alleen maar het rantsoen. Wij allen een stuk brood en dat door de tralies. Een ander kreeg een 

pakje gisteren (v. R.). Het is hem nagenoeg geheel toegestopt. Rookgerei hebben ze voorlopig 

ook genoeg. Een collecte op de barak nadat we ieder 50 Poolse sigaretten hadden ontvangen, 

voor 75 Pf, leverde 120 sigaretten op. Degene die hem steeds eten brengt, smokkelde de zaak 

naar binnen. 

Van de Boomgaard staat bij eten uitdelen. Voelt iets kriebelen op zijn hand. Ziet een kanjer 

van een vlo. Ter dood gebracht.    

Zondagmiddag: een Engelse band in onze barak. Accordeon en slagwerk en crooner (zanger). 

Van onze jongens een paar erbij: een violist, saxofonist, accordeon en 2 man tokkelinstrument. 

Een aardig geheel. Kenners zeggen dat het slagwerk “af” is. Zo gaat de zondagmiddag gezellig 

om. De commandant van O en O heeft Jansen met de baard opdracht gegeven een paar 

tekeningen te maken en die worden aan hen door wachtmeester Hulmer met een kort speechje 

overhandigd. Zij zijn er opgetogen over. In het vervolg ’s avonds om 8 uur appèl. 
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Maandag 15 november 1943 

Op zaterdag j.l. is ons kamp bezocht door een commissie van het Internationale Rode Kruis 

met het oogmerk zich op de hoogte te stellen van de hier heersende toestanden. 

Bovengenoemde commissie heeft een vergadering belegd, waarbij de vertrouwenslieden van 

alle hier aanwezige nationaliteiten aanwezig waren. In die vergadering zijn de volgende punten 

naar voren gebracht: 

1. Door de Nederlandse vertrouwensman en vertrouwensarts Dr Van der Giessen is de 

hoop uitgesproken binnenkort weer Rode Kruispakketten te mogen ontvangen, waarop 

is meegedeeld dat de commissie zal zorgen dat dit zo spoedig mogelijk zal geschieden. 

2. Gevraagd is om toezending van militaire kleding, aangezien de Nederlanders gelijk 

gekleed lopen als de Fransen. De commissie zal de vraag in behandeling nemen. 

3. Een opgave tot verstrekking van: medicamenten, schoenen, gezelschapspellen, 

boeken, kleding, sportartikelen, muziekinstrumenten enz. is door de commissie 

meegenomen. 

4. Klachten over het stagneren van de brief- en pakketpost, vooral met de uitgaande post, 

zullen worden onderzocht. 

5. Er is geklaagd over te weinig kolen in de barakken. 

6. Door de commissie zijn meegenomen de klachten over de onmenselijke toestanden 

op verschillende Arbeidskommando’s. Deze toestanden zijn voor de commissie 

uiteengezet. 

7. De Mitteldeutsche Stahlwerke, Brüx en andere kommando’s zullen persoonlijk door de 

commissie worden bezocht. 

8. Betreffende het onderduiken van de hier aanwezige Nederlandse militairen is men in 

Engeland de mening toegedaan dat dit niet wel uitvoerbaar was. 

9. De commissie heeft verschillende Stalags in Polen bezocht en is de mening 

toegedaan, dat de toestanden daar niet absurd zijn, zoals wel eens wordt voorgegeven. 

10. Betreffende het groeten is bepaald dat enkel gelijken en hogeren in rang gegroet 

moeten worden. 

11. De dokter heeft met klem erop aangedrongen dat de afgekeurden naar huis worden 

gezonden. 

De commissie bestond uit 2 artsen, waarschijnlijk beiden Zwitsers.45           

Vandaag is bekend gemaakt, dat er een zending van het Deense Rode Kruis is gekomen en 

de Nederlanders krijgen per 3 man een busje gecondenseerde melk . Door diefstal tijdens het 

transport was er veel verloren gegaan naar werd medegedeeld. Dus: wij ontvangen van het 

Deense Rode Kruis. Is het niet schandalig dat we van het Nederlandse Rode Kruis niets 

ontvangen? We zijn er wel van overtuigd dat de tegenwerking van de bezettende macht of 

misschien van de N.S.B.-ers in hoge functies hier oorzaak van is. 

Voor de Engelsen hier komen duizenden pakketten binnen. Die knapen roken maar fijne 

sigaretten. Trouwens, ze zijn er gul mee. Menigeen van ons krijgt er een gepresenteerd. Een 

heerlijke Craven A!! Er is weer een levendige handel in ontstaan. De prijs is nu per 10 

sigaretten 4,5 RM. Onze vertrouwensman, Wachtmeester Hulmer, heeft er met de Engelse 

                                                 
45 De commissie bestond waarschijnlkijk uit de heren Mayer en Rossell, die ook 2 x in 1944 het kamp 
bezoeken.(bron: David Jan Smit, “Onder de vlaggen van Zweden en van het Rode Kruis”). 
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vertrouwensman over gesproken, om ons 1.000 Rode Kruispakketten te “lenen”. De uitslag is 

nog niet afgekomen. 

Onze jongens werken sinds een paar dagen weer in het aardappelmagazijn. Het werd tijd ook, 

want de aardappels waren erg schaars. Er werd zelfs al geruild voor sigaretten. Er is echter 

een veel scherpere controle. Toch komt er genoeg binnen. De toezichthoudende …. kan zich 

niet even omdraaien, of roets, weg is een paar man. Vandaag moest die arme ….. zeer nodig 

naar een zekere gelegenheid. Hij durfde echter niet weg te gaan. De jongens kregen het in de 

gaten en hij zei ten einde raad ook zelf dat hij niet weg durfde te gaan, daar hij bang was, dat 

ze dan alles wegsleepten. Onze jongens kregen tenslotte medelijden met hem en beloofden 

hem op hun woord, niet weg te zullen gaan in die tijd. Zo gebeurde ook. Uit dankbaarheid (de 

…. is niet al tè) mochten ze daarna om beurten weggaan. 

Eén dezer dagen zag de Lagermeister zelf dat er één met een rood kooltje tussenuit ging. Nu 

is de man ontzettend zenuwachtig. Hij wond zich op, werd rood als een kreeft, sloeg de man 

om de oren, die man weerde de slagen af, de Lagermeister nam zijn pistool, zette hem dat 

tegen de buik en sloeg hem om de oren. Even later vroeg de man of hij zich even mocht 

verwijderen om wat te kalmeren. Goed. Kwam niet terug. Lagermeister zat er erg over in, toen 

hij kalmer was. Schreef briefje: extra eten voor de jongen. Zelfs gaf hij 2 man ieder een snee 

brood. Om het maar weer goed te maken. Wordt er rapport opgemaakt? 

Communiqué. Rusland: westelijk van Kiev zijn de Russen reeds doorgedrongen tot Zhitomir, 

halverwege op de grens naar Polen. Over het gehele front ononderbroken offensieven. Bij 

Perekop ook. Bij Kertsj noord en zuid van de stad. Zuid-Italië: Engelsen en Amerikanen hevig 

in de aanval bij oorsprong van de Volturno (rivier). Ter zee: Duitse gevechtsvliegtuigen vallen 

Engels-Amerikaans convooi aan in de Middellandse Zee en brengen schepen tot zinken. 

Luchtfront: niet zeer druk, althans geen massale aanvallen. Verre Oosten: de Amerikanen 

doen met inzet van hun slagvloot en hun luchtmacht massale aanval op Bourgainville. Volgens 

de Japanners hebben zij in 4 grote luchtslagen de Amerikanen geweldige verliezen 

toegebracht, o.a. 3 vliegtuig-moederschepen, slagschepen, kruisers, torpedojagers. In 

Libanon zijn problemen met het Gaullistische bestuur. 

Dinsdag 16 november 1943 

Baden vanmorgen. Heerlijk. Alle Serven moeten vanmorgen verplicht baden. Het zijn 

merendeel vetzakken. Terugkomend daarvan ontmoeten we onderofficier Lipschutz. Wij zien 

hem niet. Hij schreeuwt ons na: “Blindgänger!”. Hij schreeuwt en gaat tekeer. Wij tegen elkaar: 

“Niks horen jongens, doorlopen!”. En dat gaat best. Een andere Nederlander, die erachter 

loopt, vertelt dat de Serven en Polen zich slap hadden gelachen. L. had zich maar omgedraaid. 

Vandaag worden er weer mudden aardappelen binnengebracht. Enkelen doen het met zakken 

vol. Hoe ze ’t hem lappen? Velen laten door Jansen met de baard op een brief of briefkaart 

een paar kerstklokken met kersttakken zetten. “Gelukkig kerstfeest, Zalig kerstfeest, Gelukkig 

nieuwjaar enz”.  

’s Avonds om 10 uur is het in de hoek waar Vrolijk ligt altijd feest. Hij heeft het grootste woord 

en weet door zijn rake gezegden de zaak aan het lachen te krijgen. Vanavond is het zo erg, 

dat er een paar achter elkaar aanhollen tussen de kribben door. Tot de majoor fluit en stilte 

commandeert. Ieder kan zijn avondgebed doen en daarna gaan de meesten slapen. 
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Onze kokerij en eterij zijn soms zeer zonderling. We koken maar alles dooreen, bijvoorbeeld: 

gort, rijst, puddingpoeder, maizena: één pap. Laagje suiker erop. Vandaag zaten De Zeeuw 

en Van Brummelen te eten: pelkartoffeln en raap. Een paar anderen zaten er bij en wisten hen 

zo gek te krijgen, dat ze het heerlijke Sanovite brood er door brokkelden, omdat dit zo lekker 

zou zijn. 

Woensdag 17 november 1943 

Er moet vandaag weer hout gehaald worden met wagens. 1,5 uur lopen ver, uit afgebrand bos. 

Jongens zien 20-tal Poolse meisjes in het bos aan het werk, Vrijwillig zei de Duitse post die bij 

hen was. Onderofficier Lipschutz loopt de barak weer door en gooit hier en daar een pan of 

ketel die hem niet naar de zin hangt of staat, omver. 

Een Engelse onderofficier, afkomstig van Stalag IV C brengt een briefje mee waarop staat 

“Dutch Police”. Van Brummelen loopt hem toevallig tegen het lijf. Het blijkt warempel een brief 

van onze 3 collega’s te zijn die het eerst zijn vertrokken van hier, zogenaamd op 

Arbeidskommando naar de boeren. Fros schrijft daarin, dat ze het geweldig getroffen hebben 

in het Stalag IV C, plaats Wistritz (Sudetenland). Ze hebben daar ieder een brave betrekking. 

Van der Bolt is hoofdvertrouwensman, Kragt zit aan de briefpost en Fros aan de pakketpost. 

Ze zitten met 6 Hollanders tussen allemaal Engelsen en Fransen en worden danig verwend. 

Brief gedateerd 16-11-1943. Zij krijgen hun pakketten ook goed door. Ontvingen brief van 

Dirksen. We vinden het geweldig. Het doet ons goed van hen te horen. Zullen trachten wat 

terug te schrijven. Er is waarschijnlijk een weg. 

Vanavond gaat Gooss weg. (Sergeant J.M.D. Gooss Kgf 96521). Hij kreeg vaak bezoek van 

Duitse familie uit Leipzig. Een oom van hem was Hauptmann bij de Duitse Generale Staf. 

Vandaag kwam er plotseling bericht van het O.K.W. dat hij voor onbepaalde tijd naar Leipzig 

gaat. Hij moet daartoe eerst naar Stalag IV C, waar onze 3 collega’s ook zijn.46 Gooss zegt dat 

hij daar niet gaat werken. En dat zal hij ook niet doen. Hij moet van het ….. helemaal niets 

hebben maar grijpt toch deze vakantie natuurlijk met beide handen aan. 

Communiqué. In Rusland onverminderd hevige aanvallen. Duitse front op enige plaatsen diep 

doorbroken! Zhitomir, Krivoi Rog, Cherson. Een hoofdartikel in de Völkischer Beobachter wijst 

daar vandaag op. Het zegt tevens, dat het Duitse volk moet vertrouwen op zijn leiders, die al 

zo vaak moeilijke situaties te boven kwamen. De toestand aan het Oostfront précair, dat is de 

indruk die het geeft. Italië: weinig activiteit. 

Donderdag 18 november 1943 

Vandaag komt onderofficier Lipschutz weer in de barak. Nu met 2 Italianen, die samen een 

tentzeil dragen. Hij gaat onder de strozakken snuffelen en haalt overal de aardappels vandaan. 

Achter koffers enz. begint voorin de barak. Het wordt onmiddellijk doorgegeven en achterin 

vindt hij al hoegenaamd niets meer. Een paar jongens die een grote zak met aardappels waren 

kwijtgeraakt, waren zo brutaal, deze weer weg te nemen uit het tentzeil in een onbewaakt 

ogenblik. Maar L. had het in de gaten. Een groot stuk ijzer had hij in zijn handen en hij dreigde 

de dader daarmee de hersens te zullen inslaan, zo de zak niet terugkwam. Het was maar goed 

                                                 
46 Volgens de Zugangsliste van Stalag IV G Oschatz, wordt Gooss daar op 18-11-1943 ingeschreven en is hij dus 
niet naar Stalag IV C Wistritz gegaan. 
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dat de jongens geen kans hadden gezien de zak goed weg te stoppen, zodat hij hem al gauw 

vond. Maar de meeste zitten nog veilig opgeborgen.  

Het weer is alle dagen prachtig. Nachtvorst.  

Vanavond weer ineens het licht uit: luchtalarm. Gisteravond ook al. En daar zit je dan in het 

donker met brood voor je of een boek. De kaarsen zijn schaars. Eéntje heeft wat petroleum op 

de kop getikt. In een sigarettenaansteker geeft het een lichtje, waaromheen we zitten te 

bomen. Vliegtuigen horen we niet. In het donker zijn we naar onze kribben gegaan. Heel wat 

Engelsen komen in de barak wat praten. Meestal doen ze nu een jas van ons aan, want L. 

heeft er al een paar uitgezet. 

Vandaag ontvangen er weer enkelen van ons een pakket van één der Enschedese dames. 

Wordt fijn voor ons gezorgd, dat doet ons goed. 

Terug naar huis is vandaag het gerucht. Men zegt: de lichting 1900 en ouder en vaders van 3 

(of meer) kinderen. 

Vanavond zit de hele barak spontaan te zingen. Vaderlandse liederen, volksliedjes, soms 

twee- of meerstemmig. Vrolijk hing vandaag zijn slaapzak in de wind. Bij inspectie ving hij in 

de naden 16 vlooien. We dachten al dat hij de laatste tijd wat bleek zag, wegens bloedverlies. 

Vrijdag 19 november 1943 

De Engelse vertrouwensman deelt mede, dat van hun kant wel 1.000 pakketten beschikbaar 

zijn voor ons, te leen wel te verstaan. Wij zijn allen al blij natuurlijk. Echter: de 

hoofdvertrouwensman Van Namen wimpelt het af, aangezien er reeds bericht is 

binnengekomen dat er Amerikaanse pakketten voor ons onderweg zijn (??). Grote 

ontevredenheid. Ook in verband met de geheimzinnige manier van doen met de losse zending 

indertijd van het Argentijnse Rode Kruis, waarvan nooit één van ons verantwoording zag, 

ontstaat er stemming tegen hem. Er wordt gezegd dat hij geen vertrouwensman kan zijn, 

omdat hij ons vertrouwen absoluut niet heeft. Hij is trouwens ook niet door ons gekozen, doch 

indertijd door de soldaten, vóór die op Arbeidskommando gingen. Anderen weten te vertellen 

dat hij oud-N.S.B.-er is, hetgeen hijzelf zou hebben verteld. 

Zaterdag 20 november 1943 

De omgang met de Engelsen en vooral met de Zuid-Afrikanen wordt met de dag drukker. Wij 

sjouwen maar langs de Duitse schildwacht naar het Engelse kamp en omgekeerd is het 

toegestaan. In de barakken tegenover de onze liggen Engelse soldaten, die op 

Arbeidskommando moeten. Ze komen veel bij ons en vertellen over hun wederwaardigheden. 

De één maakte dit mee, de ander dat. Er zijn er, die eerst 2 jaar dienden, dan een 

burgerbetrekking dachten te krijgen. Toen brak de oorlog uit in 1939 en sindsdien van het ene 

land en werelddeel naar het andere gezworven.  

Eén vertelt: “Ik was in 1939 in Engeland. Ik ben een Ier uit Belfast. Ik had toen 2 jaar vrijwillig 

bij de Navy gediend. In 1940 met het Engelse expeditieleger in Frankrijk. In België en Frankrijk 

gevochten. Uit Duinkerken met destroyer weg. Tijdje in Engeland. Naar Canada. Naar 

Trinidad. Naar Zuid-Afrika. Naar Egypte. Tijd in Caïro. Op Kreta. Krijgsgevangen. In 

Griekenland ontsnapt. Met bootje langs de kust ’s nachts opgepikt door eigen schip. Naar 

Egypte. Naar Noord-Afrika. Gevochten bij Bardia (Libië), Halfaya (Egypte), Tobroek. Daar 
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krijgsgevangen. Naar Italië, in Brindisi, later naar Novara (Noord-Italië). Bij ineenstorting in juli 

geen bewaking meer. Met kameraad weg. Italiaanse bevolking overal uitgelaten. Hielpen ons 

aan burgerkleding en we leefden daar best. Tot we, door verraad, in oktober werden gepakt 

en hierheen gezonden. De Italiaanse vrouwen en meisjes zijn goed. Hebben ons vaak 

geholpen”. 

Een ander vertelt o.a.: “Ik was in Noord-Afrika in de desert krijgsgevangen gemaakt bij 

Tobroek. Dorst is daar het ergste wat kan komen. De Italianen hebben ons daar gemeen 

behandeld. Ik kocht van een Italiaan voor mij en mijn kameraad een fles water voor een 

polshorloge en een gouden ring. Wij deelden dat samen en wilden toen nog wel meer . 

Bedelden daarom. We hadden erge dorst. Italiaan zei, dat we moesten doorlopen. Mijn vriend 

deed dat niet dadelijk en werd neergeschoten. Sindsdien haat ik ze vreselijk. Ik begrijp niet, 

dat jullie ze niet uit de barak wegschoppen”.  

Vanavond luchtalarm. 

Zondag 21 november 1943 

Generaal-appèl. Wordt bekend gemaakt: als we over het lage prikkeldraad stappen (de 

zogenoemde “Warndraht”) zal er zonder pardon worden geschoten. Vanmiddag 

voetbalwedstrijd Fransen – combinatie Nederlanders en Joegoslaven. Hakboom speelt ook 

mee. Tot groot genoegen van de Nederlandse en Servische supporters (doktoren enz. alles is 

aanwezig) worden de Fransen met 5-1 verslagen. De Servische keeper was zeldzaam goed! 

Na afloop hiervan in de barak een Engelse band van 7 man. Onze barak stampvol. Pracht 

accordeon o.a. die ze van de paus hebben geschonken gekregen in Italië. Een crooner erbij! 

Af!  

Vanavond weer luchtalarm. We zitten een paar uur in het donker. Gezamenlijk zingen, bij hier 

en daar kaarslicht. Velen komen uit het Engelse kamp, waar muziek was en boksen en 

worstelen en jiujitsu. 

Communiqué. Duitsers hebben Zhitomir hernomen. 

Maandag 22 november 1943 

Meesten van onze jongens in aardappelloods werken. Is een koude beweging. En dan is het 

nog niet zó erg als je maar de kans kreeg wat mee te nemen, maar dat lukt niet. Ze worden 

zelfs gefouilleerd. 

Vanavond weer luchtalarm. Dat wordt met de dag vroeger en tevens gezelliger. We zingen 

allerlei vaderlandse liederen. Een pracht van een tenor ontpopt zich nu eerst. Zingt o.a. “Mooie 

Westertoren”. Ook een prima bas-bariton komt in het donker op de tafel. Tenslotte laten zelfs 

Theo van Reijsen, onze O en O man, en Hulmer, onze vertrouwensman, zich verleiden en zij 

zingen een liedje. Geen appèl nu. Tegen 22.00 uur flitst het licht weer aan. Gejuich. 

Dinsdag 23 november 1943 

Vandaag komt Brugmans weer uit de kast. Hij ziet er uit als een duikbootkapitein, die van een 

lange tocht terugkeert. Een baard als een zeerover. Alle drie trouwens. Ze zijn vol goede moed 

en zeggen: nog eens. Ze hadden pech gehad. De wagen waarin ze lagen was al 3 

schijnwerpers gepasseerd en ze waanden zich al veilig buiten het kamp, toen ze in de 
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hoofdpoort gepikt werden. De Hauptmann voor wie ze geleid werden, vroeg o.a. of ze al lang 

met dat plan rondliepen (nee, ineens die dag bij hen opgekomen), of er nog meer personen 

aan hadden geholpen (nee), waarom ze het gedaan hadden enz. In de cel hadden ze het niet 

kwaad gehad: centrale verwarming, wat sigaretten en vuur gesmokkeld en wat leesgerei. 

Communiqué meldt: hevig bombardement van Berlijn. Aanzienlijke schade. In Rusland zou 

Zhitomir heroverd zijn. Verder doorbraken bij zuid-west Gomel en bij Kritschen. Italië: de rivier 

Sangro door de geallieerden overschreden (oostkust). De Duitsers veroveren eilanden van de 

Dodekanesos (druk op Turkije?). 

Steeds maar hebben we vooral ’s avonds bezoek op onze barak van Engelsen en Zuid-

Afrikanen. Velen van ons vragen hen te eten en eten een andere keer bij hen. Foto’s worden 

over en weer getoond. De Clerq en Van de Boomgaard zijn dik bevriend met 2 Engelsen. 

Vrolijk en Brugmans vierden gisteravond Brugman’s terugkeer met een paar Zuid-Afrikanen. 

De Zeeuw loopt vaak met een Schot met een geruite muts met een lint. Hij probeert Engels te 

leren. De Schot spreekt vrij goed Duits, zodat ze elkaar wel begrijpen. Een andere keer zit hij 

in een Engelse barak met een Zuid-Afrikaan. Van die Zuid-Afrikaan krijgt hij een Zuid-

Afrikaanse bijbel, in ruil voor zijn Nederlandse bijbel.  

Op de barak liggen ook negertroepen uit Zuid-Afrika. Velen van hen spreken Zuid-Afrikaans. 

De Zeeuw vertelt aan één van hen dat hij een negervrouw wil hebben. Dat zal hem 15 beesten 

kosten, zegt de nikker. Hij wil wel 25 beesten geven, maar dan ook een extra goede vrouw 

hebben. Hij moet in Zuid-Afrika komen, zegt het zwartje. Hij is rijke man, een gentleman. 

Vanavond weer een paar uur in het donker gezeten. Weer zingen. Berlijn aangevallen. 

Woensdag 24 november 1943 

Vanavond weer luchtalarm. Communiqué meldt zeer zware luchtaanval op Berlijn en 

Mannheim. Weinig verliezen voor de Engelsen. Wij zongen weer het hoogste lied. Stilte even 

en we horen de machines ronken. Hedenmiddag is er ook gebombardeerd. Men zegt Leipzig 

ook. 

Verschillenden, o.a. van de Grenadiers en Jagers, ontvangen pakketten van de collega’s die 

thuis bleven. Vandaag komen er pakketten binnen met kerstgroen, gekleurd papier , rood-wit-

blauwe vlag. Eén van hen loopt met de vlag op zijn borst vanaf de postbarak naar onze barak. 

De vlooien en wandluizen doen meer van zich spreken. Er zit 5 man in de kast, weer voor het 

“zich onttrekken aan kampwerkzaamheden”. Ze hadden ‘m gesmeerd uit de aardappelloods 

zonder zich te melden voor het gaan halen van pakketten of voor het gaan naar het 

ziekenrapport. 

Donderdag 25 november 1943 

Vanavond weer een paar uur in het donker gezeten. Stukjes kaars en aanstekers op tafel. 

Zingen. Vertellen over de mobilisatie, sneetje brood eten enz. 

Communiqué vermeldt: gisteravond weer zware aanval op Berlijn. Officieel is uit Berlijn bekend 

gemaakt dat Duitsland binnenkort met zijn vergelding zal beginnen. Het Britse volk zal dit 

moeten ondergaan. Reeds enige dagen is de Völkischer Beobachter niet verschenen. Hoe zal 

dat gaan, deze actie? vragen wij ons af. De Duitsers hebben in de Egeïsche Zee deze week 
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alle eilanden van de Dodekanesos en ook het eiland Samos heroverd, zodat de Egeïsche Zee 

volgens hen vrij is van Engelsen. 

Vrijdag 26 november 1943 

Afgelopen nacht weer Berlijn. Raak geweest. Volgens de Duitse opgaven zijn er in de laatste 

nachten zeer weinig Engelse vliegtuigen neergeschoten. Respectievelijk 46, 19 en 26. 

Oorzaak: slecht weer. 

Het is bekend geworden dat er hier op de postkamer stapels brieven liggen die na 1 november 

in Nederland zijn geschreven. Alleen mededelingen betreffende overlijden of geboorte zullen 

worden doorgegeven en de rest krijgen wij niet te zien. Mooie maatregel; wij hebben niet de 

tijd gehad onze familie dit mee te delen. Brieven en kaarten zijn minstens een maand 

onderweg. Vandaag komt er een massa post binnen, antwoordkaarten en -brieven die hier zijn 

verzonden midden september en uit Nederland zijn geretourneerd begin deze maand. 

Brugmans heeft met een smoesje kans gezien zijn brieven los te krijgen. Hij was de laatste 

werd gezegd. 

Wij zeiden een tijdje geleden tegen elkaar dat we veel aan sport zouden doen als we weer 

goed op krachten zouden zijn. En dat zijn we nu, Brugmans en Kleins daargelaten, die er maar 

slecht uitzien, ondanks het goede voedsel. Maar sporten, ho maar. Alleen Van Brummelen is 

elke morgen in het waslokaal met nog een paar man bezig. Verder heeft Hakboom een 

voetbalwedstrijd meegespeeld en is Brugmans een paar ochtenden bezig, een paar rondjes 

te wandelen. 

Zaterdag 27 november 1943 

Vandaag komen er 60 Nederlanders aan, rechtstreeks uit het vaderland. Zij zijn donderdag uit 

Nederland vertrokken. Er zijn 3 officieren bij, o.a. Majoor Dudok van Heel (Majoor F.A. Dudok 

van Heel Kgf 98636) en kapitein Bijl (Kapitein A.W. Bijl Kgf 98637) van 5 R.I. (Regiment 

Infanterie). De meesten van de jongens zijn onderduikers of anderen die zichzelf niet gemeld 

hebben. Eén Enschedeër is erbij, een zekere Venterink (Sergeant W. Venterink Kgf 98580). 

Zij brengen over het algemeen ook al weinig nieuws. Het meeste weten wij hier ook al. 

Opvallend is dat hun haren er niet zijn afgesneden. Verschillenden van hen hebben 

maandenlang in het Oranjehotel of andere van dergelijke inrichtingen doorgebracht. Ook zijn 

er 2 marechaussees bij, o.a. een wachtmeester Brandsma uit Tilburg.  

Vanavond weer politiek weekoverzicht. 

Engelsen en Zuid-Afrikanen weer in onze barak en van de onzen bij hen. Ze zijn erg gul, die 

jongens. Als ze een keer hebben meegegeten, bruine bonen of erwtensoep (krijgen zij niet), 

dan komen ze al met blikken thee aansjouwen of vis e.d. 

Zondag 28 november 1943 

Langer (uur) slapen dan andere dagen. Bevalt best, want we slapen anders maar kort. ’s 

Avonds is het meest laat. Generaal-appèl. Marcheren weer fluitend en zingend en rukken 

keurig in. 

Vanmiddag voetbalwedstrijd (revanche) van de Fransen, die een sterker elftal hebben, tegen 

de combinatie Nederland-Servië. Een heel spannende strijd, keurig geleid door majoor Metz. 
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Onze voorhoede (op 1 Serv na allen Nederlanders, o.a. Berkhouwer links buiten) is productief 

en de eindstand luidt 5-2 winnen voor ons. Fransen zijn slechte verliezers en proberen op het 

laatst door minder faire trucjes de stand te hunnen gunste te doen keren. 

Het mannenkoortje zingt vandaag in het Krankenrevier, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.  

Maandag 29 november 1943 

Regen vandaag. Hele nacht storm. Slaapt lekker. Er is niet veel werk. Lang slapen na appèl 

of liggen lezen op bed. Enige weken geleden is er onder auspiciën van O en O een bibliotheek 

opgericht, die voorlopig alleen boeken bevat, door de krijgsgevangenen zelf bijeengebracht. 

Langzamerhand komen er ook zendingen boeken binnen uit Nederland van het Rode Kruis. 

Kerst- en Nieuwjaarskaarten sturen we naar huis deze dagen. Onze tekenaar, Jansen met de 

baard, werkt er dagenlang aan. Wij sturen er gezamenlijk één naar het bureau: 11 agenten 

achter prikkeldraad, daaronder 11 handtekeningen. 

Van de jongens uit Wistritz komt weer een briefje binnen, via een pakket aan Hakboom, dat 

per abuis door hun Lager ging. Zij maken het goed. Kamer met centrale verwarming. Je moet 

maar boffen. 

Vanavond een vraaggesprek door de 2 persagenten Van Brummelen en Jansen, afgenomen 

van één der nieuw aangekomenen die in Duitsland verschillende concentratiekampen had 

doorgemaakt, daarna uit Duitsland was gezet met het verbod ooit weer Duitse bodem te 

betreden (sabotages aan machines). In Ommen gezeten. Kon zeer interessante mededelingen 

doen. De universiteit was stampvol. 

Dinsdag 30 november 1943 

Vannacht stormweer. Vandaag wind, zonnig. Er doen geruchten de ronde, te mooi om waar 

te zijn. Opmerkelijk veel. O.a. Engelsen in Turkije zijn Bulgarije binnengetrokken en hebben 

ultimatum gesteld aan Roemenië en Hongarije. De Dodekanesos-eilanden zijn door de 

Engelsen hernomen. Odessa is in Russische handen. In Düsseldorf is oproer. Een groot 

invasieleger, wel 1 miljoen man sterk, is geland in Nederland, België en Noord-Frankrijk, o.a. 

bij Dieppe. Men zegt dat er een Engelse zender in het kamp is. Engelse soldaten en Zuid-

Afrikanen vertellen van hun wedervaren. In Italië zijn er velen ondergedoken geweest na de 

ineenstorting. Zij hebben bijna allemaal foto’s van Italiaanse meisjes bij zich. Zij zeggen 

unaniem: “De Italiaanse vrouwen en meisjes zijn goed voor ons geweest”. De Italiaanse 

mannen verachten ze. Dat zijn geen kerels. In Libië en Noord-Afrika gaven ze zich met 

drommen tegelijk over aan een paar man van hen. Ontzaglijk laf volk is hun mening. De Duitse 

soldaat, daarvoor hebben zij respect, dat is een goed soldaat. “Hij is niet bang, om dood te 

gaan nie”, zegt een Zuid-Afrikaan. Velen hebben stapels foto’s van Egypte of Palestina, 

waarheen ze met verlof gingen. 14 dagen soms voordat ze weer aan de strijd gingen 

deelnemen in de woestijn. Ze tonen foto’s van het strijdtoneel in de woestijn. Ze wijzen aan: 

daar gebeurde dat en daar dat. Daar sneuvelde mijn beste kameraad, hier heb ik een foto van 

hem. Daar hebben we 13 uur op onze buik gelegen onder het Duitse mitrailleur-vuur. Voor die 

stelling sneuvelden 1200 man van ons. Die jongen ligt ergens in een hospitaal enz. enz. Wij 

denken dan, dat wij toch maar ellendig weinig van de oorlog hebben meegemaakt, over het 

geheel genomen tenminste. 
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12. DECEMBER 1943 

 

Woensdag 1 december 1943 

Aardappelloods vandaag weer. Er is een andere post vandaag. De jongens gaan een nieuwe 

tactiek toepassen: een paar man staat klaar met de zakken vol en een man of tien vindt het 

ineens geweldig interessant wat die post zegt of zou willen gaan zeggen. Allen er omheen, 

zodat de goede man niet kan zien hoe er een paar verdwijnen. Eén is er zelfs zo brutaal, dat 

hij een emmer vol aardappels met een paar kanjers van koolrapen er bij meeneemt. Hij heeft 

nu echter buiten de waard c.q. de Lagermeister gerekend, die door een raampje van zijn 

bureau keek. De man is wit van woede en schreeuwt maar: “Es ist eine Frechheit!”. De patiënt 

heeft enige draaien om de oren te incasseren. Hij zegt later: “Dat is het risico van het vak”. 

Een Italiaan probeert het bij het uitgaan nog eens: hij krijgt met het zakje aardappels een pak 

slaag. Lacht er echter maar om. 

Zo’n 2000 man van de Engelsen hier gaat vertrekken naar een Lager, Jakobstal, hier in de 

buurt. Velen van ons hadden dikke vriendschap gesloten en waren er ook stoffelijk soms wel 

bij gevaren in de vorm van een trui, een jack of zoals Been en Kortenhoef, die elk een lange 

splinternieuwe linnen woestijnbroek kregen. 

Vanavond weer een vraaggesprek dat Van Brummelen houdt met een nieuw aangekomene, 

namelijk een scheepsbouwkundig ingenieur van de werf “De Noord” van J.C. Smits. 

Communiqué meldt: Rusland: onafgebroken aanval op alle sectoren. Italië: grootscheeps 

ingezet offensief van de geallieerden. Luchtmacht zeer actief (7 dagen al). Lucht: Bremen 

overdag gebombardeerd. Gemeld: Churchill en Roosevelt en Tsjang Kai Sjek in Caïro bijeen. 

Nu op weg naar Tebris (in het uiterste noorden van Iran) om Stalin te ontmoeten. 

Donderdag 2 december 1943 

Hedenavond weer luchtalarm, 2 ½ uur in het donker. De conferentie in Tebris aan de gang. 

Richting Noord – Berlijn dus – horen we het zwak donderen. Een enkel maal gromt heel hoog 

een vliegtuig hier over, in zuidelijke richting. Aan de noord hemel licht het af en toe op. Laat 

ze maar gooien, uitroeien zijn onze gedachten. Hoe meer vernietiging en dood en verderf, 

ellende in Duitsland, des te eerder zijn wij uit deze opgeslotenheid. Een mens is zo hard als 

een kei. Soms zeggen we wel: “Nou moet je je eens indenken wat een leven daar! Het zijn 

toch ook mensen!”. Een ander: “Ze hebben toch niet anders gewild! Wie wind zaait, zal storm 

oogsten!”. In een hoek klinkt het lied: “Denn wir fahren gegen Engeland”.  

Vrijdag 3 december 1943 

Het vriest langzamerhand al wat. Vannacht fris geweest. 6 graden vorst. Op achter terrein 

glijbaantje. We lopen zo ’s morgens wat rondjes om wat frisse lucht te happen. De pakketten 

komen voor sommigen weer bij 4 tegelijk binnen. Speciaal Been en Kortenhoef slepen heel 

wat bijeen. Been noemen we onder ons al “Teddybeer”. Hij heeft een dikke buik als een 

burgemeester. 

Vannacht Berlijn gebombardeerd. Duitse opgaaf: 53 vliegtuigen neergehaald. Conferentie in 

Tebris beëindigd. Van Duitse zijde wordt gezegd, dat Stalin heeft geëist: 2e front, invasie op 

de Balkan, verwoesting van Berlijn. Roosevelt heeft geëist: luchtbasis in Siberië tegen Japan. 
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“Das Gelumpe herunter” schreeuwt vanavond de Duitse onderofficier die komt tellen. Het is 

een klein mannetje en hij kan niet over de droogrekken met wasgoed, waarachter wij staan 

opgesteld met vijven, heen kijken. Een gebrom van afkeuring gaat door onze rijen. Het gaat 

goed. 

Vandaag een minder mooi bericht: weer een sterfgeval van één van onze mannen. Een zekere 

Engerink (Korporaal A.C.M. Engering Kgf 108074), die met difterie van een Arbeidskommando 

was teruggekeerd. Hiervan was hij nagenoeg genezen. Een acute longontsteking nam hem 

weg. Kwam uit Schiedam. 

Zaterdag 4 december 1943 

Helder, vriezend weer. Er wordt bekend gemaakt bij het middageten dat er bericht is 

binnengekomen van het Internationale Rode Kruis dat er naar hier zijn afgezonden 2312 

Canadese Rode Kruispakketten. Verder van de Federatie van Studenten uit Genève 130 

boeken. Ook voor geestelijke verzorging uit Holland. Het Deense Rode Kruis, dat kortgeleden 

had doen vragen hoeveel Nederlanders hier zijn, verzond ruim 2000 blikjes gecondenseerde 

melk naar hier. Laat-ie fijn zijn! Vóór kerstmis waarschijnlijk wel hier. Stemming opperbest. 

Door de barakchef wordt het volgende voorgelezen: 

Naar aanleiding van een hedenmiddag door de vertrouwensman plaats gehad hebbend 

onderhoud met de Lagercommandant Hauptmann König, wordt het volgende bekendgemaakt: 

1. Omgang met Russen, in welke vorm dan ook, is streng verboden. Bij niet naleving 

daarvan kan dat catastrofale gevolgen voor de Hollanders hebben, daar bijvoorbeeld 

alleen spreken met de Russen al als communistische propaganda wordt aangemerkt. 

2. De laatste 2 dagen zijn er veel diefstallen gepleegd. O.a. zijn gestolen: konijnen, cokes, 

cokeshokken zijn opengebroken, uit barakken is belangrijk materiaal gestolen. De 

Hollanders moeten niet vergeten, dat zij in krijgsgevangenschap zijn. In dergelijke 

gevallen kan tot onmiddellijke afstraffing worden overgegaan zonder voorafgaand 

verhoor. 

3. Het dragen van Engelse uniformen door de Hollanders is verboden. 

4. De Hoofdstraat mag alleen gebruikt worden door voertuigen, Duits personeel, 

colonnes, Arbeidskommando’s. Enkelingen dienen naast de hoofdweg te lopen en 

rechts te houden. 

5. In de gedragshouding van de Hollanders kan aanleiding worden gevonden hun een 

goed kerstfeest te bereiden. 

(Dus een pak slaag dat geïncasseerd wordt, behoeft niet meer gerapporteerd te 

worden!) 

Zondag 5 december 1943 

Vorst vandaag. Generaal-appèl vroeger: 08.45 uur. Een nieuwe Feldwebel die de zaak 

inspecteert met een Leutnant die laatst onze groep met de in Nederlands uniform geklede 

beroeps passeerde, zegt: “Feine Kerls hier!”. Opvallend is, dat ook de Britse Indiërs die steeds 

afgezonderd zaten, zijn aangetreden. Grote kerels met felgekleurde hoofddoeken en gitzwarte 

baarden. Wij marcheren heen en terug een of andere mars fluitend. 

Hedenmiddag een interessante voetbalwedstrijd: combinatie Engeland/Schotland tegen 

combinatie Frankrijk/Serven/Nederlanders. De Engelsen verschenen met liefst 9 voormalige 
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profs in het veld en “onze” combinatie leed dan ook een eervolle 7-2 nederlaag. Prachtspel 

gaven de Engelsen soms ten beste, waar de onzen niet aan tippen konden. Handig. 

 

Engelse (beroeps) voetballers in Mühlberg (collectie Dick van Maarseveen) 

Niettegenstaande de kou is er een dikke haag toeschouwers. O.a. de befaamde Arsenal-

midvoor (New Castle?) Moore, die we ons herinneren van de interlandwedstrijd Nederland-

Engeland enkele jaren terug, ligt in dit kamp. 

Vanavond op iedere barak St Nicolaasviering. Een viering die we geen van allen ooit zullen 

vergeten. Onze 2 violisten, Hol en Valten (Sergeant F.A. Valten Kgf 105470) (radio) zorgen 

voor de muzikale noot. Allereerst gezamenlijke zang, dan vaderlandse liederen en andere 

bekende melodieën, gevolgd door een korte toespraak van majoor Metz. Hierna komt onder 

het zingen van “Zie ginds komt de stoomboot” St Nicolaas binnen (Joop Mens) (Sergeant J.C. 

Mensch Kgf 106544) met zijn zwarte knecht (van Os) (J. van Os Kgf 98884). Vriendelijk 

knikkend en buigend naar alle zijden schrijdt hij langs de zittenden. Neemt op het van tafels 

en banken gebouwde platform plaats. 

Hij spreekt dan kort, releverend, dat hij ook lid is geworden van de N.S.B., de Nederlandse 

Sinterklaasbond, en dat hij Piet opdracht heeft gegeven verleden jaar na zijn tournee door 

Nederland , naar zijn negerlandje terug te gaan. Piet is toen in Tobroek, waar hij dapper heeft 

gevochten, krijgsgevangen gemaakt en hier terecht gekomen. We zingen nog een versje en 

dan komt Joop ….op het toneel en leest een verhaaltje voor waarin hij 60 namen van 

barakbewoners heeft verwerkt. Dan volgt uitdeling van pakjes voor verschillenden: o.a. Majoor 

Metz krijgt een uit lege blikjes door Janus aaneen gesoldeerde kolossale fluit, Hol, de violist, 

een braadpan en een geïmproviseerde strijkstok erbij. Van der Linde, de facteur, een paar 

reusachtige slaapsokken, gemaakt uit een stuk deken. Marie (Sergeant W.H. Marie Kgf 
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104249) krijgt een wasborstel en een pakje shampoo. Dit is een zet van de één of ander: hij 

maakt een wat smoezelige indruk. Van Brummelen, onze persagent, krijgt een Völkischer 

Beobachter. Ieder heeft er een briefje bij met een gedicht en moet dit voorlezen. De dichter is 

Majoor V.d. Kooy. Janus Houben (Wachtmeester A.J. Houben Kgf 104034) heeft een hamer 

en nijptang. Hierna volgt de uitdeling aan iedereen van kleinigheden die we hebben gegeven: 

een stukje zeep, wat suiker, een boon, wat havermout, een appel, een das van een stuk deken 

enz. Het grootste geschenk kregen we onmiddellijk na aankomst van de Sint in de vorm van: 

ieder 20 Amerikaanse sigaretten. Dit was werkelijk een verrassing, door de vertrouwensman 

Van Namen bewaard van de zending van het Argentijnse Rode Kruis indertijd. 

 

Verpakking Old Gold sigaretten (coll. Johan van Hoppe) 

Dat brengt meteen de goede stemming erin. We zingen samen nog wat en dan brengen we 

verder de avond, goede sigaretten rokende, door. Hol speelt “Avé Maria” van Gounod. Het is 

doodstil dan. Wat is dat toch een ontroerend mooi lied! Een hartelijk applaus. Aan het eind van 

de avond – we mogen officieel tot 23.00 uur opblijven – wordt het romantisch als Radier 

(Sergeant C.G. Radier Kgf 104330), onze cosmopoliet, Hongaarse poesta-liederen gaat 

zingen, met vioolbegeleiding. Hij zingt met gevoel en we luisteren, stil staand te roken, of al op 

bed, met een sigaret, naar de weemoedige liederen. Tot 23.30 uur gaat dat door, afgewisseld 

met vioolsolo’s. Een avond die in één woord prachtig was. We hebben ons geamuseerd en 

niet over thuis zitten prakkezeren. Later op bed misschien of waarschijnlijk wel. Hoe zouden 

ze het daar hebben? Misschien denken ze dat we hier zitten te treuren. Ze hadden eens 

moeten zien hoe de stemming was! 

Een ander minder mooi bericht is er weer: een bewoner van 21B is enige dagen geleden naar 

het lazaret gebracht en het blijkt nu, dat hij difterie heeft. Gevolg is, dat barak 21B zal moeten 

worden gesloten, waarschijnlijk voor 10 dagen. 

Maandag 6 december 1943 

Gevroren vannacht. Wit buiten. Het zwembad is al glijbaan geworden. De jongens moeten 

vandaag in het aardappelmagazijn schillen. Koude beweging. Vandaag wordt de 

Sinterklaasverrassing helemaal compleet in de vorm van een Amerikaans Rode Kruispakket. 

Iedere man één! Dàt is wat! We zijn de koning te rijk. 

 



152 

De inhoud is geweldig: 1 blik melk, corned-beef, boter, zalm, sardines, leverpastei, 

varkensvlees (fijn), 60 sigaretten, suikerklontjes (225 gr), biscuits, busje koffie, stuk chocolade, 

limonadepasta, zeep, kaas, pruimen of rozijnen. We pakken en herpakken en roken goede 

Amerikaanse sigaretten. (merken variëren: Marvel, Old Gold, Twenty grand) sommige pakjes 

met opschrift over de vrijheid. 

 

 

Verpakking Marvels en Twenty Grand sigaretten (coll. Johan van Hoppe) 

 

 

 

We zeggen het vaak tegen elkaar dat de mensen in Nederland het zó niet hebben. We rekenen 

uit wat zo’n pakket wel zou opbrengen in de zwarte handel en komen tot het respectabele 

bedrag van 250 gulden. We kunnen nu onze Engelse en Zuid-Afrikaanse vrienden hun gulheid 

met de sigaretten terugbetalen. Gevolg is dat de voorraad natuurlijk snel slinkt. Echter geen 

nood: de zending pakketten was nog veel groter: met kerstmis krijgen we weer wat. Om het 

feest nog groter te maken, is er uit Nederland nog een zending collies (verpakkingen) met 

appels gekomen! Al met al: nu zijn we er boven op! En helemaal! 

We hebben het in vele opzichten beter dan thuis, maar toch is er geen van ons die dat alles 

niet weer zou willen missen voor: thuis! Eten en roken, dat is het enige wat we hebben. Dat is 
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een leeg leven. Er is geen doel. Het is zo hopeloos je jonge levensjaren slijten met nietsdoen. 

Jaren die je nodig had om je een positie te verschaffen. Om je gezin op te bouwen. Maar we 

geloven dat het nu niet lang meer zal duren. Churchill en Roosevelt en Stalin en Ts. Kai Tsjek 

waren bijeen. Duurde kort. Wat is besloten? Niets van bekend. De Duitse pers gist en raadt. 

De Völkischer Beobachter verschijnt de laatste tijd niet meer. Gisteren moet ook Leipzig zijn 

gebombardeerd. Er doen weer heel wat geruchten de ronde. O.a. dat er ook een Duitse 

commissie is geweest op de conferentie van de geallieerden. 

In de schouwburg de St Nicolaasviering voor alle Nederlanders. Iedere bezoeker moet bij de 

entree een pakje inleveren. Het Nederlandse bandje opende met enige vaderlandse liederen, 

die uit volle borst meegezongen werden. Op het toneel verschenen 3 personen, die een scène 

genaamd “Het onverwachte moment” gaven. Juist toen ieder vol aandacht op de ontknoping 

wachtte, kwamen 4 Zwarte Pieten gillend en krijsend achter uit de zaal stormen, af en toe 

iemand met een bezem om de oren slaand. Daarna kwam St Nicolaas, te paard, ook achter 

de zaal inrijden. Geweldig applaus. Toespraak Theo van Reijsen. St Nicolaas had veel moeite 

met zijn vurig paard, bestaande uit 2 personen, een bank, een paardenkop en een bezem als 

staart. Besteeg toneel moeizaam en bedankt voor ontvangst. Lou Raaymans (Soldaat L.J. 

Raaijman Kgf 98475) en zijn koor brachten variaties op St Nicolaasliederen, daarbij af en toe 

de strofe “ouwe taaie” inlassende, tot verontwaardiging van St Nicolaas. Enige personen 

werden daarna door St Nicolaas terechtwijzingen gegeven over hun daden. O.a. de 

“slavenjager” Kieboom. Zangafwisseling. St Nicolaas overhandigde hierna persoonlijk aan de 

gezondheidsofficieren die aanwezig waren en de vertrouwensman en blokchef (ook 2 Engelse 

officieren) een cadeautje. De Zwarte Pieten idem in de zaal. Ook kwamen vertegenwoordigers 

van alle hier aanwezige naties hem hun wensen overbrengen in hun taal (o.a. Joop Mensch 

als Brits Indiër, voeten wassen vooraf). Onverwachts een Duitser (zogenaamd) op toneel, die 

met veel geschreeuw St Nicolaas en zijn knechten komt arresteren wegens “mausen”, waarbij 

St Nicolaas de aardappelen uit zijn wijde kleding vielen. Einde. Al met al een zeer geslaagde 

avond, waarbij werd genoten. 

’s Middags was St Nicolaas (Guus Radier) in het Krankenrevier op bezoek geweest. Hij sprak 

ieder in zijn eigen taal aan, daarbij verwonderlijke gezichten ontmoetend. O.a. een Brits Indiër 

streek hij als vriendschapsbetuiging, zoals daar de gewoonte is, langs zijn baard. De man 

groette licht buigend, met gekruiste armen. Een jonge Serf, 14 jaar oud, legde hij zegenend 

zijn hand op het hoofd. De jongen boog zijn hoofd en legde, naar ’s lands wijs, zijn 

vingertoppen tegen elkaar. 

Dinsdag 7 december 1943 

Vannacht zat er een aantal heerlijk een Amerikaanse sigaret te roken. Ze waren waarschijnlijk 

door vlooien e.d. gewekt. We roken vandaag maar flink. Nieuws is er niet veel. De Duitse 

kranten verschijnen zeer schaars. Het bombardement van Leipzig verleden week vrijdag, is 

zeer zwaar geweest. De gehele binnenstad moet verwoest zijn, zoals ooggetuigen vertellen. 

Woensdag 8 december 1943 

Alle dagen vorst. Vandaag sneeuw. In de barak is het lekker warm. De 2 ovens branden en er 

is voldoende brandstof. Zo het komt, komt het. 
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Donderdag 9 december 

g.b. 

Vrijdag 10 december 1943 

Vandaag verjaardag van Van Brummelen. Zoals gewoonlijk wordt dit op het morgen-appèl 

door de barakchef bekend gemaakt. Een hiep hiep hoera voor de jarige. En de hele dag 

handen drukken. Enkelen feliciteren mevrouw Van Brummelen, alias De Zeeuw ook. Het is 

namelijk bij enkelen, die onafscheidelijk zijn, die samen alles koken enz. de gewoonte, te 

spreken van “het echtpaar”. ’s Middags komen er, na het uitdelen van de Pelkartoffeln, enkelen 

heel belangstellend vragen: “Heb ik je al gefeliciteerd?”. Ze gaven dan een hand, vol kleverig 

goedje, onder uit de aardappelemmer. 

Vandaag is er voor allen een buitenkansje: er is een zending appelen (goudreinetten en 

sterappels) aangekomen uit Nederland. Per man krijgen we 20 appels! Men zegt, dat dit 

afkomstig is van de Nederlandse Fruitcentrale en dat onze hoofdvertrouwensman, die zelf in 

de fruitexporthandel zit, daaraan debet is. Met gejuich wordt eveneens het bericht ontvangen, 

dat het Deense Rode Kruis namens enkele particulieren heeft verzonden: gecondenseerde 

melk. Verder uit Denemarken: haring (9 ½ vaatje). Ook zouden er weer sigaretten en pakketten 

zijn aangekomen. Wat krijgen we het goed! Enkelen zeggen: “We willen straks niet meer naar 

huis terug. We laten onze vrouwen hier komen!”. 

Zaterdag 11 december 1943 

Er komen 17 onderofficieren hier aan uit Wistritz (Stalag IV C). Ze hebben in verschillende 

plaatsjes daar in de omgeving en in Brüx (noordwest Tsjechië), moeten werken. Zij vertellen 

hoe ze geprotesteerd hebben tegen werk buiten de Lagers. Er werd echter niets aan gedaan. 

Ze moesten met houwelen aan de Strassenbau werken. Hun werk was nog heilig, vergeleken 

bij wat onze Nederlandse jongens, die niet het voorecht hebben onderofficier te zijn, moeten 

doen in de grote fabrieken in Brüx, die kilometers lang zijn. Deze 17 man brengen ook de 

groeten over van Sterk en Van der Sloot. Tot hun niet geringe verwondering krijgen ze van 

ons te horen dat deze beiden hier zijn aangekomen vandaag. Reisverhaal. 

Vandaag gebruikt iemand de volgende uitdrukking: “Ik wou dat ik eens een goede kop had om 

uit te drinken. Ik drink al een tijd lang uit een geallieerd blik!”. De Zeeuw heeft een paar heel 

aardige drinkbekers gemaakt van deze blikken. 

Thans 2 Februari 1944 

Fros heeft sedert mijn laatste schrijven, het dagboek van ons allen bijgehouden. Verschillende 

persoonlijke herinneringen die ik later nog eens graag zou willen ophalen, wil ik toch maar 

liever zelf vastleggen. Er is in de afgelopen tijd heel wat te vertellen geweest. Ik zal dat zo af 

en toe in mijn dagelijkse aantekeningen inlassen. 

Wij hebben een Kerstmis gehad die we niet licht zullen vergeten. De barakken waren overal 

versierd. Het minst bij de Fransen en Italianen. De Engelsen hebben hun barakken versierd 

als een tingeltangel zeggen we. Niet met groen, althans heel weinig, maar alles met heel lange 

slingers, vervaardigd van blik of van reclames op de verschillende blikken. Tekeningen op 

sommige barakken, mooie meisjes, in verlokkelijke houding, karikaturen van Churchill en 

Roosevelt en achter een doek van nog iemand. Overal kun je lezen Merry Christmas, Happy 
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New Year. Bij de Russen gaan we ook kijken. Zij hebben in enkele barakken een heel mooie 

kerstboom gemaakt, mooi versierd en met lichtjes. Erin hangen heel dwaas: tanks, 

bommenwerpers, jachtvliegtuigen, oorlogsschepen enz. Op de top de Sovjetster. In het 

Russische Krankenrevier is het het mooiste. Daarbij zingen de Russen ook nog. Wij hebben 

nu overal vrij toegang. De kampcommandant heeft doen voorlezen dat tijdens de kerstweek 

de gebruikelijke kerstvrede zal heersen in het kamp. Het kamp is van de krijgsgevangenen. Zij 

mogen gaan waar zij willen. Wij maken daarvan dan ook dankbaar gebruik en sjouwen van de 

ene barak in de andere. Avond-appèl is er niet. We mogen de hele nacht in andere barakken 

blijven wanneer we willen.  

We maken van de vrijheid goed gebruik en sjouwen van de ene barak in de andere en gaan 

overal de versieringen bezien. De Nederlanders komen hierbij verre aan de spits te staan. Er 

gaat een roep van door het kamp. Alle nationaliteiten komen kijken. De Brits-Indiërs met hun 

zwarte baarden en vrouwengezichten die alsmaar lachen, komen buigend ook kijken. In hun 

barakken gaan we ook kijken. Als ik een keer samen met Guus Radier ga, demonstreren ze 

ons hoe ze een tulband om winden. Een stuk doek van 5 mtr lang en 1 mtr breed. 

Ze zijn vooral benieuwd naar foto’s van meisjes. Ze kijken er lang naar, lachen en zeggen: 

very, very nice. Ze zeggen altijd: very, very. Onze barak is prachtig versierd met groen. Een 

mooie kerstboom met kaarsjes, engelenhaar enz. Geheel compleet. Dankzij een zending 

versierselen van het Nederlandse Rode Kruis. We krijgen met kerstmis ook ieder een 

Amerikaans Rode Kruispakket en tevens het eerste eenheidspakket van het Nederlandse 

Rode Kruis met prima inhoud. We zijn de koning te rijk en we eten als wolven. 

 

Kerstmis 1944 in Arbeidskommando van Stalag V A Ludwigsburg (coll. Van Berkum) 

De 1e kerstdag zingt het Nederlandse koor o.l.v. Dirk Hol. Het was een verrassing. Ik werd 

wakker van het “Stille Nacht”. Het drong eerst maar vaag tot me door, heel uit de verte. Ik 

dacht te dromen. Een zeldzame gewaarwording. De meesten van ons greep het erg aan. Ik 

had het vele malen en op vele plaatsen horen zingen maar zó, door een mannenkoor waar ik 

toch zó van hou, nog nooit. Enkelen zijn er doorheen geslapen. Zo gingen ze onze barakken 
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langs en ook naar de Italiaanse barak en een Engelse barak. Het werd overal ten zeerste op 

prijs gesteld. 

Volgende morgen weer andere barakken en Krankenrevier. De Italiaanse pater komt 

persoonlijk bedanken namens de mannen en hij brengt een kleine Italiaan mee die een pracht 

van een tenoortje is. Hij zingt voor ons met een glasheldere stem in zijn klankrijke taal liederen 

voor ons, bekende . Ademloos stil. Dankbaar applaus. Inzamelen, een doos vol. Ik zie hem 

nog zo staan, het kleine manneke met zijn kale hoofd. Kaalgeknipt dan. Midden in de nacht 

komen we soms thuis uit een Engelse barak. Ik kom deze dagen veel bij Bill Murray, mijn 

nieuwe Zuid-Afrikaanse vriend. Hij werkt als vingerafdrukdeskundige bij de Zuid-Afrikaanse 

politie in Pretoria. Hij is een fijne kerel. Een kaal voorhoofd, altijd goedgemutst. “Jawohl mein 

Freund” zegt hij vaak. Hij wil Duits leren en ik ben pas begonnen hem les te geven. 

Over kerstmis verder. 1e kerstdag ’s middags zingt het Nederlandse koor in de Russische 

ziekenbarak. De Russen hebben daar meteen een soort concert van gemaakt. Zij zingen ook 

liederen. Een dokter, ik zie hem nog zo staan vanaf de bovenste krib, waar ik met Henk en 

een paar Zuid-Afrikanen zit, heeft een kaal voorhoofd en hij zingt de solopartijen. Een Russisch 

lied, zoals men voor de radio kon horen vroeger. Boon zingt het Wolgalied. Een Rus met lang 

zwart haar draagt een lang stuk voor, hevig gesticulerend en met een mooie volle stem. 

Tussen de kribben werden de vreemdelingen geweerd. Later werd verteld dat een paar 

Russen op sterven lag. Wij begrijpen dat niet. Hoe krijgen die mensen het dan in hun hersens, 

om dit door te laten gaan? Is dat Russische mentaliteit? Hij gaat tòch dood? 

1e kerstdag ook: het Nederlandse kerstspel, de uitbeelding in woord (door Joop Mensch en 

Boon) en beeld (verschillende groepen, tableaus) van de verschillende uitspraken, de hele 

bijbel door, die de komst van de Christus voorspelden. Het koor zong koralen daar tussendoor. 

Het geheel was zeer indrukwekkend en werd opgevoerd met een sobere ernst die ontroerde. 

De Hauptmann, die het spel bijwoonde, sprak met ontroerde stem zijn waardering er over uit. 

Nadien is er nog een uitvoering geweest. Het geheel was een staaltje van goede 

samenwerking. Veel repetities. Leeuw was Maria. Mos en Bongers speelden ook mee. 

2e kerstdag: ’s middags een voetbalwedstrijd Nederland-Engeland. Afmars van alle 

Nederlanders vanuit de kampstraat voor onze barak. Met muziek afgehaald. Voorop liepen 7 

man, o.a. Kriek (Sergeant W.J.Th. Kriek Kgf 104081), die elk een hoge kartonnen hoed 

droegen, rood-wit-blauw geschilderd, elk voorzien van één letter, naast elkaar lopend het 

woord HOLLAND vormend. Daarachter de hele bende, arm in arm. De politie is ook actief en 

zet met veel armgezwaai de straat af, tot groot vermaak van de toeschouwers. Ook Duitsers 

staan te kijken. Zingend gaat het naar het terrein achter de Engelse barakken. De politie zorgt 

weer voor de afzetting. Een doedelzakspeler komt even het terrein ophuppelen, schel spelend. 

Dan de spelers. Eerst het Nederlands elftal, dan de Engelsen. Wat trappen. Muziek. Elftallen 

opstellen. Het “Wilhelmus” klinkt waarachtig over het terrein, uit volle borst meegezongen door 

ons allemaal. In de houding, hand aan de pet, daar stond ik in de modder. Daarna het Engelse 

volkslied “God save the King”. 
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Frans kerstspel in Mühlberg (coll. Dick van Maarseveen) 

Is dat een demonstratie? Wij zijn immers vrij? Het kamp is immers van ons! Spelen. De 

Nederlanders spelen enthousiast en goed en wonnen zowaar met 5-2. En een publiek! En op 

de schouders die kerels! In barak vlakbij wassen de jongens zich en daarna aan de theetafel 

daar. Ik ook met m’n neus vooraan. De pers! Hm! Er wordt zowaar gespeecht en heildronken 

op H.M. de Koningin en Z.M. de Koning uitgebracht. Al met al hebben wij “drommelse 

kaaskoppen” zoals de Zuid-Afrikanen zeggen, een goed figuur geslagen met kerstmis. 

De dagen tussen kerstmis en Oud- en Nieuw brengen wij etend, drinkend, slapend, hier 

lopend, daar neuzend, door. Op Oudejaarsavond gaan wij, alle politieagenten samen, in 

verschillende barakken kijken. Ook weer bij de Brits-Indiërs. Enkelen van ons laten foto’s zien.  

Een jonge Indiër met vrouwenogen staat maar te lachen en kijkt maar naar de vrouw op de 

foto. “Very, very nice!”. Daantje zegt later dat die jonge snuiter steeds maar dichter bij hem 

kwam staan. Ook gaan we naar de barak van de Russische officieren. Liggen met klein aantal 

op een goede barak. Praten. Driezes, die de laatste tijd steeds last heeft van duizeligheid, 

knoopt natuurlijk daarover een gesprek aan en hij ontmoet nèt de juiste man: een 

zenuwspecialist. De volgende dag gaat hij om onderzocht te worden. 

Oudejaarsavond. Op de meeste barakken van de Nederlanders zijn de jongens zoveel 

mogelijk gebleven. De tafels zijn overal met dekens gedekt en op iedere tafel staan kaartjes in 

aardig standaardje. Duitse officieren komen de versiering bezien. Om 00.00 uur allen bij elkaar 

Gelukkig Nieuwjaar wensen en “gauw thuis”. Handen drukken, honderden. We eten en drinken 

er dan goed van. Dan naar Engelse barak 55A, waar onze Zuid-Afrikaanse vrienden wonen. 

Bill Murray en Dave Katzeff. Praten en thee of koffie drinken. Allerlei gekke dingen spoken die 

Engelsen uit. De Schotten houden een oude gewoonte ook hier vol, namelijk om een paar uur 
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lang door het maken van zoveel mogelijk kabaal iedereen wakker te houden. Ze sjouwen alle 

barakken af, doedelzakspelers voorop en mannen met deksels, stukken van Rode Kruiskisten 

met stokken, schreeuwen enz. Als we buiten gaan zien, horen we ze in de verte, de schelle 

doedelzak boven alles uit, naar een andere barak gaan.  

In onze barak komen net voor 00.00 uur een stel Zuid-Afrikanen verkleed als kaffers in 

oorlogstooi (ze rillen van de kou). Ze voeren krijgsdansen uit. Ook komt er later in de nacht 

eentje verkleed als vrouw, die door de barak lopend zijn japon oplicht en zich voor zijn blote 

gat kletst! Een ander, die zich verkleed heeft als gedrocht, gaat slapende mensen wakker 

maken, terwijl hij zijn duivelskop vlak voor hun van schrik wijd open staande ogen houdt. Een 

hele schare loopt er achter aan om ervan te genieten. Tegen een uur of 4, als velen al slapen, 

komen de bewoners van de andere helft van onze barak de hele barak op stelten zetten. 

Met Nieuwjaarsdag is er in de Franse kantine, waartoe daarin speciaal een toneel is gebouwd, 

door het OK-cabaret en Guus Valten zijn band een vrolijke avond gehouden. Ook verschillende 

Fransen werken er aan mee. De kantine stampvol. Andere voorvallen: een Engelse vriend van 

ons, Dick Guilee, die veel met Russen omgaat, heeft daar een “borreltje” gedronken. De Liefde 

(Soldaat A.H.J. de Liefde Kgf 107595) was er ook bij. Het was een eigen fabricaat “borrel”, 

meest spiritus. Ze zijn er behoorlijk aangeschoten van. Later proef ik ook wat van dat spul 

maar het was een vreselijke smaak. Ik zal het vast niet meer drinken. 

Al met al roerige en onvergetelijke dagen die we ons levenslang zullen herinneren. Hoe zouden 

ze het thuis gehad hebben? Wat voor voorstelling zouden de mensen zich hebben gemaakt 

van ons leven hier? Zeer zeker een heel andere en minder opwekkende dan wij de 

werkelijkheid hier hebben beleefd. Het was misschien de beste manier voor ons om deze 

dagen zó door te brengen in een roes van “flauwekul”. Afleiding, afleiding. Hoe zou mijn 

vrouwtje die dagen hebben doorgebracht? Ik weet niet eens waar ze was, in Enschede, Tiel 

of Oldebroek. Zij zal het moeilijker, veel en veel moeilijker hebben gehad, dan ik. Zij had niet 

de afleiding de hele dag waar zij was. Was zij met weinigen niet in een stemming om luidruchtig 

te zijn? Het is voor een vrouw of verloofde die alleen achterblijft oneindig veel moeilijker dan 

voor ons hier. Je kunt hier het beste maar niet teveel prakkizeren maar voort, bezigheid, niet 

je afzonderen. Enkelen doen dat. Eén jongen praat ik er mee over. Hij vertelt mij alles. Hij heeft 

grote moeilijkheden in zijn huwelijk, een finaal kapot huwelijk, met 4 kinderen. Daarbij komt 

een zaak. Het doet hem goed zegt hij, dat alles eens vrijuit te kunnen zeggen tegen iemand. 

Zich eens te kunnen uiten, niet altijd maar opkroppen. Zo zijn er anderen. Eén jonge jongen, 

die pas hier is, is zijn verloofde kwijt geraakt aan een ander. Hij zit daar over te piekeren. Hij 

had een kamer voor haar gehuurd en gemeubileerd. Door verraad plotseling gearresteerd. 

Waar zijn z’n eigendommen? Wie verried hem? Wat zijn er toch ontzettend veel moeilijkheden 

in de mensenwereld. Een ieder heeft het zijne. De een groot, de ander klein. Voor de een licht, 

voor de ander zwaar. 
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13. FEBRUARI 1944 

 

Maandag 21 februari 1944 

Ik kom veel bij Bill Murray in 55A. Hij leert mij beter Engels. Lezen samen een Engels boek, 

getiteld “The Story of San Michele” door Axel Munthe, een bekend Engelse dokter en chirurg, 

over zijn belevenissen in Italië, Frankrijk. Bijna iedere morgen ga ik daar. De winter hadden 

we ons heel wat strenger voorgesteld dan tot nu toe is. De laatste dagen is er een beetje 

sneeuw gevallen en vriest het een graad of 15 ’s nachts. Dagenlang hebben we niets dan 

modder en nog eens modder gehad in het kamp hier. De klompschoenen zijn daarom de enige 

goede oplossing. Tegenwoordig schijnen de Duitsers geen leer meer voor de reparatie te 

hebben. Houten strips worden er met dikke kopspijkers onder geslagen. 

Dinsdag 22 februari 1944 

Een Canadees heeft zijn hockeyschaatsen uit zijn vaderland gestuurd gekregen. Op de vijver 

schaatsen hij en zijn makkers om beurten. Ik vraag het hem ook, want ik zou zo bitter graag 

ook een tijdje rondjagen. Maar besproken voor dagenlang!  

Vanmorgen als naar gewoonte eerst een paar rondjes om alle barakken (ongeveer 1 km). Dan 

naar Bill. Thee drinken (altijd met melk) samen met Dave Katzeff en Victor. De laatste is een 

Engelsman. Altijd staande tussen de bedden. Dan wat Engels lezen. Dave Katzeff is de 

hoofdredacteur van het Engelse blad in het kamp, de “Observer”. Een pracht stuk handwerk 

waaraan velen deelnemen. Later zal Dave mij een afdruk ervan sturen. Omstreeks kerstmis 

heb ik er een artikel over de Elfstedentocht (waaraan ik in 1940 aan de toertocht en zowel in 

1941 als in 1942 aan de wedstrijd heb deelgenomen) in geschreven. Ook zijn er nog andere 

kampbladen in het Engelse kamp, waarvan de bekendste de “New Times” heet. Redacteur 

Eric Hurst, een klein Joodje, bajeslim. Voor zijn blad schreef ik omstreeks Sinterklaas een 

artikel daarover. Met nieuwjaar kreeg ik toen een speciale gelukwens van dat blad. “The editor 

and staff of the New Times wish a Free New Year to their friend and contributor Doornewaard”. 

En “May the New Year find you on the right side of the wire”. 

De Engelsen hebben in een barak een eigen theater gebouwd, dat zij doopten “The Empire 

Theatre”. Een werkelijk prachtig toneel is er. Muziekbak, coulissen, kleding, alles perfect. Ik 

woon soms met Henk Leeuw verschillende voorstellingen bij, o.a. de opening, waarbij ook de 

Duitse kampleiding aanwezig was. Later nog een show “Boy meets Girl”. Mijn rijbroek en pet 

worden ook nog gebruikt daarbij. Wij krijgen daarvoor kaartjes. Ook Dave zorgt dat we kaartjes 

krijgen. Als er een voorstelling is van het Nederlandse cabaret nemen wij Bill en Dave ook 

mee. 
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Nieuwjaarsgroet aan Goos van The New Times (coll. Familie Doornewaard) 
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Stempelkaart en uitslagenlijst Elfstedentocht 1942 (coll. Familie Doornewaard) 
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Vandaag een brief van thuis uit Oldebroek. Staat o.a. in dat Beerd (jongere broer) gaat trouwen 

met Riek Veldhuis. Schijnt haast bij te zijn. Komen bij ouders in voorlopig. Moeder schrijft, dat 

er veel jonge mensen sterven in die buurt. Een tijdje geleden schreef zij, dat o.a. de moeder 

van mijn vriend Beerd van de Werfhorst is overleden. Ik heb heel wat keren koffie of thee daar 

gedronken met een snee kroggen (tarwebrood) ’s avonds. Tsja, zo gaat het leven door. 

Wij staan hier overal buiten. Trouwen, kinderen krijgen, een vrouw. Alles hoor je. Het komt uit 

een verre verte tot je. Ik kreeg vandaag ook een kaart uit Tiel, gedateerd 15 februari. Moeder 

Smits (schoonmoeder) schreef dat zij in Enschede was geweest een paar dagen. Ik hoor van 

moeder en ook van moeder Smits dat zij het goed maakt. Ik bedoel mijn vrouwtje. Alles goed, 

alles goed. Maar van haarzelf krijg ik geen brief. Geen enkele al weken lang. Misschien wel 8 

weken al. Ik begrijp er niets van. Ongeveer 2 weken geleden kreeg ik een brief uit Gronau. Het 

was alleen maar de enveloppe met een paar foto’s. Geen brief erin. Aan de censor gevraagd, 

die zei dat hem niets bekend was over een brief die was teruggestuurd. Ik snap er niks van. 

Ook in mijn pakjes, die ik wel regelmatig ontvang, zit nooit een brief. Deze week voor het eerst 

iets officieel verboden: 2 doosjes lucifers. 

Zondag 27 februari 1944 

Naar ochtendkerk met Bill. Al tijdlang erg kortademig. Ook gemerkt met schaatsen, dat ik paar 

maal deed op Canadese hockeyschaatsen van Bob Heath. Vanmorgen kou gevat met naar 

Bill’s barak teruglopen.  

Maandag 28 februari 1944 

Blijf liggen. Hospik. Eerst bang voor vlektyphus die nu heerst in het kamp onder partisanen en 

Italianen. Barak 21B ook al gesloten. Henk zorgt goed voor me. Warme thee. Maakt 

pannenkoeken, die ik bijna niet lust. Dokter De Vries komt. Onderzoekt. Kloppen. Luisteren 

rug. 

 

Nederlanders in ziekenzaal (coll. Dick van Maarseveen) 
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Dinsdag 29 februari 1944 

Zegt, zal proberen naar lazaret, want Krankenrevier is besmet (vlooien). Is erg moeilijk op 

barak. Lawaai (204 man).  

14. MAART 1944 

 

Woensdag 1 maart 1944 

Dokter: waarschijnlijk pleuritis. Naar lazaret. Eerst ontluizen en bad. We zijn te laat daar (ik op 

brancard ingepakt). Terug voor Duitser. Goed dat ik niet doodziek was. In barak benauwd. 

Vele jongens komen geregeld praten. Veel meeleven. 

Donderdag 2 maart 1944 

11.00 uur. Ontluizing en bad. Onze jongens sjouwen met me naar lazaret. Sneeuwjacht juist. 

In barak 5 kamer 21 (3 Nederlanders en 1 Cyprioot). Franse sanitairs en Franse dokter 

(Benitte). Prachtkerel voor zieken. 

Vrijdag 3 maart 1944 

Koorts. Veel drinken, bloed aftappen. Lavement. Bloedonderzoek. Sputum enz. Jongens doen 

alles voor me. Bid veel voor Willy. Ze mag niets weten. Met jongens in kamp afgesproken. 

Zaterdag 4 maart 1944 

Koorts. ’s Nachts niet slapen van het hoesten. Dokter vriendelijk. Inspuiting. Pillen. Naar 

Oberstabsarzt gebracht. Vluchtig onderzoek (ga tegen de grond), weg. ’s Avonds hoge koorts. 

Had meneer niet hier kunnen komen? 

Zondag 5 maart 1944 

Vandaag 2 jaar geleden, Willy en ik getrouwd. Ik denk veel aan die dag, aan haar, aan 1 jaar 

terug. Nu geen bloemen voor haar. Nu hier! Wel verschil. Maar kop op, vrouwtje. Ik zal veel 

bidden voor jou. Onbegrijpelijk zijn Gods wegen met een mens. Zal Willy brief schrijven. 

Koorts. Vandaag grote Rus praten. 
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Trouwfoto Goos en Willy 1942 (coll. Familie Doornewaard) 

Maandag 6 maart 1944 

Minder koorts. Dokter Benitte zegt: in 3 weken ziekte te boven. Nog niet gezond dan! Ik krijg 

de Duitse krant nu door. 

Dinsdag 7 maart 1944 

Weinig koorts. Boek gelezen. Van jongen uit barak (groep 1) suiker gehad. Röntgenologisch 

doorgelicht. Zwak! Kan geen 2 minuten alleen op de benen staan. 

Woensdag 8 maart 1944 

½ liter vocht afgetapt uit zij, tussen ribben door. Lange naalden er in. Injectie in been. Hoge 

koorts. Niet slapen. 

Donderdag 9 maart 1944 

Pijn in borst. Geen zorg, zegt dokter Benitte. Niet slapen. 

Vrijdag 10 maart 1944 

Vannacht voor het eerst beetje geslapen. Voel me beter. Gisteravond 3 pakketten tegelijk: 2 

van Willy, 1 van thuis. Geweldig goed. Totaal 2 pond boter en 1 worst en 3 pakken shag enz. 

Ook vandaag brieven van Willy, ze zit soms nogal eens in de put merk ik. Ook wordt ze soms 

bekletst door Loman en vrouw en anderen (??). Waren daarvoor bij de commissaris geweest, 

nu over. Ze prakkezeert teveel. Is ook verdraaid  moeilijk voor haar alleen. Vandaag brief terug. 
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Kop op hoor! Maar goed, dat ze niet weet dat ik hier lig. Op 22 februari, Enschede geweldige 

brand. Ook Lurvink weg. Weg jas, pech.47 

Zaterdag 11 maart 1944 

Iets geslapen. Vandaag gewogen. Weeg nog 79 kg! Na 14 dagen ziekte. Mijn kuiten zijn zó 

slap. Vooral mijn benen vallen af. Ik eet tamelijk. Worst goed van pas. ’s Morgens op brood, ’s 

avonds gebakken met paar aardappelen. Koopmans (Amsterdam) zorgt goed voor me 

(Soldaat H. Koopmans Kgf 108609). 

Zondag 12 maart 1944 

Slecht weer. Dokter Benitte komt vanmorgen in pyjama de kamer opsloffen. Rare kerel. 

Vandaag klopt hij mij op de borst en vraagt: ça va? Ah, très bien. Très bien!” Ik geef hem elke 

dag een Amerikaanse sigaret. Doen de jongens allemaal. Vanavond evenals gisteravond 

vertellen Koopmans en Hovener (Rotterdam) over hun ervaringen in Amsterdam 

respectievelijk Rotterdam (Katendrecht). Verhalen! Gescheiden. Andere vrouwen 

samenwonen. Niet gescheiden. De avonden gaan er snel mee om. Er is ook al een 

Nederlander hier gekomen uit Leipzig, die gedeeltelijk aan benen en handen is verlamd. 

Overblijfsel van difterie. Een ander is voorgoed afgekeurd. Die mankeert alles: broodmager, 

lever, milt enz. Veel inspuitingen. 

Maandag 13 maart 1944 

Iets geslapen vannacht. Voel me slap. Koppijn. Voor het eerst krijg ik aspirine. Temperatuur ‘s 

morgens 39,1 en ’s avonds 36,8. 

Dinsdag 14 maart 1944 

Alle dagen rustig liggen. Temperatuur blijft laag, meest beneden 37. ’s Avonds meestal 

vertellen. Die 2 knapen zijn onuitputtelijk! Wat ze allemaal niet meegemaakt hebben! 

Pakjes 2 stuks. Eén met uien uit Osnabrück en één uit Tiel. Daar zit o.a. een pak havermout 

in, waarop staat: “van een agent uit Tiel, jou onbekend maar een aardige vent!”. Mooi-is-t-ie! 

De hele avond en volgende dagen moet ik ’t horen: “Jou onbekend, maar een aardige vent”. 

Ik moet een brandbrief naar huis schrijven. Koopmans krijgt ook al geen post van zijn vrouw 

en Hovener kan niet met zijn vrouw overweg, al jaren niet en nu denken we, als het verkeerd 

loopt met ons allemaal, dat we straks als 3 Musketiers er maar op uit gaan. 

Woensdag 15 maart 1944 

Churchill: “Vóór medio maart zal de wereld getuige zijn van grote gebeurtenissen”.  

Donderdag 16 maart 1944 

Waar blijven die? Een Duitse professor, één van de lijfartsen van Hitler, brengt bezoek aan het 

lazaret. Ik ben gewoon geval, niet onderzocht. Wel de afgekeurde. Hij beweert dat de diagnose 

van de Franse dokter Benitte niet goed is en verklaart dat er natte pleuris bij is. ’s Avonds komt 

Franse longspecialist en steekt patiënt op een paar plaatsen in body. Echter geen druppel 

                                                 
47Op 22 febr 1944 wordt Enschede weer gebombardeerd. De stad wordt door de Amerikanen en Engelsen voor 
een Duitse stad aangezien. 
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vocht. Dokter Benitte in zijn schik. Scheldt van “cochon” enz. Patient mocht niet vervoerd, want 

dan zou hij dood aankomen (is al D.U.).48 “Jawohl Professor” enz. Een heel gezelschap, o.a. 

Oberstabsarzt erbij. De Fransen knepen hem de hele dag al. Alles moest “sauber”. Wat een 

knijpers! 

Dokter Benitte is een reuze dokter. “Bonjour docteur!” als hij binnenkomt. “Bonjour monsieur, 

ça va? Ah, très bien!”. Hij rammelt een heel verhaal in Frans tegen de Sanitäter over pillen 

enz. Soms moet ik vertalen wat hij zegt. Frans valt niet mee voor mij. Soms drukt hij zich met 

overdreven veel gebaren uit in Duits. De jongens zeggen dat verschillende Nederlanders, die 

hier ¾ dood aankwamen, aan hem het leven te danken hebben. Ook velen hebben aan hem 

te danken dat zij zijn afgekeurd. Hij vertelt dit ook zelf vanavond. 

Zaterdag 18 maart 1944 

Kapper komt niet. Baard met 2 ond. 

Zondag 19 maart 1944 

Temperatuur blijft steeds laag, beneden 37. “Parfait” zegt dokter B. Elke dag komt hij een paar 

maal op de kamer. Hij had niets meer te roken, zeggen de jongens. Maar we gunnen het hem 

graag. Hij helpt ons zoveel hij kan. Theoris, de Cyprioot op onze kamer, hoort eigenlijk bij de 

Engelsen thuis. Hij is vrijwilliger. Op de Engelse kamer heeft hij echter steeds ruzie. Hij moet 

er zelfs met een mes hebben gedreigd. Hij spreekt een beetje Duits, geleerd in 2 ½ jarig verblijf 

in hospitalen en lazaretten. Hij heeft soms geweldige pijnen in zijn buik en ontvangt geregeld 

injecties. “Du hasst zuviel gesoffen” zegt een Duitse onderofficier tegen hem. Hij vertelt zelf 

fantastische verhalen over vino en cognac. Zoiets als 10 liter per dag. Zijn beste vriend heeft 

hij in dronkenschap doodgestoken. 5 jaar. Hij zegt: “Maar zó’n eindje naast het sleutelbeen er 

in, alleen het puntje van het mes”. Hij is dol op dammen. Brabbelt daarbij steeds Grieks. 

Vandaag krijgt hij bezoek van de grote Rus. Na afloop daarvan houdt hij een heel lange 

redevoering tegen mij in het Grieks, eerst vanaf zijn bed, later heen en weer ijsberend voor 

mijn bed. Ik doe maar net of ik aandachtig luister, knik en zeg “hm”.  

Soms komt hij bij mijn bed: “Polizei, aufstehen. Arbeiten! Komm, komm! Ich Kolonel”. “Polizei, 

kaput?”. Ik zeg hem dat ik niet kaput ga, mijn vrouw wacht op me. “Polizei Frau? Ha, viele 

Frauen, 21 Frauen”. Dat zegt hij altijd nadat ik zoveel pakketten tegelijk kreeg. Vandaag alle 

foto’s nagezien die ik bij me heb. Wat een herinneringen! Hoe lang nog wachten? 

Maandag 20 maart 1944 

Temperatuur laag. Veel geslapen vandaag. Vanavond 19.30 uur 2 pakketjes en 2 uit Tiel, 1 

van Willy. Van alles. Ook van de schokker (vissersboot op de Rijn). Ook van Willy Udo 

(schoonfamilielid). En de grootste verrassing die mijn vrouwtje mij kon bereiden: een grote foto 

van haar, prachtig, geweldig, met hoed. Oh, wat een lief kindje. Ik ben meteen stapel en stapel 

verliefd op haar weer. Ze staat er zó mooi op. Precies zoals ik haar zo graag zag. Alle jongens 

zijn het er over eens dat ie af is! Ik trots, zet hem op mijn tafel. Kan ik haar zo zien met haar 

lachende fijne mond. Ik lig vanavond uren lang wakker en denk aan haar, zie haar, verlang, 

God zo erg. Ik bid voor haar. Een brief van haar vertelt dat ze in Tiel is. Ze is weer in de put. 

                                                 
48 D.U. = Dienst Unfähig (dienst ongeschikt) 
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Foto Willy (coll. Familie Doornewaard) 

Dinsdag 21 maart 1944 

Lente begint. Alle dagen sneeuw en modder buiten. Vrouwtje nu vandaag op mijn tafeltje in 

een lijstje (papier), gemaakt door een Italiaan. Ik zie haar nu steeds voor mij. Ze ziet er toch 

zo verdomd lief uit. 

Vanmiddag de zo lang verwachte “Meissner Kommission” hier. Koopmans D.U., Hovener 

“dienstfähig”. 

Woensdag 22 maart 1944 

Donderdag 23 maart 1944 

Foto van Willy met zilverpapier omlijst. Ik lees veel. Daniëls (Sergeant 1e kl G. Daniëls Kgf 

106525), vertaler hier, zorgt voor goede lectuur. 

Vrijdag 24 maart 1944 

Vanmiddag krijgen we van de Engelsen hun grammofoon te leen. Onze sanitair, Hamont heeft 

er Franse platen bij. Dr Benitte zit de hele middag op onze kamer te luisteren. Hij haalt een 

foto van zijn vrouw en dochtertje. Ik liet hem gisteren Willy’s foto zien. Echt een Hollandse, 

blond, zei hij. Hij vertelt dat hij 6 maanden hier is en in Parijs heeft gewerkt aan een of ander 

Rijksinstituut. De laatste 3 jaar voor Pétain. Hij is Lotharinger. 

Vannacht draait Theoris plaatjes. Vannacht veel vliegtuigen. Bommen in de buurt. Branden. 
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Zaterdag 25 maart 1944 

Vannacht Theoris ontzettende pijn. Kruipt van voor naar achter door zijn bed. De hele nacht 

gaat dat zo door. Benen in de hoogte. Roepend om zijn moeder of zijn vrouw. Op het laatst 

slaap ik toch in. Vannacht weer vliegtuigen. 

Zondag 26 maart 1944 

Lezen. Veel post. Difteritis patiënten hier. Veel Engelsen ook. Meest half verlamd , anderen al 

weer iets lopend met een stok. De Engelsen krijgen iedere week 2 ziekenpakketten. Dat is 

veel. Voor uien ruil ik een pakje thee, waarvan we samen een tijdje drinken. De Engelsen 

zetten samen thee. Als er over is, komen ze soms met de emmer bij ons. Eén met een kruk 

komt wel eens bij me praten. Er ligt in zijn kamer een 61-jarige Zuid-Afrikaan, die ontzettend 

mager is (ook pleuritis) en niet de wil meer bezit om beter te worden. 

Maandag 27 maart 1944 

Brief aan Willy naar Gronau. Lezen. Studeren wat. ’s Avonds de laatste tijd komen 3 andere 

Nederlanders tot bij negenen gezellig praten. 

Dinsdag 28 maart 1944 

Vandaag Oberstabsarzt onverwachts op bezoek. De Franse barakchef komt met een angstig 

gezicht om ’t hoekje van de deur ’t vertellen. “Visite, chef Arzt!”. Een geloop in de gang en een 

gedraaf. Onze sanitair schikt hier wat en plooit daar wat. Water sprenkelen. O, o, wat knijpen 

die Fransen hem en wat lopen ze. Wij begrijpen dat niet, die houding en lachen ze uit. We 

liggen quasi te rillen in bed en zeggen “scheisse”. Als de grootheid eindelijk binnenkomt, wordt 

er door de sanitair “Fix” of iets dergelijks geroepen, hetgeen bij ons “Orde” betekent. Wij 

trekken ons daar met plezier niets van aan. Volgens voorschrift zou je eigenlijk in de houding 

in je bed moeten liggen. Eerst komt de Oberstabsarzt bij mijn bed. Hij komt niet alleen hoor. 

Neen. Een heel gevolg volgt zijn schreden. Daar is in de eerste plaats de Stabsarzt, die alleen 

maar “er ook bij is”. Dan de Franse dokter Benitte, die met zijn luide heldere stem nu eens in 

rap Frans dan weer in slecht Duits aan de Oberstabsarzt zijn toelichting geeft op de toestand 

van de patiënten.  

Dan is er vandaag nog een Duits officier met een bleek gezicht bij, die zijn mond in het geheel 

niet open doet. Vervolgens een Gefreiter met een groot pak papieren, röntgenfoto’s, rapporten 

enz. Wij noemen hem de kruidenier, in zijn lichte werkjasje. Hij volgt de Oberstabsarzt 

angstvallig op de voet en noteert rap iedere belangrijkheid die uit de mond van de 

Oberstabsarzt komt. Mocht de Oberstabsarzt reeds neiging vertonen om iemand af te keuren 

en in het rapport over de patiënt, dat de kruidenier snel uit zijn bundel heeft opgediept nog een 

bijzonderheid staat die hij vergeet, dan zegt het manneke vlug: “Aber Herr Oberst, im 

Krankengeschichte des Patienten steht dass……”.Weg kans om naar huis te gaan. Daarom 

mogen we dat pestventje niet. Waar bemoeit hij zich mee, zeggen we. 

Nog groter is het illustere gezelschap. Eén, twee, drie, soms vier Fransen volgen nog. 

Kantoormensen of iets dergelijks. Ze dragen op één na, allen een bril en hebben strak en 

achterover gekamd haar. Ook hebben ze één of ander vel papier. Ze schijnen ook op de één 

of andere manier belang te hebben bij de uitspraken van de Oberst. Dit omvangrijke 

gezelschap dan omgeeft mijn legerstede. De Ober lacht vriendelijk tegen me en zegt: “ça va?”. 

Dokter Benitte lacht en zegt: “Es sind alle Holländer hier, Herr Ober”. “Ach ja!”. Tegen mij: “Wie 
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geht’s schon besser?”. “Sehr gut, Herr Oberst. Danke Ihnen”. Hij beziet mijn temperatuurlijst, 

hoort een korte verklaring van dokter Benitte aan, knikt goedkeurend "Gut, gut” en gaat naar 

de volgende patiënt.  

Dat is Bronkhorst (Soldaat D.J. Bronkhorst Kgf 106817), een post-difterie patiënt. Besteedt hij 

geen bijzondere aandacht aan. Dan komt Joosen aan de beurt. Joosen heeft ischias, ligt al 

vanaf begin december in verschillende lazaretten. Werd in Königswertha door de Duitse arts 

afgekeurd. Er is deze week een foto gemaakt van zijn aangetaste been, van heupgewricht tot 

knie. De foto ligt met zijn andere paperassen op het voeteneind van zijn bed. De Oberst., zich 

dit geval schijnbaar herinnerend, roept uit: “Ach ja, dass ist dieser Mann!”. Joosen moet 

helemaal vlak gaan liggen. Hij is wat zenuwachtig en stottert. Dokter Benitte zegt nog eens als 

de Oberst. in het Frans tegen Joosen praat: “Sie verstehen alle Deutsch, Herr Oberst”. 

Joosens linkerbeen wordt dan in verschillende richtingen gedraaid, de gewrichten gebogen. 

Hij geeft geen kik, volgt met angstige blik de bewegingen. Gevraagd waar hij pijn heeft, ligt hij 

even te stotteren. Kan het er niet uit krijgen en wijst dan op zijn heup en zijn knie. Indertijd 

schijnt hij gezegd te hebben: pijn in z’n heup. Nu wijst hij ook op z’n knie.  

De Oberst. treedt terug en zegt tegen dokter Benitte: “Simulant”. Joosen ligt daar in zijn 

onderbroek, angstig de uitleg afwachtend. Wij hebben het stuk voor stuk wel gehoord, het 

oordeel over Joosen: “Simulant”. De Gefreiter treedt haastig naast Joosens bed en noteert 

nauwkeurig met een vuil lachje om zijn lippen, de smeerlap, de gegevens vermeld op het 

bordje boven zijn hoofdeinde. Vluchtig beziet hij de overige patiënten en gaat dan heen. De 

deur wordt weer beleefd voor hem geopend, dokter Benitte laat zoals steeds, de Stabsarzt 

voorgaan en de rest van het gezelschap volgt. Dicht die deur. 

Dan komen onze tongen los!! “Lelijke simulant. Kom d’r uit. Je hebt al die tijd de zaak maar 

wat besodemieterd hier. Hebben we het niet altijd tegen elkaar gezegd? Vooruit, arbeiten!”. 

Theoris helpt ook een handje mee: “Ah, Kamerad, du nicht krank! Sabotage! Pas mal auf!”. Zo 

maken we er nog maar een grapje van, ondanks het beroerde van het geval. Een poosje later 

komt dokter Benitte en zegt dat er aan die beslissing niet valt te tornen. Als de Oberstabsarzt 

zegt “Simulant”, nou dan is het ook zo! Dokter Benitte laat Joosen nog eens een paar keer 

lopen over de kamer en we zien hem met een gebogen rug als een oud mannetje met een 

pijnlijk vertrokken gezicht strompelen. We roepen: “Arbeidskommando! Los, los Mensch, 

schnell, schnell”. Vanmiddag om 15.00 uur gaat hij naar het kamp. Hij zal eerstdaags wel weer 

naar zijn Arbeidskommando worden gezonden en dan moet hij maar weer van voren af aan 

beginnen. 

Vrijdag 29 maart 1944 

Afgelopen nacht alarm. Vanmorgen alarm! Theoris, die de hele morgen in zijn bed ligt en maar 

niks zegt (we denken dat ie pijn voelt) hoort het ’t eerst, springt uit bed, hompelt naar het raam 

en tuurt, alsmaar Grieks kletsend en af en toe wat Duits: “prima, Tommies”. Hij imiteert het 

geluid van vallende bommen. "Tausend aeroplanes. Viel Bommen. Prima!”. Dan gaat hij 

vertellen in zijn gebroken taaltje met veel gebaren en imiteren, over Noord-Afrika, waar hij 

vocht. Slechte soldaten. Hij demonstreert rechtop zittend in zijn bed, met grote ogen vervaarlijk 

blikkend, zijn armen in de hoogte, hoe de Italianen bij duizenden overgaven, vragend: “Agua, 

mangare”. “Scheisse Aqua, scheisse mangare. Arbeiten India, Canada”. 

Ter Beek (Soldaat B.A.M. ter Beek Kgf 106865), de man waarover dokter Benitte met de Duitse 

professor een meningsverschil had, meent in zijn ontlasting bloed te zien. Als de dokter komt, 
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staat deze met 2 hospikken en Ter Beek zelf in de ondersteek te loeren, met voorzichtige 

vingers papiertjes oplichtend. Geen bloed. “Non, non mon vieux!” zegt dokter Benitte. Volgens 

de nieuwe diagnose heeft deze patiënt een longabces. 

Theoris klimt vandaag plotseling uit zijn bed en slaat zijn dekens ver terug, het één of ander in 

het Grieks grommend. Hij gaat dan naarstig op zijn lakens aan het zoeken en hij vangt twee 

vlooien. Als hij de tweede te grazen heeft en hem tussen zijn nagels laat knappen, zegt hij: 

“scheisse, Ich schlafen, du essen mein Bein. Scheisse!”.  

Vanmiddag vertelt een Nederlander die in de operatiebarak ligt (hij komt van een 

Arbeidskommando, een zogenoemd Spoorwegkommando, en heeft het ongeluk gehad te 

worden bekneld tussen twee bumpers. Wonder boven wonder is dat vrij goed afgelopen en 

loopt hij weer) over zijn ervaringen op het Arbeidskommando. O.a. vertelt hij dat hun 

rechtstreekse Duitse chef had bepaald dat ze iedere dag een kwartier en ’s zondags een uur 

moesten zingen!! Volgens hem was deze onderofficier aan het Oostfront geweest en waren 

daar zijn hersenen bevroren en vertoonden ze nu nog steeds afwijkingen. Hoe het zij, hij kwam 

’s avonds zelf in de barak, waar ongeveer 60 Nederlandse jongens lagen en commandeerde: 

“Singen!”. Eén van de jongens werd aangesteld als dirigent en zingen maar. Er werd een paar 

maal in het begin geëindigd met het “Wilhelmus”, waarbij alle jongens de houding aannamen. 

Dit beviel hem schijnbaar bijzonder, want bij de verdere zang-recitals zei hij aan het einde altijd 

dat nog eenmaal dat lied moest worden gezongen, waarbij ze allen de houding aannamen en 

dan konden ze gaan rusten. Vaak zongen de jongens ook: “Op de hoek van de straat staat 

een N.S.B.-er” enz. Een groep Groningers die later erbij kwam, zong het Groningse volkslied 

maar dit werd later verboden, omdat de onderofficier vermoedde, dat het een politiek liedje 

was, omdat niet allen het konden zingen. 

Enige weken voor kerstmis moesten er kerstliederen worden ingestudeerd en op kerstmorgen 

moesten de jongens naar buiten om te zingen. Hij was steeds persoonlijk aanwezig en speurde 

naarstig naar monden die soms niet mee op en neer gingen. 

15. APRIL 1944 

 

Woensdag 5 april 1944 

Regelmatig goede temperatuur. Alle dagen lezen (veel Engels) en wat studeren. Geen pakjes, 

geen post, niets. Soms maak ik me wel eens wat ongerust. Maar dat probeer ik zoveel mogelijk 

van me af te zetten. Gaat soms moeilijk, vooral ’s nachts als ik de slaap niet te pakken kan 

krijgen. Over haar laatste brief het meeste. 

Vandaag dit: De Duitsers zijn bijzonder bang voor elke besmettelijke ziekte. Het gebeurt 

verschillende malen dat er hier één in het lazaret komt die naar verluidt open tbc heeft. Een 

dokter op zijn Arbeidskommando heeft het misschien niet helemaal vertrouwd en hup: naar 

lazaret. Na een observatie van een aantal weken gebeurt het dan vaak dat ze worden 

ontslagen. Zo werd een paar dagen geleden nog een Nederlander afgekeurd voor een soort 

baardschurft, die besmettelijk is. Het was bekend dat al meerdere patiënten daarvoor waren 

afgekeurd. Tegen de tijd dat de Oberst. op zijn wekelijkse ronde werd verwacht, ging deze 

patiënt zijn gezicht wassen, hetgeen deze ziekte juist erger doet worden. Prompt werd hij 

afgekeurd!  
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Nu ligt er bij ons een gast, die ook zo dolgraag wil worden afgekeurd. Hij beweert zelfs dat hij 

er graag zijn linkerhand voor zou willen missen. “Ze mogen mij m’n linkerjat er afkappen”. Hij 

is oorspronkelijk hier opgenomen voor een blindedarmoperatie. Toen de dokter zou gaan 

snijden, werd hij eerst nog eens onderzocht, hetgeen tot gevolg had dat er niet werd gesneden, 

maar hij als maagpatiënt werd ingeschreven en naar onze barak kwam. Na een paar dagen 

ging hij ontzettend hoesten. De hele nacht maar door. En slijm opgeven! “Lichte bronchitis” 

zegt dokter Benitte. “dat zijn 2 ziektes” zegt de patiënt. Er is nog een patiënt, al afgekeurd, met 

bronchiale astma. Wanneer die hier komt en slijm opgeeft, wordt dit dankbaar door de 

maagpatiënt bij zijn verzameling gevoegd, “ter meerdere overtuiging” van de hevigheid van 

zijn ziekte nr 2.   

De afgekeurde baardschurftman komt geregeld in onze kamer. We hebben het er wel eens 

samen over dat als je lef hebt en je je gaat scheren met het scheergerei van de 

baardschurftige, dat je dan de piet bent. De maag- en bronchitisman kijkt er afgunstig naar. Ik 

geloof waarachtig, dat hij er toe in staat zal zijn. Hij staat het al uit te schilderen hoe hij het 

doen zou. Maar hij doet het niet! Als hij het zou doen, zou dat ongeveer als volgt gaan: Hij 

klimt uit zijn bed waar hij de hele nacht heeft liggen hoesten met pijn in zijn borst, alsof de zaak 

daar werd uiteengereten. Hij heeft al een paar puistjes aan zijn gezicht. Hij zegt: “nou mot ’t 

maar beur’n”, slaat zijn overjas om en gaat de gang op. Even later keert hij terug met het 

scheergerei van de baardschurftman. Hij maakt een beetje water in een blikje warm, vraagt 

een van ons een scheerspiegel en gaat, een veelkleurige handdoek onder zijn kin, zich flink 

inzepen. “Hij doet het waarachtig!’ zeggen wij. Geen van ons zou het ervoor over hebben. We 

overwegen de eventuele gevolgen. Je zult bijvoorbeeld een baardschurft krijgen, nee 

gewoonweg vreselijk! We noemen de kenmerken, niet bepaald smakelijk. En dan zal de oorlog 

gauw zijn afgelopen. Speciale terugzending van zieke krijgsgevangenen is geen sprake meer 

van en je gaat met je andere kameraden dan naar huis. Sta jij er even mooi op! Staat je vrouw 

daar te wachten op mannie!  

Anderen pakken elkaar lekker en er wordt gezoend dat het klapt. En jij, arme bliksem, wat 

moet jij? Eén van ons, een Amsterdammer, weet er raad op: “Je keert je vrouw je andere 

gezicht maar toe!”. Onderwijl gaat de baardschurft-in-spé man lustig door met inzepen, 

zeggend, dat hij geen meisje meer hoeft te zoeken, dat zijn vrouw best een paar weken op de 

officiële welkomstzoen kan wachten. Hij denkt er in een paar weken met bestraling af te zijn. 

Na het inzepen neemt hij koelbloedig het scheerapparaat en scheert er op los. Eenmaal glad, 

opnieuw inzepen, het mesje iets losser stellen en dan japen, niet voorzichtig, neen, rasp, rasp, 

rasp, zodat in een minimum van tijd het bloed langs zijn gezicht loopt. Dan zegt hij tegen één 

van ons: “Ga die baardman eens even halen”. Daar komt hij al, met een baard van een paar 

weken. “Hier” zegt zijn a.s. collega “strijk over je gezicht”. Deze voldoet aan dit verzoek en als 

hij de kwast heeft terugontvangen, gaat hij er met een koelbloedig gezicht zichzelf mee 

bestrijken!  

We zijn benieuwd wat dat wordt. Voor het geval dat de uitwerking zich niet snel genoeg 

openbaart, houdt hij het scheergerei nog een paar dagen onder zijn berusting, om de 

behandeling zo nodig te herhalen. 

Toen ik nog in het kamp was, zag ik ze ’s avonds wel eens in het donker met een zak of emmer 

langs het Franse theater verdwijnen in de richting van een berg cokes; soms lagen er ook 

briketten. Even later kwamen ze dan terug, aan de hoofdstraat door een fluitje van een makker, 

beduidend “veilig voor oversteken” geholpen. Wij uit onze barak zijn altijd bewaard gebleven 
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voor dergelijke euveldaden, want wij hadden een andere, minder gevaarlijke methode. 

Anderen, die zo gelukkig niet waren, zaten vaak het grootste gedeelte van de dag in een koude 

barak, omdat de weinige kolen die er werden verstrekt, alleen voor het bereiden van de 

maaltijden en het koken van koffie- en theewater werden benut. Geen wonder dus, dat die 

jongens erop uit gingen. Ter illustratie hiervan dient nog hetgeen ik gisteren van een 

Nederlander uit het kamp vernam, namelijk dit, dat de Nederlanders uit zekere barak op een 

avond in een kwartier tijds de hoge tribune aan de rand van het voetbalterrein finaal hebben 

gesloopt. Van de palen met dwarsbalken, waaraan we de dekens konden laten luchten, staan 

nog een paar palen, vertelde hij.  

Maar om terug te komen op dat kolenvervoer op illegale wijze, dat liep natuurlijk in de gaten. 

Het werd in sommige barakken op het laatst gewoonte, wanneer men door de voorraad van 

die dag heen was, dat er ’s avonds even een hoeveelheid bij werd “geleend”. Enkele brutale 

knapen knapten dat zaakje wel op. Verleden week echter liep men tegen de lamp. Een 

Engelsman werd het kind van de rekening. Hij kreeg een pistoolschot door zijn heup. De kogel 

door zijn onderlijf. Hij werd overgebracht naar het Krankenrevier. De Duitse arts liet hem hier 

een dag liggen, zoals ik hoor vertellen. Daarna werd hij naar hier vervoerd voor een operatie. 

Hij werd door de jonge Franse chirurg behandeld, doch stierf na een paar dagen.   

Franse dokter schrijft in zijn rapport dat, na vertaald te zijn, via de Oberstabsarzt naar Dresden 

en vandaar naar Berlijn wordt gezonden: “Patiënt 18 uur naar lazaret overgebracht. Eenmaal 

in lazaret was er geen elektriciteit, waardoor de operatie tot de avond moest worden uitgesteld. 

Inmiddels trad ….. op (doodsoorzaak). Dit wordt echter door de Oberst. alles geschrapt. 

Twee dagen later. Ziekte nr 3 wil zich maar niet vertonen, ondanks iedere morgen een 

“behandeling”. Nog maar afwachten. Inmiddels is ziekte nr 2 – lichte bronchitis – in een 

chronische bronchitis veranderd. De dokter zag namelijk het van een patiënt met long abces 

geleende bekertje met sputum staan en hoorde zijn klachten over “steeds maar hoesten dokter 

en tabletjes helpen niets” aan. Hij vroeg daarop of de patiënt daar soms altijd last van had. “Ja 

dokter, altijd veel gehoest”. Een andere patiënt die wat Frans spreekt, vertelt dan tegen de 

dokter dat hij ook in Holland er steeds last van had. “Ah mon vieux, Ich werde das schreiben”. 

Daar komt het dan in zijn dossier. 

Weer 2 dagen later zal de Oberst. langskomen. Om te worden wat hij graag wil, moet hij er 

slecht uitzien. Zijn ziektes moeten op zijn gezicht staan te lezen. Daarom tot die tijd zo weinig 

mogelijk eten en roken als een schoorsteen. Echter!! Op de verwachte dag kwam zijne 

majesteit niet! 

Zondag 9 april 1944 PASEN 

Een stralende voorjaarsdag. Het grootste gedeelte van de dag hebben we een raam 

openstaan. Ter Beek wordt tegen de tijd dat de door de Franse geestelijke geleide mis zal 

aanvangen, door de sanitair op een brancard goed ingepakt en naar het lokaal gebracht, waar 

hedenmorgen de gezongen Paasmis wordt opgedragen. Hij heeft, sedert hij uit het kamp hier 

nu 8 maanden geleden, naar het Arbeidskommando Gröditz werd gezonden, geen kerkdienst 

meer bijgewoond.  

Hij is een gelovige katholiek, dus is het te begrijpen dat hij blij was toen de dokter hem gisteren 

toestemming ertoe gaf. Met 4 Nederlanders blijven we liggen. Als de deur openstaat naar de 

gang, kunnen we het zingen horen. Het geeft je tenminste iets van de plechtige sfeer van het 
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feest der Opstanding van Christus. We horen hoe een goede tenor – toevallig ook een 

Nederlander – het “Agnus Dei” zingt. Dan is er klompengeklos door de gang en horen we 

weinig meer. Na afloop van de mis komt ook de dokter ons een goede Pasen wensen. “Bon 

Pâques, mon vieux”. 

Onze Nederlandse geestelijken krijgen eens per week toestemming om de patiënten in het 

lazaret te bezoeken. Dat geschiedt doorgaans op dinsdagen. In het kamp zullen ook de 

godsdienstoefeningen worden gehouden. De pater zal zijn missen opdragen en de dominee 

zijn preek uitspreken. 

Vandaag lees ik een gedeelte van mijn dagboek door. Wat hebben we toch altijd gehoopt en 

verwacht. Eerst met kerstmis thuis. Toen met pasen in elk geval. Midden maart zou de grote 

slag in het westen worden geslagen. We hielden ons hart vast voor de gebeurtenissen daar, 

maar niets van dat alles is gebeurd. We hebben bij gerucht zelfs Hitler al in Engeland gehad 

en Von Brauchitsch aan het bewind (4 nov 1943). 

In de afgelopen weken is Rusland onverpoosd met zijn succesvolle aanvallen verder gegaan. 

Aan het zuidelijk front staat maarschalk Konev reeds in Roemenië, over de Dnjepr, over de 

Proeth. Zijn eerste doel zal wel zijn de Karpatenpassen en de oliebronnen van Ploiesti.  

Maandag 10 april 1944 2e PAASDAG 

Vanmiddag werd juist omgeroepen, dat de Duitsers Odessa hebben opgegeven. In de centrale 

sector staan zij voor Lemberg (in het Oekraïens Lviv; uit deze plaats kwamen reeds Franse 

krijgsgevangenen hier). Tarnopol en Kovel zijn hier al enige tijd omsingeld. Maarschalk 

Zjoekov in de sector zuid van Leningrad laatste tijd minder actief. 

Italië: laatste dagen bijna geen gevechtshandelingen van betekenis. De geallieerde troepen 

deden stormlopen op het volledig verwoeste Cassino, waar Duitse valschermtroepen 

hardnekkig stand houden, ondanks moordende bombardementen door artillerie en vliegtuigen. 

 

Kaartje uit “Het 6e oorlogsjaar” (coll. NIMH 444 Krijgsgevangenen en kampen) 
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In de “Haagse Post” die één van onze jongens hier geregeld ontvangt, las ik een artikel over 

een verklaring, afgelegd door de Nederlandse admiraal Fürstner. De slag in de Javazee, die 

het lot van ons Indië besliste, releverend hekelde deze de bezuinigingspolitiek van de 

toenmalige regering. Tevens verklaarde deze dat onmiddellijk na beëindiging van de Europese 

oorlog in Nederland, jongemannen tussen 18 en 30 jaar zullen worden opgeleid tot matrozen 

en mariniers en dat een landleger zal worden gevormd, omdat dit noodzakelijk zal zijn om ons 

Indië te heroveren. We moeten er niet op rekenen, dat Engeland en Amerika daar voor ons de 

kastanjes uit het vuur zullen halen. Het zal aanpakken zijn. Maar voor òns geldt eerst: naar 

huis. Dan zullen we weer zien. 

Theoris draait vanmiddag een uurtje grammofoonplaten. Meesten van ons liggen te lezen, 

enkelen te dutten. De man met de vele ziekten ligt helemaal onder de dekens gedoken. Alleen 

aan voeteneind bewegen de dekens op de maat van de muziek. 

Vrijdag 14 april 1944 

Schrijven van Commissaris van Politie uit Enschede, gericht aan vertrouwensman Van 

Namen, gelezen, bevattende een bevestiging van ontvangst van het schrijven van ons allen, 

via de vertrouwensman hier verzonden op 1 april 1944, behelzende een dankbetuiging van 

ons allen aan de gevers van alle goede gaven aan ons. 

“…. en deel U tevens mede, dat betrokkenen met de inhoud van dit schrijven in kennis zijn 

gesteld, waarbij hen de dank van de krijgsgevangenen G. Doornewaard e.a. is overgebracht. 

Tenslotte dank ik U namens het politiekorps alhier voor Uw bemiddeling in deze 

aangelegenheid verleend”.  

w.g. Ant. Berends 

Zaterdag 15 april 1944 

Dokter Benitte is gisteren op bezoek geweest bij zijn schoonvader, een generaal, die gevangen 

zit in een officierslager hier in de buurt.49 Een patiënt hier gekomen ongeveer 20 dagen 

geleden voor angina, hetgeen echter lichte griep bleek te zijn, kreeg enkele dagen geleden 

last van zijn maag. Had hij trouwens vroeger wel eens vaker last van gehad. Maag 

leeggepompt op laboratorium. Vanmorgen de dokter: “in Holland ook al last van gehad en naar 

de dokter geweest?” “Ja, ja dokter” “Hm”. Doorlichten en de Sanitäter moet zijn bordje Grippe 

wijzigen in gastrologie. Prima!  

Theoris lag vanmorgen ineens weer te creperen van de pijn. Dokter heeft hem een glucose-

injectie gegeven. Hij slaapt dan een poos en het komt langzaam aan weer terecht. Gisteren 

hebben de jongens wat hout achterover gedrukt naast de barak. Verstoppen ze onder matras 

van een leeg bed. 

Woensdag 19 april 1944 

Maandag j.l. zijn drie Italianen op onze kamer op bezoek geweest, die in het Heimkehrlager 

vertoeven en vandaar door één van de onzen waren meegenomen naar hier, vooral omdat 

één van hen een goede stem heeft. Het zijn alle drie oorlogsinvaliden. Allereerst de zanger: 

                                                 
49 Dit officierslager zal Oflag IV B/H Königstein zijn, waar diverse generaals verblijven o.a. 5 Nederlandse 
generaals (Winkelman, G. van Voorst tot Voorst, H. van Voorst tot Voorst, Van Lawick en Van den Bent). 
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hij mist zijn rechterarm en heeft zijn hele gezicht vol littekens. Zijn ene oog sluit niet geheel en 

vlak boven het andere zit een knobbel gegroeid, waardoor het ooglid omhooggetrokken lijkt 

en het oog onmenselijk groot staart. Zijn borst zit nog vol splinters. De tweede – een voor een 

Italiaan zeer forse knaap – van 23 jaar draagt een grote gekleurde bril. Daarachter, diep weg, 

zijn nog slechts 2 smalle spleetjes. Zijn beide ogen weg. In het haar voor op zijn hoofd lopen 

diepe voren naar achteren, alsof een ploegschaartje er door trok. Hij is een gezonde sterke 

vent met een prachtig gaaf gebit. De derde loopt met een kruk. Zijn rechterbeen werd door 

een splinter in het heupgewricht getroffen. Hij spreekt vrij goed Engels. Zijn ouders hebben 

een muziekzaak in New York. In 1938 kwam hij met zijn moeder die ziek was naar Italië en 

werd hij later, volgens zijn zeggen, gedwongen om deel te nemen aan de veldtocht op de 

Balkan. Je kunt het hem aanzien dat hij geen echte Italiaan meer is. Als de eerste zingt, zijn 

ene goede hand steunend op een bedrand en de lege mouw naast zich bengelend, op 

klompen, knikt de laatste hem goedkeurend en vaderlijk toe. De zanger lacht. Het lijkt een 

grijnslach onder zijn zingen, met het ene oog ver opengesperd. De blinde neuriet soms met 

hoofdgeknik mee. Dan zingt hij het mooie lied “Mamma” met zijn arm om de brede schouders 

van de blinde geslagen. Zingend alsof hij weer thuis was en het lied voor zijn moeder zong. 

Een heel mooi lied. (In het kamp met kerstmis zelfde). Met wat brood en cakes en pap 

vertrekken ze weer, dankbaar. 

Een Nederlander in het Heimkehrlager kreeg een pakket gezonden waarvan de inhoud 

uitsluitend uit stukjes kleizeep bestond. De mensen hebben er, het blijkt weer eens, een geheel 

verkeerde voorstelling van hoe het leven, althans hier in het kamp, is. Het verzoek was erbij 

gedaan, deze stukjes uit te delen. De meesten van ons hebben volop goede Engelse of 

Amerikaanse zeep. Op verschillende kommando’s zullen de jongens er misschien wel naar 

grijpen. 

Theoris heeft een hekel aan Italianen: “Scheisse Italia. Italia nicht Krieg, Deutschland kaput. 

Jetzt schon 5 Jahre Krieg. Nicht gute Kameraden. Kaput!”. 

Dinsdag 18 april kregen we een Rode Kruispakket van het Argentijnse Rode Kruis. Prachtig 

mooi: 2 grote plakken chocolade, 1 ½ pond suikerklontjes, 2 blikken boontjes, 2 blikken vlees, 

1 zak melkpoeder, 150 gram bonenkoffie, 1 blik marmelade. Bovendien voor de zieken hier 

een extra pakket van het Nederlandse Rode Kruis (familie Vierbé te Den Haag), 50 bevattende 

verschillende inhoud. O.a. ½ pond boter, groot blik stroop, havermout of gortemout, rol biscuit, 

koek, geroosterd brood, suiker. Tevens ontvingen we van het Nederlandse Rode Kruis een 

klein 2 mans pakketje bevattende: 60 sigaretten, 1 ons rooktabak of shag, 10 sigaren, 2 blikjes 

visgehakt, 1 blik scharpastei, tafelzuur (uitjes), mosterd, 2 blikjes tomatenpuree, 1 potje 

juspasta.  

Geweldig zo er voor ons gezorgd wordt. Dat is, de omstandigheden in aanmerking nemend, 

veel meer dan een Amerikaans of ander pakket. De 2 blikken vlees uit het Argentijnse pakket 

blijken varkensvlees te bevatten! We eten tegenwoordig alle middagen bruine bonen  of 

kapucijners of erwten met wat vlees en een jusje. 

 

                                                 
50 Er bestond geen Familie Vierbé. Aan de Hamerstraat 17 Den Haag was afdeling 4-b van het Rode Kruis 

gevestigd dat pakketten zond naar meerdere krijgsgevangenenkampen, waaronder Mühlberg (zie onder meer 
Entrop: Prikkeldraad). 
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Vrijdag 21 april 1944  

Eén van de jongens hier vertelt, dat hij hier in het Lager in de cel zat na een poging tot 

ontvluchting en dat hij, om maar te kunnen roken, ’s middags de schillen van de Pellkartoffeln 

op de plaat van de kachel gooide, om die te drogen. Was dit geval éénmaal knisterend droog, 

dan werd het wat fijn gewreven. De Völkischer Beobachter leverde het sigarettenpapier en er 

kon worden gerold. Het roken van een dergelijke gifpil werd natuurlijk onderbroken door 

hoestbuien en het peukje dat er overbleef was bijna zo groot als de gehele sigaret. Als je maar 

even weer een paar trekjes gedaan had. 

Een ander, afkomstig van een Arbeidskommando, vertelt hoe men daar, in navolging van de 

Russen, vlierstokken op de ovens van een fabriek droogde, het vlierpit er daarna uithaalde, 

versnipperde, nogmaals droogde en dan eveneens met een gedeelte van de Völkischer 

Beobachter rookte. Men hoestte daarbij ongeveer de longen uit zijn lijf maar er kon weer 

worden gerookt. 

Zondag 23 april 1944 

[mijn gewicht 75 kg. 4 kg ↓] . Gisteren werd er in het kamp een concert gegeven in het Franse 

theater. Alle doktoren en veel sanitairs van hier gaan bij zo’n gelegenheid naar het kamp. Het 

concert werd gegeven door het Nederlandse orkestje o.l.v. Guus Valten. Over deze uitvoering 

die voor iedereen toegankelijk was, de zaal was stampvol, zijn de Fransen hier niet 

uitgesproken. Gisteravond al kwam onze sanitair, die viool speelt, het vertellen. Geweldig was 

het geweest. Een virtuoos, die leider van de band. Het gehalte van de muziek was zeer hoog. 

De Nederlanders staan met hun orkestje absoluut bovenaan in het kamp. Veel en veel beter 

dan de Engelsen en de Fransen. 

 

Orkest van Guus Valten (coll. Dick van Maarseveen) 
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Vanmorgen kwam de dokter binnen met Daniëls. Hij was er ook enthousiast over. We konden 

er trots op zijn, zei hij. Daniëls moest namens de Franse doktoren hier een brief schrijven aan 

de Nederlandse vertrouwensman en de leden van het orkest. Complimenten met het door hen 

gepresteerde. Met veel armgezwaai en overluid sprekende stond dokter Benitte voor Daniëls 

de prestaties te noemen. Ten laatste legde hij zijn handen op Daniël’s schouders: 

“Comprenez- vous?”. Dan wendt hij zich tot mij en herhaalt: “Vous comprenez? Il est un 

virtuose” doelend op Valten en zijn vioolspel. 

Dan hoest hij, een heel grote tong naar buiten stekend, precies zoals wij doen wanneer hij, 

achter in onze keel turend, met hoge stem zijn “Aaaaaa”’ voorzegt en wij, een octaaf lager, 

“aaaaaaa” nabootsen. Dan volgt constant dat hij zijn rechterhand naar zijn achterwerk brengt 

en daar aan zijn pantalon zit te plukken. Een onbewuste beweging. Het is een bijzonder type. 

Een prachtkerel voor ons. 

Voor de protestantse Nederlanders die hier zijn, wordt sedert kort iedere avond een korte 

avondwijding gehouden, geleid door Vonk, diaken van de Nederlands Hervormde Kerk te 

Rotterdam. De dominee, die elke dinsdag toestemming krijgt om ons te bezoeken, heeft 

gezorgd dat we een aantal bijbeltjes en gezangboeken kregen. Na het voorlezen van de 

nieuwsberichten volgt dan iedere avond de wijding. Vandaag wordt er voor het eerst een 

gehele godsdienstoefening gehouden. Een preek wordt gelezen (8 man). 

Theoris, die in zijn hoekje alles heeft gadegeslagen en speciaal Vonk voor zijn 

geïmproviseerde katheder, zegt na afloop tegen mij: “Politie, das Papa?”. Is dat een priester? 

(Hij hoort tot de Griekse katholieke kerk). “Ha, nichts gut, nichts Papa!”. Hij bootst dan de 

bewegingen en houdingen, die hem in Vonk tijdens diens voorlezen niet hadden aangestaan, 

na. O.a. handen op de rug, gekruiste armen, handen op de rand van de katheder. Dat is geen 

echte Papa-houding. “Zó” demonstreert hij dan, moet de houding zijn: handen aaneen, 

vingertoppen aaneen. “Nein, nichts gut Papa Kamerad”. 

16. MEI 1944 

 

Woensdag 3 mei 1944 

Alle dagen hetzelfde. Lezen, wat talen repeterend. De laatste tijd geweldig goed met de 

pakketten. Van het Amerikaanse Rode Kruis weer een pakket ontvangen. Verder komen de 

pakketten van thuis vrij geregeld door. In het laatste Amerikaanse pakket zaten n.b. 120 

sigaretten (Old Gold e.d.). Ook zijn er muziekinstrumenten aangekomen in het kamp, zodat de 

Nederlandse band zich behoorlijk kan inrichten (vanuit Genève). Verschillende mondorgels, 

fluiten, accorino’s, schaak- en damspelen, kaartspelen e.d. eveneens. Correspondentie: naar 

Nederland toe gaat traag. Maand onderweg. Van Nederland snel, ongeveer 5 dagen. Met 

vrouw in Münster: éénmaal weer brief ontvangen. Brieven daarheen gaan goed. 

Uit Nederland is een nieuw transport aangekomen. O.a. zijn er weer geestelijken bij en 

doktoren en verder geneeskundig personeel ter aflossing.51 Vandaag komt ineens dokter De 

Vries met de nieuwe dokter Potter, een Zuid-Limburger van het Koninklijk Nederlands Indisch 

                                                 
51 Geneeskundig personeel ging vrijwillig in krijgsgevangenschap voor een periode van 3 maanden. Artsen bleven 

soms langer. 
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Leger, een bezoek hier brengen. Bij het nieuwe transport is ook Paul Meeberg (Korporaal P. 

van de Meeberg Kgf 98172) die nu reeds voor de 2e maal vrijwillig hier komt en velen blij 

maakt. 

Er is een internationale commissie op komst voor terugzending van Engelse krijgsgevangenen 

naar hun land, in uitwisseling tegen Duitsers uit Engeland. De kamers worden schoongemaakt 

en de onderofficier loopt geregeld door de gang te schreeuwen. Ook Theoris is één van de 38, 

die voor terugzending worden voorgesteld. 

Kolen voor de kachel in onze kamer worden niet meer beschikbaar gesteld. Enige dagen 

geleden hebben de jongens kans gezien een voorraadje in te slaan dat we zorgvuldig 

opborgen in de la van de kast. Vandaag zijn 2 van onze jongens die in de operatiebarak lagen 

door de Oberstabsarzt naar het kamp teruggezonden. Eén die was geopereerd aan de 

blindedarm en één die aan de borst een tumor had, die gedeeltelijk is weggenomen. 

Op 1 mei ben ikzelf in de röntgenkamer gefotografeerd. Vandaag vertelt dokter Benitte mij dat 

de foto zeer goed is, dat er alleen nog iets vocht in de rechter borsthelft aanwezig is. 

17. JUNI 1944 

 

Dinsdag 6 juni 1944 [REVIER] [INVASIE] 

Op zaterdag 3 juni kwam de Oberstabsarzt in het lazaret, na een verlof. Bekeek mijn bordje: 

“Hm, al 3 maanden hier. Gaat goed?. Voor verdere verpleging naar het Revier”. Dokter Benitte 

zei alleen: “Si vous voulez”. En weg ging het ’s middags. De jongens deden me allemaal 

uitgeleide, behalve Ter Beek natuurlijk. Ik was ondertussen 2 x een poosje met prachtweer 

buiten geweest. Van dokter Potter mocht ik nog helemaal niet buiten. Nu ineens met slecht 

weer er uit. Tijd wachten en eindelijk op wagen weg. Zwaaien. Eerst in kamp door controle. Ik 

vraag heel verwonderd of dat voor mij wel nodig is. “Ach Mensch, die Holländer!”.  

Onze verpleger, Marcel Moret, brengt me weg. De …. die meegaat, vraagt onderweg of ik 

geen sigaretten verkopen wil voor geld. Dokter Potter staat stomverbaasd. Hij moet één patiënt 

naar het kamp sturen om mij te kunnen opnemen. “Ik kom hier steeds weer voor verrassingen 

te staan” zegt hij hoofdschuddend.  

Eerste avond hier voel ik me niks prettig. Hogere temperatuur (38) en zweten!! Hier een houten 

krib en een strozak zó dun alsof je zó op de planken ligt. Een volle kamer, druk (21 man). 

Nederlandse verplegers. Theoris is ondertussen door de commissie afgekeurd. Hij kwam nog 

iedere dag bij mij het nieuws vernemen “Was schreibere Papier, politie?” vraagt hij altijd. Op 

de kaart wijs ik hem bij met veel gebaren en geluiden en in Engels, Duits en Frans. 

Nu dinsdag 6 juni. Ik voel me al wat ingeburgerd hier. Aardige jongens. Er is een gerucht over 

invasie. “Vanmorgen om 10.00 uur begonnen in Noord-Frankrijk en België”. “Ja” zeggen de 

jongens “ze hebben eerst rustig een bakje koffie gedronken en toen zeiden ze “nou, laten we 

daar maar eens gaan kijken”.   

13.00 uur: Van Namen komt op de kamer. “Invasie is waar. Duitse radio heeft het verteld”. 
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13.15 uur: Eén van de jongens (Harry) komt binnen: “Vrije Franse en Poolse troepen vechten 

buitengewoon dapper in Noord-Frankrijk”. “Hoera, bloemen!” schreeuwen wij. “Doorlopen 

jongens, achter mekaar naar Berlijn”. “Harry, ga nog eens weer even luisteren!”. Gefantaseer: 

“Mussert zal wel gauw de benen nemen. Gehakt moet ervan worden gemaakt. Langzaam 

martelen!”. Een ander beweert dat dit onchristelijk is. “Hebt Uw naasten lief als Uzelve. Als 

men U op de linkerwang slaat enz.”. Een heel dispuut ontstaat in die hoek. 

Een ander komt binnen: “De Amerikanen zijn bij Scheveningen geland. Op rolschaatsen 

rukken zij moedig oostwaarts”. Velen: “ als ’t maar waar is”.  Even later: “’t moet absoluut waar 

zijn. Er zijn Engelsen hier in het kamp die er wel op durven zweren. Een zwaar rookgordijn 

moet er boven het Kanaal hangen en almaar troepen worden er ontscheept. En ook de Russen 

zijn een groot offensief begonnen”. 

13.45 uur: Engelsman vertelt, dat de radio zei over Rome dat de geallieerde troepen daar met 

bloemen en open armen en veel kussen zijn ontvangen”. “O,” zeggen de jongens “wij laten 

ons straks ook kussen door alle meisjes die we tegenkomen”.  

16.00 uur: Uit het lazaret komt iemand terug die door de Duitse radio heeft gehoord de korte 

mededeling dat geallieerde troepen tussen Cherbourg en Le Havre waren geland, 

voorafgegaan door een hevig bombardement. Zware gevechten aan de gang. 

18.00 uur: Gerucht doet de ronde dat generaal Eisenhower bekend heeft gemaakt dat morgen 

een landing in het Nederlandse- en Belgische kustgebied zal plaats vinden. 

21.00 uur: 15 divisies geland in Frankrijk. Op andere plaatsen worden eveneens landingen 

uitgevoerd. 

Woensdag 7 juni 1944 

750.000 man is al geland volgens berichten van vanmorgen. Het voorafgaande bombardement 

was zó hevig uitgevoerd door 11.000 vliegtuigen dat al spoedig het Duitse geschut buiten 

werking was. 

10.00 uur: Rijssel (Lille) gevallen. Rouen ook. 

10.30 uur: Harry, de Haagse caféhouder die is afgekeurd, heeft ouderwetse sigaren en hij 

deelt vandaag uit aan zijn naaste buren en vrienden, zodat aldra 6 man zit te paffen en we 

allen de heerlijke geuren inhaleren. “Het is maar éénmaal invasie” zegt Harry. 

Namiddag: Regen. Velen slapen. Harry kankert. “Ik begrijp die lui niet. Nou zijn ze daar in het 

westen aan het knokken op leven en dood en die knapen liggen rustig te slapen”. 

Verder vandaag weinig meer te horen. De Völkischer Beobachter is nog zeer gereserveerd in 

zijn uitlatingen. Spreekt over hevige strijd die aan de gang is. In een commentaar wordt gezegd 

“Wenn der Gegner den Invasionsfeldzug gelungen würde, dann wären für uns die Folgen 

unübersehbar. Sie würden wohl das Ende bedeuten”. Een ander bericht (hoofdartikel) zegt dat 

dit alles geschiedt op bevel van Moskou. Het is daarom een “Sovjetinvasie in het westen”.  
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Donderdag 8 juni 1944 

Ook vandaag bezoek van de Oberstabsarzt. Een van de jongens wordt afgekeurd. Ischias. Bij 

het onderzoek kreunt hij volgens de Oberst. wel wat hard, zodat hij zegt: “Er übertreibt 

masslos! Ich lasse mich doch nicht beschwindeln!”. Maar toch D.U. 

Ik lees hier nu het nieuws uit de Duitse krant voor. Een zalvend telegram van Mussert aan 

Hitler dat overvloeide van “Sie, mein Führer”. 

Vrijdag 9 juni 1944 

Ik ontvang vandaag een Rode Kruispakket van Dijkstra, Oliemolensingel, Enschede. 

Onbekend. Van een zekere Mevrouw Bijkerk-Stroink, Cort van der Lindenlaan 55 in Enschede, 

heb ik reeds enige malen een pakket ontvangen. Heb daarheen een kaart gezonden en 

bedankt en nu ook een kaart terugontvangen, vermeldende: “dat zij slechts de tussenpersoon 

is die de spullen verzamelt, dat zij blij is dat er iets voor ons kan worden gedaan. Al is zij 

overtuigd dat het slechts een druppel op een gloeiende plaat is. 

 

 

Etiket van pakket Mevr Bijkerk-Stroink (coll. Familie Doornewaard) 

18. JULI 1944 

 

Donderdag 6 juli 1944 

Vandaag een jaar de sigaar. Ik zeg het tegen de jongens en zij feliciteren me ijskoud met een 

“nog vele jaren!”. Ik heb er nog eens over liggen prakkezeren, hoe het een jaar geleden was. 

Och, maar niet teveel aan denken, aan behuilde gezichten enz. enz. Het oog maar gericht 

houden vooruit naar de toekomst. Er is hier een gast die heeft in het kamp verschillende dingen 
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voorspeld die uitgekomen zijn. Zo o.a. over de datum van een brief of pakketje dat hier 

ontvangen zou worden. En nu heeft hij ook voorspeld dat de oorlog op 18 juli beëindigd zal 

worden en dat we 22 juli naar huis zullen gaan. We geloven het natuurlijk niet, maar toch 

zeggen we tegen elkaar: “Als die idioot nou toch eens gelijk heeft!”. 

Maandag 24 juli 1944 

De voorspeller is ondertussen vóór de 18e juli op Arbeidskommando gegaan. Dat is al een 

zwak punt geweest. Maar iets bijzonders is er al geweest in die dagen. Namelijk op de 20e is 

er een aanslag op Hitler gepleegd. Er hebben heel wat fantastische geruchten en berichten de 

ronde gedaan. 

Zaterdagavond hoorden we o.a.: Hitler is dood. Opstand in Berlijn, München en Leipzig. 

Himmler, die de baas is in Duitsland, heeft niet het vertrouwen van het leger. Rommel heeft 

hem gehoorzaamheid geweigerd. Er zijn bij de aanslag bekende legeraanvoerders 

omgekomen en men deelt dit niet mede.52   Himmler is op de vlucht. In Frankrijk 90 km 

opgerukt. De Hermann Göring divisie in Italië is overgelopen. 60.000 man. Generaal 

Kesselring heeft zich overgegeven.53  

Zondagavond: invasie in België. Himmler is dood54. Er wordt een doorzoeking door de SS in 

het kamp verwacht. 

Dezer dagen is er weer een transport uit Nederland binnengekomen. Een matroos die ook 

meekwam, kwam hier even praten in de ziekenzaal. Hij was al 5 x in Nederland ontvlucht. 

Eénmaal sprong hij van een 12 meter hoog dak naar beneden. Liep daarna gewoon weg! Als 

hij weg is zeggen we tegen elkaar “die lui zijn al 14 maanden hier, die zijn al wat suffig, die 

geloven dat wel!”.  

Vanmorgen horen we, dat aan de Duitse militairen de order is gegeven voortaan alleen de 

Hitlergroet te brengen.  

Transport, laatste. Weer is er een ontvluchting gedaan, hoewel er 2 posten in de wagon zaten. 

Deze werden door een paar man aan de praat gehouden en aan het roken. De rest zong met 

luide stem. En een paar man was aan het zagen met een klein schrobzaagje. Bij Oldenzaal al 

voorbij, een stuk eruit getrapt en 4 man sprong uit de rijdende trein. Laatste te bang. Bleef op 

de treeplank te lang staan en werd gezien. Stop en (in Duitsland al) alles gealarmeerd en 3 

gepakt. Nr 4, kapitein Zeegers, zou zijn doodgeschoten. 

Op 7 juli is er weer een foto van mijn corpus genomen. Het resultaat: goede vooruitgang, maar, 

zegt de dokter, we zijn nog niet waar we zijn moeten. Dus nog maar weer hetzelfde recept: 

rust en goed eten. Het was eigenlijk eerst wel een teleurstelling voor me. Ik had me al zowat 

ingebeeld langzamerhand wat te mogen wandelen. De eerste dagen was ik er wat stiller van. 

Maar nu leven we maar weer voort, de ene dag rijgt zich aan de ander; de tijd vliegt hier. En 

de berichten zijn goed. Alle dagen horen we de mooiste berichten. De Russen hebben het 

helemaal goed gedaan. Witebok (vermoedelijk Vitebsk), Minsk vielen snel achtereen. Daarna 

Wilna (Vilnius, de hoofdstad van Litouwen). En nieuwe successen hangen in de lucht. 

                                                 
52 Bij de aanslag op 20 juli 1944 zijn omgekomen: de generaals Korten en Schmundt, de kolonel Brandt en de 
burger (stenograaf) Berger. 
53 Albert Kesselring wordt op 6 mei 1945 gevangengenomen. 
54 Heinrich Himmler pleegt zelfmoord op 23 mei 1945, nadat hij op 20 mei is gearresteerd. 
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Vandaag zou Turkije aan Duitsland de oorlog verklaard hebben. Om 15.00 uur zou het zijn 

omgeroepen.55 

Om de tijd te korten hebben we hier soms lezingen. Over Indië al een paar gehad. Over het 

soldatenleven daar en over delfstoffen. Over wajangspelen. Over de paardensport ook van 

Wachtmeester Beverwijk (Wachtmeester E.A. Beverwijk Kgf 104241). 

Ik eet reusachtig goed. Mijn verzorger hier is Harry Walhain (Soldaat H.L.J. Walhain Kgf 

98501), de kastelein van de “Passe Partout” in Den Haag, Herman Costerstraat 251 (hoek 

Hobbemaplein).  

 

Suikerzakje van Café Restaurant “Passe Partout”, veiling Catawiki 

Hij zorgt prima voor me. We doen samen met het eten. Hij is afgekeurd wegens Psychasthenie 

(zenuwen). Er schijnen moeilijkheden met zijn vrouw te zijn en zijn vader heeft hem daarover 

geschreven. De pakketten uit Nederland komen in het vervolg: van thuis 1 van 5 kg per maand 

en van het Rode Kruis 1 van 5 kg per maand. Van het internationale Rode Kruis hebben we 

ook vrij geregeld ontvangen. Thans 3 Amerikaanse pakketten in voorraad en losse Argentijnse, 

zogenoemde “bulk”. Ook vanuit Denemarken jam gehad en ieder 1 ½ ons gerookt spek. 

Soms weet Harry wat verse groente op de kop te tikken. Sla of kool. Vlees krijg ik voldoende. 

In het begin kookte Paul van de Meeberg, verpleger, voor me. Maar die was veel te druk. Soms 

kreeg ik een paar dagen niet te veel en dan weer zo veel dat ik het ternauwernood kon 

verwerken. Paul is een fijne kerel die dag en nacht voor de zieken werkt. De andere verplegers 

zijn wel goedwillend, echter niet zo ter zake kundig. Hij is er al voor de 2e maal. Het is 

opmerkelijk wat hij bijeen weet te krijgen. 

19. AUGUSTUS 1944 

 

Woensdag 2 augustus 1944 

Vandaag zowaar verse sperzieboontjes gegeten. Paul had ze op de kop getikt. Harry aan het 

koken. En waarachtig had hij ook nieuwe aardappelen! En vlees was er en heerlijke jus. En 

soep vooraf. Gesmuld! Met een deftige badjas aan loop ik even de gang over naar de kamer 

van de verplegers. Een Italiaan eet ook mee en ook Joop Kuipers (Sergeant G.J. Kuipers Kgf 

106077). Deze laatste is ook, evenals Paul, aan een krankzinnigeninrichting verpleger 

geweest. Hij is tevens masseur en magnetiseur. Ontvangt geen pakketten en daarom vragen 

                                                 
55 Op 23 februari 1945 verklaart Turkije aan Duitsland de oorlog. 
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we hem om beurten te eten. Nog steeds zijn de Rode Kruispakketten over de maand juli niet 

binnen. Zeker transportmoeilijkheden. 

De Russen hebben een serie grote plaatsen bezet. Brest-Litovsk, Kovno, Lemberg (Lviv), 

Bialystok, Stanislau (Ivano-Frankovsk), Narva, Dünaburg (Letland) en staan voor de poorten 

van Warschau. Volgens geruchten (berichten van de andere zijde) is Warschau omsingeld en 

Krakau al bezet en trekken zij vandaar in zuidwestelijke richting. Het lijkt veel op een finale 

vlucht van het Duitse leger. In de Duitse bladen wordt ook niet verheeld dat de situatie aan dit 

front kritiek is.  

De Engelsen en Amerikanen zijn nu eindelijk doorgebroken over het gehele front. De Duitsers 

geven dit toe. Het werd tijd ook. De Duitsers schrijven steeds over de massa aan mensen en 

materiaal, die de geallieerden hier inzetten en dat de Duitse troepen blijken beter soldaat te 

zijn. Hier is o.a. ook ingezet de SS-Pantserdivisie “Hitlerjugend”, samengesteld uit 17- en 18-

jarigen. De geallieerde luchtmacht is verreweg sterker dan de Duitsers en beheerst de lucht. 

De Franse stadjes in Normandië zijn totaal verwoest. Volgens Duitse berichten veel burgers 

gedood. Iedere dag vermeldt het Duitse Wehrmachtsbericht het neerschieten van tientallen 

terroristen in het achterland. In het gebergte in midden en zuidoost Frankrijk schijnen dezen 

georganiseerde benden te vormen en uit de lucht van wapens te worden voorzien. Veel 

aanslagen door het hele land.  

Het “V-1” vergeldingswapen op Londen duurt voort. De Duitse berichten schrijven er grote 

uitwerking aan toe en zeggen dat de Engelsen door een zeer strenge censuur de berichtgeving 

onderdrukken. Krijgen hier meer de indruk, dat het van Duitse zijde zeer sterk overdreven 

wordt en het wapen V-1 meer propagandistische waarde heeft voor het Duitse volk. 

De strijd om Florence is aan de gang. Pisa is door de Amerikanen beschoten. 

Over de Führer doen allerlei geruchten de ronde sedert 20 juli. Hijzelf heeft niet meer 

gesproken na die nacht. Wel liet hij door generaal Guderian een dagorder uitgeven en heeft 

hij een dankbetuiging doen bekendmaken aan degenen die hem feliciteerden naar aanleiding 

van zijn redding. Ook stuurde hij de Duce een gelukwenstelegram op diens verjaardag. 

Reichsmarchall Göring heeft op last van de Führer Dr Goebbels tot algemeen gevolmachtigde 

benoemd. Deze heeft reeds enige ingrijpende verordeningen uitgevaardigd. O.a. over de 

arbeidsinzet, die nu totaal moet zijn, zonder aanziens des persoons. Iedere volksgenoot kan 

voorstellen doen en rotte plekken aanwijzen, portovrij te richten aan nr 08000. Dan mobiliseert 

een andere verordening alle vrouwen tot 50 jaar. De leiding in alle binnenlandse 

aangelegenheden is in handen gelegd van de leider van de SS Himmler. Ook is hij 

commandant van de troepen in het Rijk. Verder is er reeds enige dagen na de aanslag 

uitgevaardigd, dat ook de Wehrmacht de Hitlergroet brengen zal. Er werd gezegd, dat dit 

geschiedde op verzoek van de commandanten van de Wehrmachtsonderdelen. De SS heeft 

schijnbaar elementen gearresteerd. 

De kampcommandant hier, een Oberst (Luitenant-kolonel Stossier), en een Hauptmann 

zouden ook zijn gearresteerd. 56  De SS staat overal met de neus bij. Het gehele Engelse kamp 

is doorzocht. Doordat bij het korenmaaien naast het kamp een tractor plotseling wegzakte, 

                                                 
56 Kommandant van Stalag IV B was van 1943 tot einde juli 1944 Oberstleutnant (luitenant-kolonel) Stossier. Zijn 
opvolger wordt Majoor Grallert. Eind juli 1944 verlaat ook Hauptmann Lange (Abwehr) het Stalag IV B. 
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werd een geheime gang ontdekt, die leidde vanuit het RAF-kamp naar buiten. Zo af en toe 

doet de SS onderzoek, óók in de barakken van de Wehrmacht. Velen waarmee wij hier 

spreken moeten er niets, maar dan ook helemaal niets van hebben. 

Donderdag 3 augustus 1944 

Het is hier in de ziekenzaal ook een komen en gaan van patiënten. Er is hier ook geweest 

Diemel (Soldaat J.C. Diemel Kgf 108041), een Leidenaar van afkomst, hetgeen aan zijn spraak 

goed is te horen. Typische vraagwijze, aan het einde van de zin hoger van toon. Zijn zegswijze 

die gevleugeld is geworden onder ons hier en die we steeds herhalen als hij nog even op 

bezoek komt, luidt: “God, gasfitter, ben je d’r nou al? ‘K sta nog in m’n onderboek!”. “Diemeltje” 

noemen we hem. Ook is hier Koos Bruinisse uit Rotterdam. Visboer laatstelijk. Verdere 

professies: fietsendief, heler, vechtersbaas, kroegloper. Hij kan zeer interessante verhalen 

vertellen over donker Rotterdam. Van de omgang met een jongedame, een paar maanden 

voordat hij werd gepakt, rest hem een syfilis die is verwaarloosd en als gevolg daarvan 

denkelijk is hij blind aan zijn ene oog. En toch opgewekt! De hele dag! Tot hij ineens weer een 

paar dagen barst van de koppijn en we hem helemaal niet meer horen. Hij vertelt o.a. van een 

kennis van hem, een sterke kerel, die in een aanval van woede en kracht een vrouw beide 

borsten afdraaide en toch volgens hem een dood-dood-en doodgoeie kerel was. 

Sedert een paar dagen ligt er naast hem De Vries uit Ede, een beroepssergeant van de KL, 

wiens ziekte heet phlegmon (bindweefselontsteking). Vreselijk in de put altijd, kinderachtig 

lastig, dwingend. Heeft in Nederland ook al in een zenuwinrichting gelegen. Was daarna 

controleur bij de C.C.D., o.a. in Tiel (rijwielen; de vader van Willy heeft in het centrum van Tiel 

een grote rijwielzaak).57 Gaat nu midden in de nacht naar het waslokaal zich met een groot 

scheermes scheren, terwijl Paul, de verpleger, hem de dag daarvoor een 

veiligheidsscheermesje afnam, waarmee hij onder de dekens zat te, ja, te wat? Hij wou er een 

eind aan maken en dan weer wil hij naar huis. Vandaag kreeg hij zijn 5 kg pakket met een foto 

van zijn zoon en natuurlijk was het toen helemaal mis. Overigens begrijpelijk. De dokter heeft 

hem verleden week gewaarschuwd dat hij rustig moet zijn en anders naar Smorzkan gaat, 

waar een Kgf-gekkenhuis is. Nu gaat het wat beter. 

Koos is op het ogenblik weer aan het flauwekul maken. Op z’n blote voeten, handen boven 

zijn hoofd, loopt hij te walsen, staat dan even verleidelijk te heupwiegen, haalt met groot gebaar 

zijn broek op, staat dan ineens in bokshouding een tegenstander met zijn “rechter” te 

beroffelen. Even later ligt hij op een krib en wordt door 2 man gekieteld en giechelt als een 

meisje. Even later zingt hij een schunnig liedje op de wijs van Lily Marleen. Een druif is het. 

Nu weer een liedje over “de mooie meiden van de baan”. Hij is foeilelijk met een rij bruine 

tanden als een fietsenrek. Is D.U. 

Een 5-tal jongens zit voor aan tafel te kaarten: 

Post, een Gronings onderwijzer, met een defecte enkel (voetbal) (Soldaat J. Post Kgf 107897), 
Verkerk, een kweker uit Soest, borstklachten (Korporaal J. Verkerk Kgf 105944), 
Bertus IJzendoorn uit Rotterdam, voormalig Rijnvaartschipper, D.U. Maag (Soldaat G. 
IJzendoorn Kgf 97970), 
Bril, slager ergens uit Noordwest Groningen (Korporaal G.J. Bril Kgf 104311) 

                                                 
57 C.C.D.= Crisis Controle Dienst. Deze hield vooral toezicht op de handel in schaarse goederen. Gedurende de 
bezetting van Nederland had de dienst onder meer de taak om de wijdverbreide zwarte handel te bestrijden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_handel
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Er liggen verschillende jongens hier die als ze niet ziek waren, op kommando zouden moeten. 

Vandaag was er weer hoog bezoek. Professor Stürmer, die ik in het lazaret ook reeds 2 x zag, 

komt weer eens langs. We hebben de hele morgen in alarmstelling gelegen voor hem en 

vanmiddag voor de Oberstabsarzt, die niet kwam. 

Het vaste personeel ging vanmiddag weer een wandeling maken. Ik gaf een blikje cacao mee 

om te ruilen voor eieren. 10 stuks soms. 

Alle dagen voel ik tegenwoordig in de benedenhelft van mijn rechterborst pijn. De zaak is nog 

lang niet klaar daar, dat voel ik wel. En ik hoor verhalen van mensen die 8 maanden, soms 12 

maanden ermee hebben gelegen en gerust. Maar ik kan het goed verdragen gelukkig. Fijn dat 

Willy het niet weet. Van de dokter moet ik nu alle dagen rustig blijven liggen en niet meer 

roken. Doe ik nu ook niet meer. 

Een gerucht dat er weer een aanslag op Hitler is gepleegd en nu raak. Vandaag een foto in de 

krant, waar hij een gewonde generaal bezoekt.  

 

Hitler op bezoek bij Generaloberst Schmund (foto internet) 

Rommel is gedood bij een bomaanval op het Duitse hoofdkwartier in Frankrijk (?) (Op 5 

augustus stond in de krant, dat hij gewond was bij een auto-ongeluk). 

Zondag 6 augustus 1944 

Prachtweer alle dagen. Warm hier in die barak. ’s Ochtends en ’s avonds wordt mijn body 

gewassen en mijn rug met kamferspiritus behandeld en gepoederd. Je moet daar even aan 

wennen. Ik bedoel aan het gewassen worden. 

Gisteren was Koos weer in actie. De dokter onderzocht mij. Ik stond te zuchten en “88” te 

zeggen. De anderen zaten maar te grinniken. Na het onderzoek stond Koos daar met de 

uiteinden van een eindje touw in zijn oren gestopt, ook een patiënt te “beluisteren”. Slap 

hebben we ons gelachen om die gek. De dokter is een heel joviaal type, die soms uren tussen 
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ons in zit te praten. Gisteren hadden we een gesprek over de noodzaak van voorlichting op 

sexueel gebied aan de jeugd en op welke wijze dat zou kunnen. Zelfs Koos was een ogenblik 

ernstig. 

Vanmorgen is ds De Kluis een korte godsdienstoefening wezen houden. Fred Boon zong en 

Hol speelde viool. Piet van Os, die een tijdlang hier lag (beenbreuk), weet een brief naar huis 

te krijgen (Dordrecht). Van mij gaat er één mee met 2 foto’s van het kamp. Verleden week een 

pakketje naar Willy via Dirk Jansen naar Leerdam. Chocolade, cacao, 40 Amerikaanse 

sigaretten. 

De Amerikanen zijn doorgebroken in Normandië en in enige dagen zeer snel langs de kust 

opgerukt, hebben zelfs de Loire bereikt bij St. Nazaire en hierdoor geheel Bretagne 

afgesneden. Bravo. Russen omgeving Warschau. V-1 vuur op Londen duurt voort. Londen 

zoveel mogelijk geëvacueerd.  

De familiepakketten van juli zijn nog niet hier. Gekanker. Vooral ook om het feit, dat bij de 

doorzoeking naar verboden waar en brieven de verpakking zo grondig wordt vernield, dat hier 

de luizenpoeder door de tabak en rijst ligt. 

Maandag 7 augustus 1944 

Al vroeg kanongedonder vanaf het schietterrein en een paar oefenende jachtvliegtuigen. Er 

doen weer reuze geruchten de ronde. In Frankrijk gaat het zó hard dat Brest en de andere 

grote havens in Bretagne al zijn gevallen. Vanmorgen wordt beweerd dat Le Mans, op 200 km 

van Parijs, al gevallen is. 

Vanmorgen loopt er al minstens 2 uur aan één stuk een krankzinnige Pool voor onze ramen 

langs, alsmaar met een donderende stem orerend. Hij is in het Franse vreemdelingenlegioen 

geweest. Pokdalig ongunstig gezicht. Schreeuwt aan één stuk door in het Pools, afgewisseld 

soms met een Frans scheldwoord. Hij heeft het over “Polska” en “Sovjet” en af en toe verstaan 

we “dobre” (is Pools voor goed). Wat kan een menselijke stem toch precies iemands 

aandoeningen weergeven! Hoewel ik geen woord van zijn toespraken versta, hoor ik er toch 

uit de minachting, de striemende kritiek, het uitschreeuwen van een onrecht, de meewarige 

glimlach, de opgekropte ziedende woede, het vragen om begrip. De zuivere zielsuiting, zonder 

rem. Hij gaat een dezer dagen terug naar Frankrijk.  

De kampecho verschijnt nu in 7 bladen, keurig uitgevoerd met prachttekeningen en aardige 

artikelen. Een speciaal sportblad met koppen van spelers ontbreekt niet. In het vorige nummer 

schreef ik daarvoor “Stem uit de ziekenzaal”.  

Dinsdag 8 augustus 1944 

Vandaag ontvangen we een Amerikaans zogenaamd invalidenpakket. Bevat o.a. 180 

sigaretten en kleine blikjes boter met kaas, varkenspastei en ham and eggs! Totaal 16 

artikelen. 

Gerucht dat de geallieerden al tot Dreux zijn (60 km van Parijs). Duitsland geeft in de krant 

van zondag alleen toe dat de oorlog is overgegaan in een bewegingsoorlog. Men zegt dat er 

grote onenigheid is tussen Wehrmacht en SS. 
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Eén van de jongens hier, Piet Persoon, (Soldaat P.A. Persoon Kgf 105739) is vandaag naar 

Meissen voor het nemen van een foto. Goede post mee. Hij heeft ischias. In de trein stond 

men voor hem op. Bevolking nog goed gekleed. Met 7 man totaal in Weinstube achterom en 

wijn gedronken. 

De gekke Pool loopt vandaag weer heen en terug langs ons raam. Hij zwaait zijn armen. Slaat 

zich op de borst en heeft het over “katholica” en “Polska”’ en “kaput die S.A.” en “Engeland 

kaput, America kaput, Holland kaput, Rusland nicht kaput”. Als dat nog lang duurt worden wij 

hier ook nog gek. De meesten van ons hebben niet veel nodig om last van hun zenuwen te 

krijgen. Onder de oppervlakte broeit het bij iedereen. 

Jim van Logchem (Soldaat J. van Logchem Kgf 105714), de lange Schiedammer, 

vertegenwoordiger van de “Glim-fabrieken” (poetsmiddelen), kreeg het een paar dagen 

geleden te kwaad. Het is een rot gezicht zo’n grote kerel te horen en zien snikken. Hij heeft in 

de oorlog al teveel meegemaakt op een vliegveld in het westen van ons land. Als je niet zo 

veel steun aan elkaar had hier en samen de moed erin hield, dan waren er nog veel meer die 

het zo verging. 

Vrijdag 11 augustus 1944 

Dokter vandaag met een zieke naar Meissen en juist nu komt de Oberstabsarzt.  Het resultaat 

is voor mijn persoontje: LA1 (Leichte Arbeit 1). Hij onderzocht mij vluchtig, staande voor mijn 

krib. De begeleidende goden moesten noteren, dat aan de rechterborsthelft beneden nog een 

afwijking was te constateren, dat de bloedbezinking nog wat hoog was (21-46), dat de 

voedingstoestand zeer goed was, zelfs “übernährt”. Ik maakte nog de opmerking, dat ik nog 

steeds pijn had en later dat ik al die tijd nog niet buiten geweest was, echter het had slechts 

tot resultaat: “Ja, ja, dafür bekommen Sie auch LA1”. Het is weer hetzelfde als in het lazaret: 

degene van wie de jongens het ‘t minste verwachten, moet er uit. Maar vanavond, als de dokter 

terugkomt, zal er wel een mouw worden aangepast. 

Maandag 21 augustus 1944 

Ik zit nu te pennen in de luie stoel van majoor Drooge (Sergeant Majoor A. Drooger Kgf 

104290) naast de barak op het verdroogde grasveldje. Dus weer in het kamp. De dokter kwam 

terug uit Meissen en zei dat hij er al bang voor was geweest. Voor de eerstvolgende keer dat 

de Oberstabsarzt weer komt, moet ik er uit zijn. Zo geschiedde. Verleden woensdag ben ik in 

de barak gekomen. In een heksenketel! Wat was dat verschil voor mij groot! En heet en 

benauwd in die barak. De beide kachels brandden. Wat viel mij dat tegen. Almaar dat 

geroezemoes, geen moment stilte, tot in de nacht toe. De 2e avond kreeg ik het bijna met mijn 

zenuwen te kwaad. De dag daarop heeft de barakchef de jongens verzocht na het temperen 

van het licht ’s avonds te zwijgen. Dit gebeurde. Het enige moment van de dag rust, waarvan 

ik voel dat ik die de hele dag nodig heb. Sjonge jonge, nou thuis zijn. Ik heb er nog nooit zo 

naar verlangd als nu. Rust, waar is die hier te vinden? Nergens. Overal is het beweeg van 

naakte, bruine lichamen en het gekrioel dooreen. Een paar maal heb ik aan de hoofdstraat 

gezeten uit de zon. Een gevlieg die barak in en uit. Wagens, mest-, kool-, aardappel-, 

vrachtauto’s en stof, stof en nog eens stof is het hier. Omdat ik nog steeds enige verhoging 

heb, is er sprake van dat ik weer in de ziekenzaal zal worden opgenomen. Het zaaltje is nu 

echter vol. Ik moet maar doorzetten hier, misschien moet ik eerst aan al dat lawaai gewend 

zijn en zal het dan beter gaan. 
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Afgelopen dinsdagavond is de rooie Posthuma doodgeschoten (Sergeant R. Posthuma Kgf 

108033). Hij liep na 21.00 uur plotseling de straat op. Hij leed aan een soort 

godsdienstwaanzin. Urenlang zat hij soms te turen. 

De dag daarop overleed een zekere Riezenbos (Sergeant G. Riezebos Kgf ….), afkomstig uit 

Amsterdam, aan difterie in het lazaret. Hij was ongeveer 6 weken hier. 

 

Begrafenis van Sergeant Gerrit Riezebos (coll. Dick van Maarseveen) 

Er trekken steeds maar troepen Russen langs in hun miserabele kleding. Ouden en jongen. 

Ze geven de indruk helemaal geen soldaten te zijn. De meesten hebben een pet op. Misschien 

zijn het soort partizanen of burger-vluchtelingen. Vanmiddag werd er een aantal, dat met ketels 

op het overschot van het middageten stond te wachten, door een Duitse soldaat eruit 

gerammeld. 

De Amerikanen zijn in Frankrijk zó snel opgerukt dat Orléans is bezet en Parijs tot open stad 

is verklaard en dus alleen door politietroepen wordt bezet ter handhaving van de orde en rust. 

In het zuiden van Frankrijk is een landing uitgevoerd en reeds is Nice bezet en Toulon 

omsingeld. Verder is het Duitse 7e leger ten zuiden van Caen zo goed als vernietigd, volgens 

de geallieerde berichten. De Duitsers bewezen dat zij erin geslaagd zijn de tang die zich 

dreigde te sluiten, zó lang open te houden, dat het gros van de Duitse troepen kon 

terugtrekken. 

 

 



189 

20. SEPTEMBER 1944 

 

Zaterdag 2 september 1944 

Thans weer in de ziekenafdeling. Op zaterdag, nu juist een week geleden, zou de Nederlandse 

sportdag worden gehouden. De avond er voor wenste Hauptmann König onze 

vertrouwensman nog veel succes toe. Volgende morgen op appèl: onmiddellijk inpakken, alle 

Nederlanders gaan het kamp uit. Daar ging het dus weer beginnen. Eerst werd nog gedacht 

aan een doorzoeking maar nee, alles ging er uit, naar het zogenoemde Schaflager, een 

tentenlager, 20 minuten buiten het eigenlijke kamp. Reden: 1.400 Amerikanen staan voor de 

poort. Men durfde het risico schijnbaar niet aan hen in dit minder goed te bewaken kamp en 

tevens slechte kamp onder te brengen. 

Eén kraan voor allen, een aantal verstopte w.c.’s, slapen op de grond. De dokter en 

vertrouwensmannen zeiden tegen mij en vele anderen die in de barak ziek lagen, naar het 

Revier te gaan. Gelukkig. Na veel geharrewar met de man met de boeventronie, die hier de 

scepter zwaait, en na een keuring door de Sik (Stabsarzt), waarbij het bleek dat ik leed aan 

tranchicardie of zoiets (tachycardie, hartritmestoornis), werden we allen opgenomen. Henk 

Leeuw had al die dagen in de barak goed voor me gezorgd, de stoel van de majoor Drooge 

droeg het opschrift “gereserveerd voor Doornewaard”. Alle medewerking had ik van allen. Bill 

(Murray) kwam en Dave (Katzeff). Ik ging niet op de appèls.  

Ondertussen kwamen de 400 Nederlanders uit Kobierzyn (Polen) terug.58 Onder hen vele 

oude bekenden die van hieruit in januari vertrokken. O.a. Visser ook en Guus Radier. Eerst 

lagen we hier in een klein kamertje met 12 man op en onder elkaar. Vandaar naar een klein 

Engels barakje. Dit was een gevolg van het feit dat er in dat Schaflager een vrij hevige enteritis 

(ontsteking van de dunne darm) uitbrak, welke patiënten allen hier moesten worden 

opgenomen. Ik schat dat hier momenteel een 70 à 80 Nederlanders liggen. 

Voor 2 dagen ontving ik eindelijk het juli-pakket van 5 kg van Willy. Alles volgens 

inhoudsopgave. Fijn 1 ½ pond boter met het bekende kokertje, ditmaal was de inhoud echter 

doortrokken met boter, waardoor de inkt van het blad was overgedrukt op het andere in 

spiegelschrift. Eén kantje was daardoor totaal onleesbaar geworden. Eén van de jongens hier 

is 4 ½ uur bezig geweest met een scheermesje en wist zowaar het oorspronkelijke voor de 

dag te toveren. Een Amerikaans pakket no 10 ontvangen met 100 Camel. Camel valt hier 

tegen. Andere Amerikaanse sigaretten zijn beter.  

Twee brieven aan Willy, die via Piet van Os (Dordrecht) in een pakket gingen, kwamen goed 

over schreef ze. De eerste dag na mijn ontslag uit de ziekenzaal moest ik bij de Hauptmann 

van de post komen (Hauptmann Flach). Een brief die via Dresden naar Münster zou gaan en 

door een Duitse soldaat stomweg hier werd gepost aan de voorpoort, was onderschept. In die 

brief had ik bovendien “geschimpft”, namelijk het woord “mof” gebruikt. Verder had ik gezegd 

dat men zei dat Leipzig was gebombardeerd. Het verliep goed het onderhoud. Mijn bleke 

pafferige gelaatskleur zal hem tezamen met mijn overjas op een snikhete dag misschien wat 

                                                 
58 Op 13-8-1944 verlaten de Nederlandse krijgsgevangenen Stalag 369 Kobierzyn. Hier zaten rond de 450 man. 
De officieren en enkele minderen gaan naar Oflag 67 Neubrandenburg. De onderofficieren gaan voor het 
overgrote deel naar Stalag IV B Mühlberg. 
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milder gestemd hebben. Evenwel, een groot rapport dat over de zaak was opgemaakt, moest 

beantwoord worden. “Na, wir werden mal sehen”.  

Met rasse schreden gaan de Amerikanen en Engelsen door Frankrijk. Parijs zelf zou 

aanvankelijk open stad zijn, maar later meldden Duitse berichten dat gemotoriseerde en 

gepantserde eenheden de stad waren binnengetrokken. De communisten en terroristen 

(iedere Fransman die de wapens opvat tegen de Duitsers is een terrorist) zouden hier 

huishouden. Duitse bommenwerpers bombardeerden geallieerde troepen in de stad. Artillerie 

nam aan de strijd deel en gedeelten van de stad brandden. Thans is Reims ontruimd en de 

Seine-linie prijsgegeven, wordt er langs de Marne gevochten. Het front blijft in beweging. Er 

gaan geruchten over strijd bij Sedan, Metz, Verdun en Luxemburg. In het zuiden van Frankrijk 

is ook reeds een groot deel genomen. De partizanen doen hier veel goed werk. Maurice 

Chevalier zou zijn vermoord. Ook nazi-gezind. Alle concentratiekampen komen nu natuurlijk 

los en de wraak doet zijn werk. 

Over het algemeen heerst de mening, dat Hitler dood is. De eigenaardige foto’s die sedert de 

aanslag zijn gepubliceerd, zouden deze mening bevestigen. (Nu eens geeft hij iemand de 

linker en later de rechterhand. Andere doen sterk denken aan montage). De bombardementen 

op Duitsland worden nog heviger. De Duitse luchtmacht is in geen enkel opzicht tegen de 

situatie opgewassen. De rollen zijn nu precies omgekeerd als in 1940. De brieven van thuis 

zeggen altijd: “Niet lang meer!”. 

Vrijdag 8 september 1944 

Maandag j.l. was er ineens het bericht van gene zijde, zoals werd doorgegeven, dat de 

geallieerde troepen Breda en Tilburg waren gepasseerd en dat de Duitse troepen geheel 

Nederland nagenoeg hadden ontruimd, uitgezonderd de voornaamste havens. Alleen aan de 

oostgrens nog gevechten. De hele Nederlandse kolonie natuurlijk in opwinding. Het was haast 

te mooi om waar te zijn. Achteraf is het waarschijnlijk wel wat overdreven en voorbarig 

geweest. 

De Duitse Wehrmachtsberichten spraken in de krant van gisteren over het terugtrekken van 

de Duitse troepen in het gebied van Antwerpen achter het Albertkanaal en verder over hevige 

aanvallen van de geallieerden vanuit de frontlijn Leuven-Namen-Sedan, terwijl de dag tevoren 

was gesproken over gevechten in het gebied van Brussel en Antwerpen. Door de geallieerde 

luchtmacht zijn steden achter de Siegfriedlinie gebombardeerd. In Slowakije is een 

binnenlandse opstand. De president, Dr Hacha, riep de hulp van Duitsland in. De opstand in 

Warschau zelf schijnt door de Duitsers bedwongen te zijn. Koning Michael van Roemenië sloot 

wapenstilstand met Rusland en thans vechten reeds Roemeense troepen tegen de Hongaren, 

blijkens het Wehrmachtsbericht. De Duitsers spreken van het “verraad van de koningskliek”. 

Bulgarije verklaarde zichzelf volkomen neutraal. De Duitsers die daar waren hadden dus te 

vertrekken. Rusland verklaarde Bulgarije de oorlog. Dit land vroeg meteen om wapenstilstand. 

Er waren of zijn nog Russische troepen in dit land. Finland heeft de betrekkingen met Duitsland 

verbroken en de Duitse troepen daar aangezegd, voor 15 september Finland te verlaten. 

Onderhandelingen met Rusland zijn aan de gang. De gevechten zijn gestaakt. Alles wijst erop, 

dat de situatie met rasse schreden naar de ontknoping voert. 

De berichten van thuis zijn zonder uitzondering optimistisch. “Gauw thuis” en “Heel gauw 

thuis”. Een brief zegt: “Ze zijn al in Maastricht”. Vandaag zijn er toch weer hardnekkige 

geruchten dat Nederland vrij is. Als het toch eens waar is. Vliegveld Twente is in geallieerde 
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handen zegt een gerucht.59  Vanmorgen waren hier tientallen geallieerde vliegers hoog in de 

lucht. Geen gevechten waargenomen. 

Blijkens een kaart van Willy, dd 1 september, die ik gisteren kreeg, is op 29 augustus Cramer 

thuisgekomen. Hij was Rode Kruissoldaat geweest en had een rekest om vrijlating 

ingezonden, ongeveer een half jaar geleden.60 

 

Fragment uit de Ab- und Zugangsliste van Stalag IV D Torgau (coll. NA 2.13.98 inv 025) 

Bloemen natuurlijk en vrouwen huilen. Een geluksvogel. Juist vanmorgen was er een brief bij 

de vertrouwensman aangekomen van de vertrouwensman uit Trepitz, inhoudende een 

verzoek om inlichtingen omtrent de vrijlating van alle politieagenten uit Enschede, alhier 

aanwezig, hetgeen door de onder hem ressorterende krijgsgevangenen Haen en Ter Hake 

zou zijn vernomen. Hoe bestaat het! Uitgezocht die twee. Men liet mij de brief lezen. 

Meeste dagen goed weer. Af en toe wat veel wind, hetgeen hier zware zandstormen 

veroorzaakt. Gisteravond kwam ik van Dave en Bill en het was gedurende een halfuur 

onmogelijk door de kampstraat te gaan. Wolken stof!  

Maandagavond j.l. zag ik een mooie voetbalwedstrijd tussen de Engelse amateurs en 

professionals.  

De jongens uit het tentenkamp moeten iedere dag hun eten hier komen halen. Liefhebbers 

genoeg om te komen helpen, want men kan dan meteen één of andere boodschap doen of 

één of andere kennis gaan opzoeken. Er doen fantastische verhalen de ronde over 

koopbaarheid van Duitse vrouwen daar voor chocolade, na vooraf de dienstdoende post met 

een pakje sigaretten te hebben omgekocht. Of het waar is? Sterk overdreven is het allicht. 

Dinsdag 12 september 1944 

12.00 uur middag. Vele eskaders bommenwerpers in de lucht. In de richting van Dresden komt 

het geplof van zwaar afweergeschut. Enkele grote witte wolken. Witte condens-strepen waar 

jagers gaan en lange, kringelende dampslierten een tijdje daarna. Ineens uit een wolk recht 

omlaag zo’n witte sliert. Daarnaast nog een. Een teken dat daar beneden het naaste 

aanvalsdoel is, zeggen de Engelsen. Zij kunnen het weten. Trots dragen ze op hun donker 

grijsblauwe uniform één of meer vleugelinsignes RAF. Vanmorgen om 10.00 uur waren er ook 

al, blinkend in de zonneschijn, hoog in de blauwe lucht. En afgelopen nacht en gisteren en 

gisternacht. 

Dr Goebbels heeft weer beperkingen aangekondigd bij het onderwijs en bij het Duitse Rode 

Kruis, terwijl het Pruissische ministerie van Financiën wordt opgeheven (het enige nog 

resterende zelfstandige ministerie van het voormalige Pruissen). Men hoopt hierdoor, zoals 

wordt gezegd, weer honderdduizenden werkkrachten en tevens soldaten te kunnen vrijmaken. 

Het Wehrmachtsbericht van gisteren meldde gevechten ten zuiden van Gent, ten noordwesten 

                                                 
59 Alles wijst erop, dat de situatie rondom dolle dinsdag bekend is bij de krijgsgevangenen. 
60 Volgens de Ab- und Zugangsliste van Stalag IV D Torgau is Cramer op 28-8-1944 ontslagen uit 
krijgsgevangenschap. 
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van Hasselt en om de citadel van Luik. Ook zuid van Maastricht. Verder wordt er om Brest nog 

hevig gestreden, evenals om Le Havre, in welke laatste stad volgens Duitse berichten zich 

nog 50.000 burgers bevinden van wie de aftocht door de geallieerde commandant is 

geweigerd. De Duitse troepen zijn er in geslaagd uit het zuidwestelijk gedeelte van Frankrijk 

naar de Bourgondische poort te komen (Belfort en Besançon). De algemene mening is thans 

dat de geallieerden zich gereed maken voor hun laatste grote aanval. 

Eergisteravond grote rugbywedstrijd gezien. Army – RAF. Gistermiddag grote bokswedstrijden 

gezien. Jongstleden zaterdagmiddag werd de Cup-final gespeeld. Slecht, winderig weer 

beïnvloedde het spel. 

De laatste dagen geen post. Maandag kwam er weer een transport uit Nederland binnen. 

Waren tussen Amersfoort en Apeldoorn door partisanen beschoten. 5 man ontvlucht. Nu ga ik 

weer een paar uur naar Bill en Dave. Lezen in Engels boek en wat teuten. 

Donderdag 21 september 1944 

Gisteren zijn de Nederlanders weer uit het Schaflager hier in het kamp teruggekeerd. 

Eergisteren ben ik door de dokter uit het Revier ontslagen. Weer in barak 21A. Ik wéét het, dat 

ik weer hier lig hoor. Gisteravond ving ik 8 wandluizen die in mijn nek tippelden of vanaf het 

bovenbed op mijn gezicht vielen en bovendien nog 4 vlooien. Ik ben toen maar op een tafel 

gaan liggen slapen. Gisteravond ving ik er wat minder maar vanmorgen zag ik er beroerd uit, 

overal bulten en prikken. En bijna niet geslapen. De jongens waren vannacht met lucifers en 

sommigen zelfs met een kaars of een brandend stuk papier aan het jacht maken op die vieze 

beestjes. Bah, wat een vies gedoe. Je voelt je zó vies, als je er een paar in je vingers had en 

moest doodknijpen. In het waslokaal zelfs sliepen er vannacht nog. 

Ik eet nu weer samen met Leeuw. Gistermiddag bij Bill en Dave en Vic wezen eten. Ik had hen 

wat bruine bonen gegeven. Ze zitten nogal kort met hun pakketten, de Engelsen. Iedere week 

½ pakket en 25 sigaretten. 

Het bericht van 4 en 5 september over ontruiming van Nederland was wel wat voorbarig. Toch 

heeft men in Nederland zelf ook in de mening verkeerd, blijkens de berichten uit brieven en 

kranten. We hebben hier met zeer veel plezier een artikel gelezen in de Haagse Courant en 

enige andere bladen, meldende dat verschillende vooraanstaande N.S.B.-ers uit het zuiden 

en westen van het land de benen hadden genomen in oostelijke richting. O.a. ook de meneer 

van de Brandende Kwesties.61 Het Duitse Wehrmachtsbericht meldt gevechten bij Eindhoven. 

Een paar dagen is daarover niet meer gesproken, tot ineens op zondag 17 september er in 

midden Nederland bij Arnhem en Nijmegen en ook bij Eindhoven massale luchtlandingen 

hebben plaatsgevonden. Volgende Duitse nieuws spreekt over gevechten in Rijndelta en 

ontruiming van Eindhoven. Enige dagen geleden al was Maastricht ontruimd en werd Aken 

bedreigd. De berichten van de andere zijde zeggen: hevige gevechten in de Siegfriedlijn. In 

Keulen o.a. en Bonn.  

Gisteren kreeg ik brief van Willy dd 10 september. “Niet lang meer nu, kan niet meer reizen”. 

Slaapt bij Peer thuis. Misschien is Tiel al vrij, misschien Oldebroek ook al. Hoe zou dat gaan, 

                                                 
61 Max Blokzijl. In februari 1941 begint hij zijn maandelijkse en donderdagse radiokwartiertjes over 'Brandende 
kwesties'. Het zullen er 800 worden, volgens Blokzijl over 300 onderwerpen. Hij verkondigt voornamelijk één 
stelling: niet Duitsland, maar Engeland is onze vijand. 
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dat alles? En Enschede? Ik ben bang voor grote gevechten door vliegveld. Maar niet teveel 

over prakkezeren zo mogelijk. 

Dinsdag 26 september 1944 

Heb net een brief naar Willy en naar Tiel en Oldebroek geschreven. 2 dagen geleden is het 

herfstweer geworden. Alle dagen stormachtig weer.  

Nieuws van Duitse zijde geeft toe: steeds nieuwe luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen. 

Generaal Dempsey is vanaf Eindhoven doorgestoten naar Nijmegen en vecht nu noord van 

Nijmegen (nieuws van ongeveer week oud).62 Geallieerde nieuws spreekt van beheersen van 

de situatie bij Arnhem en doorstoot over de Duitse grens in richting Münster. Generaal 

Eisenhower naar Pacific-front. Montgomery opperbevelhebber westfront. (Arnhem moet 

vreselijk verwoest zijn). Berichten in Duitse krant: “Häuserkämpfe in brennendes Arnheim”. 

“Terroristenbeweging bood behulpzame hand aan vijandelijke valschermjagers”.  

21. OKTOBER 1944 

 

Vrijdag 6 oktober 1944 

Nieuws: Airbornedivisie bij Arnhem vernietigd. Steeds gevechten zuid van Arnhem langs 

Maas en op Nederlands-Duits gebied langs de grens daar en op Nederlands-Belgische 

grens noord van Antwerpen. Grote aanval nu ingezet over hele westfront. Grote landingen in 

Griekenland. Ook luchtlandingstroepen. Belgrado genomen door Russen+Tito? Groot deel 

van Hongarije bezet. Warschau nagenoeg verwoest na de opstandige beweging van 

generaal Bor. 

In kamp nu ook Slowaken aangekomen en een tijdje geleden Poolse adspirant-officieren uit 

Aken. Gisteren Nederlanders uit Trier. Wij (de Nederlanders) zijn vandaag een week al 

gehuisvest in het zogenoemde RAF-kamp. Alleen voor ons. Aparte barak voor bibliotheek en 

repetities en godsdienstoefening enz. Wel veel fijner zo onder ons. 

Afgelopen week heb ik mijn laarzen verloot. 300 sigaretten was de opbrengst. Een 

heksenwerk was dat verkopen van die loten. Een groot gedeelte van de mensen kent mij en 

dat scheelde, want ik kreeg vaak hulp. Ik heb liever boter en melk ervoor dan die laarzen 

maar te moeten meeslepen. Studeer de laatste dagen veel Engels. Dave geeft nu les. 

Woensdag 11 oktober 1944 

Afgelopen zondagmiddag voetbalwedstrijd Nederland-RAF. Publiek rijen dik. Enthousiaste 

wedstrijd, waarin de betere techniek glansrijk won. De Schotse beroepsspeler Jeffrey is een 

geweldige speler en schutter. Eind 6-1. Rien speelde links buiten. Mul in goal.(Sergeant E.G. 

Mul Kgf 106008). Pals (Sergeant Chr. Pals Kgf 107483) midvoor. Van der Hoeven (Soldaat 

J.C. van der Hoeven Kgf 105791) spil links half. 

 

                                                 
62 Op 26 september is de Slag om Arnhem in feite afgelopen en is het niet gelukt om de brug te houden en 

aansluiting te krijgen met het 30e Legerkorps. 
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Vrijdag 13 oktober 1944 

Gisteravond naar het Empire-theater geweest en het Engelse toneelstuk “You can’t take it 

with you” gezien. Prachtig spel, vele beroepsartiesten. Je staat er van te kijken waar die lui 

die kleding enz. vandaan halen. En een decors! Dit stuk beschreef gebeurtenissen bij een 

Amerikaanse familie, waar o.a. een Russische dansleraar komt. De meest penibele situaties 

doen zich voor als de ouders van de a.s. van één van de dochters des huizes onverwacht 

komen kennis maken. Slap hebben we ons gelachen.  

 

Engelse toneelvoorstelling (coll. Dick van Maarseveen) 

Vorige week draaide een muziekshow, genaamd “Guus Valtens Orchestra Show” in het 

Franse theater voor de Nederlanders en deze week in het Engelse theater voor de Engelsen. 

Al 2 x gezien. Guus is geweldig goed en wat hij presteert niet minder. Een dansorkest en een 

symfonisch orkest. 

Een Engelsman op 55A kreeg een pakket met 2000 sigaretten gestuurd. De Rode 

Kruispakketten voorraad bij de Engelsen is zeer gering. Al weken lang krijgen ze ½ pakket en 

25 sigaretten per man. Ik ben begonnen bridge te leren. 

Zondag 29 oktober 1944 

Van bridgen is ondertussen nog niet veel gekomen. Dave heeft mij een paar lessen gegeven. 

Hij zweert bij het Culbertson-systeem. Ik lees veel Engels en studeer er geregeld in. Ook geef 

ik er zelf al les in hier. 

Vandaag zijn er in ons kamp in barak 34A Polen gekomen die bij de laatste grote opstand in 

Warschau vochten. Allen nog jonge kerels van omstreeks 20 jaar. Enkelen ouder. Ik zag 
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vanmiddag een groep, waarbij een paar kleine jongetjes van hoogstens 14 jaar waren. Ook 

was daar een meisje bij. Haren afgeknipt, in mannenkleren, met grote rugzak, rokende. Allen 

waren zeer goed gekleed. Sommigen gedeeltelijk in uniform. Meesten Poolse adelaar op de 

muts. Het Poolse volk moet zeer veel doormaken. Het is een flink volk, te oordelen naar de 

flinke jonge kerels die we hier zien.  

Enige tijd geleden was er een groot aantal Poolse vrouwen in barak 7B ondergebracht, meest 

studentes. Na een dag vertrokken ze naar een vrouwenlager. Een Pool, hier al jaren, zag zijn 

vrouw weer. Opa schreeuwde en dreigde moord en brand tegen kijklustigen! 

Over het nieuws: de situatie in Nederland nu: vechten op Beveland, bij Roosendaal, Tilburg 

ontruimd, Den Bosch hevige gevechten in de stad, noord van Nijmegen, oost van Helmond, 

Aken volkomen vernietigd en genomen. Oostfront: in oost Pruisen doen de Russen zware 

aanvallen en dringen sterk op. In de Hongaarse laagvlakte een grote pantserslag aan de gang. 

Belgrado reeds weken gevallen. De Duitsers hebben al wat mogelijk was gemobiliseerd en nu 

de laatste week de “Volksstorm” opgericht, bestaande uit oudere en zeer jonge mensen. Het 

zal zich met hand en tand verdedigen en er zal zeer veel bloed vloeien. 

De bombardementen zijn zeer zwaar. Goebbels heeft weer, na 3 maanden, een grote rede 

gehouden en gezegd, dat zij geen vrede zonder levensrecht willen. Hij zei, dat Roosevelt voor 

de komende verkiezingen (nov) successen moet boeken en daarom de oorlog vóór de winter 

nog wil beëindigen. 

Grote doorzoeking geweest afgelopen week in het Engelse theater en in het Franse theater. 

Even geweest naar de Polen in één van de barakken hier. Velen spreken goed Frans. Ook 

verschillende officieren bij deze groep. O.a. ook een generaal Anders of iets dergelijks 

(Luitenant-generaal Wladyslaw Anders van het tijdens de oorlog gevormde 2e Poolse Korps, 

het Anders’Leger). De stad Warschau is voor een groot gedeelte verwoest, zeggen zij.  

Terwijl ik dit zit te schrijven, floeps het licht uit (zondagavond ongeveer 20.30 uur). Zingen 

natuurlijk weer. Duurt 1 ½ uur. Dan komt Jansen met zijn Duitse Wehrmachtsbericht. Spreekt 

over gevechten tussen Bergen op Zoom en Den Bosch tegen een overmachtige vijand. In 

Bergen op Zoom en verschillende andere plaatsen hevige strijd. Bij de Filippijnen en Formosa 

is een grote zee- en luchtslag geleverd, die dagen lang geduurd heeft. De Japanners noemen 

zich overwinnaar en tevens de Amerikanen. Het uiteindelijke resultaat is in ieder geval, dat de 

Amerikanen op één van de midden Filippijnse eilanden zijn geland. 

Visser zit naast mij chocolade te bikken. Henk en ik kijken elkaar eens aan en het duurt niet 

lang, of wij breken ook een grote Argentijse Orba-reep aan. 2 kaarten van Willy ontvangen, 

gedateerd 16 september. Alles wel. Stookverbod. Mevr H. weer glad mis. Zij in moeilijk parket. 

Vraagt haar weer raad te geven. Ik schrijf vanavond. Maar wanneer is dat dáár? 
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Verpakking van een Argentijnse Orba-reep (coll. Johan van Hoppe) 

Dinsdag 31 oktober 1944 

Regen, regen, al paar dagen lang. De meeste Nederlanders op klompen. Van de Engelsen zie 

je dat niet. We kunnen wonder boven wonder zoveel klompen halen als we maar willen. En 

het is Nederlands fabricaat. In ons vaderland staat men er uren voor in de rij. Gisteravond 2 x 

luchtalarm geweest. Krant van zondag schreef over gruwelen door de Russen bedreven in 

oost Pruisen. O.a. zou een man aan de muur zijn gespijkerd. 

Er zijn 1000 Poolse vrouwen en meisjes aangekomen uit het tentenlager en nu gelegerd in het 

zogenoemde Vorlager, waar wij ze kunnen zien lopen vanaf het rugbyveld. Vandaag 

ontvangen de laatste bulk en 100 sigaretten “Curzon” per man. 2 blikken corned beef, 1 blik 

hamloaf, 1 chocolade, 1 melk, 1 zeep. 

 

Verpakking Curzon sigaretten (coll. Johan van Hoppe) 

Vandaag mijn ene koffer verkocht voor 40 sigaretten. Heb al genoeg mee te sjouwen, vort er 

mee. Vanmorgen barak 45B gesloten wegens geval van difterie. Zal wel 14 dagen vast zitten 

zijn. 
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22. NOVEMBER 1944 

 

Dinsdag 7 november 1944 

7 nov 1944 
Aan de vertrouwensman van de Nederlandse krijgsgevangenen 

De Heer Van Namen 
 
Ik heb de eer U en Uw kameraden mijn hartelijke dank te betuigen voor de in zo grote vorm 
getoonde hulp aan de Poolse krijgsgevangen vrouwen uit Warschau. Ik haast mij U mede te 
delen, dat dit medeleven voor mij een bewijs is van Uw uitstekende kameraadschap. Ik voel 
het als een plicht mijn regering na de oorlog van deze houding der Nederlandse kameraden 
melding te maken. Mogen de goede verhoudingen in de toekomst zich ontwikkelen tot 
welzijn onzer volkeren. Bijgaand geef ik U het dankschrijven der krijgsgevangen vrouwen 
door. 

Hoogachtend, 
W. Rotnicki 

Poolse vertrouwensman 
 

 

Beste Kameraden, 
Uit onze landen gejaagd door de vreselijke oorlog die de wereld omvergeworpen heeft, 
hebben wij elkander gevonden in de internationale massa van onbekende vrienden. Onze 
vriendschap is geboren uit eenzelfde verlangen en lijden, uit eenzelfde heimwee naar alles 
wat ons lief is, naar ons “thuis” dat wij allen hebben verloren en tenslotte uit een eenheid van 
ontbering en krijgsgevangenschap. Wij herinneren ons thans hoe wij met verontwaardiging 
hoorden van het nieuws over de veldslag in Holland en de ruïnes die hij veroorzaakt heeft, 
toen niet voorziende hoe na Warschau was bij het lot van Rotterdam. Gij allen weet wat het 
is een stad zonder huizen, wat het lot is van meer dan een miljoen mensen die geen dak 
meer boven hoofd hebben. De onmiddellijke hulp die gij ons hebt verschaft, dadelijk na onze 
aankomst, door ons een dergelijke overvloed van geschenken die uit Uw pakketten komen, 
waarvan wij de prijs kennen. Deze hulp was voor ons het getuigenis van Uw begrip. 
Wij danken U met geheel ons hart, wij zouden U gaarne onze schuld van erkentelijkheid 
betuigen, door U in ons bevrijd vaderland te begroeten. 
Wij beëindigen deze brief, waarin wij U zeer hartelijk dank zeggen door U toe te wensen, 
evenals aan ons zelve, sterk te blijven en vast te geloven in onze bevrijding, die reeds zeer 
dichtbij is. 
Leve Nederland, leve Polen 

De vrouwen-soldaten van de Poolse 
Armee van Warschau 

 
 

Vorenstaande 2 brieven ontvingen de Nederlanders vandaag. Een luid applaus weerklonk 

erna. Er was namelijk een inzameling voor de vrouwen gehouden die, aangezien wij juist Rode 

Kruis bulk hadden ontvangen, een zeer groot resultaat werd. Ik denk dat wij wel het allerbeste 

uit de bus zijn gekomen, want de Engelsen zitten op zwart zaad en de Fransen krijgen nooit 

veel. 

De aanwezigheid van zovele leden van het vrouwelijk geslacht heeft ettelijke knapen hier al 

verleid tot het aanknopen van vriendschapsbanden, al is het dan nog steeds door middel van 

briefjes, verzwaard met een stuk steen of chocolade, thee of sigaretten, geworpen over de 

draadversperring. Ondanks het verbod en de vele wachtposten en de behoorlijke afstand. Voor 

velen van de kerels hier is het de eerste maal sinds maanden, jaren sommigen misschien al, 
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dat ze een vrouwmens zo betrekkelijk dichtbij zien. Zoals te begrijpen is, staat er doorlopend 

een aantal te kijken, temeer waar de grote wandelroute juist daarlangs loopt. Verschillende 

Polen zien oude bekenden, zelfs 2 hun zuster. Men zegt dat een aantal zwangere vrouwen 

naar het lazaret is overgebracht. Ook zou er een aantal ziek zijn. Ze hebben tot nu toe slechts 

één deken en geen strozakken en geen verwarming. Ook hebben ze al een aantal ketels 

geleend om het eten te ontvangen. Een paar knapen in onze barak is een groot deel van de 

dag bezig met het opstellen van brieven in het Duits. Eén ontving zelfs een foto en een Poolse 

adelaar als souvenir. En de rest natuurlijk maar gekheid erover maken. 

Nieuws: Walcheren zo goed als bezet. Moerdijkbrug door Duitsers in de lucht! Weg naar 

Antwerpen wordt vrij gemaakt. Een gerucht dat Breda verwoest is. Velen hier in zorg. Lezing 

over Walcheren en polders in Engelse barakken. Er zijn 1000 sigaretten betaald voor 1 kg 

boter. We hebben weinig last van ongedierte. Weinig kolen, want nieuwe mof niet 

omkoopbaar. 

Zaterdag 11 november 1944 

Gistermiddag bezoek gebracht aan lazaret, waar onze collega Ten Hake is opgenomen met 

droge pleuris. Niet ernstig, niet eens koorts (2 maanden zegt de dokter). Hij vertelt over Haen, 

hoe die alle middelen heeft aangewend, o.a. door brieven naar generaal Christiansen63 en de 

Zweedse gezant, om nog hier uit te komen, zonder resultaat zoals we weten. 

Haen en Ten Hake zijn samen gebleven en Fikken, Van Dijk, Van Geelen en Keijzer (Bram 

Keijzer is op 29 september 1944 in het Teillazaret in Eisleben overleden, wat op 28 oktober 

1944 bij de in Stalag IV B achtergebleven Enschedese politiemensen bekend is geworden) 

zijn daar toen naar een ander Kommando gegaan. Van Fikken kregen we enige weken 

geleden een brief waarin hij aan zijn ongenoegen uiting gaf over de houding van de eerste 

twee. 

Nieuws: Duitsers gebruiken sinds enige dagen de V2, een wapen dat door de stratosfeer 

schijnt te vliegen en een veel verwoestender uitwerking heeft dan de V1. Ook in de haven van 

Antwerpen ligt dit wapen nu. 

 

                                                 
63 Generaal der Flieger Christiansen was de militaire bevelhebber in Nederland. Seyss-Inquart was de 
bestuurlijke bevelhebber. 
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Brief aan de weduwe Keijzer van de Enschedese politieagenten in Stalag IV B Mühlberg 
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Inhoud van de brief 28-10-1944 met de handtekeningen van alle politieagenten (coll. Fam Keijzer) 



201 

Maandag 13 november 1944 

Gistermiddag kerkdienst. Ds De Kluis spreekt altijd mooi. Er was ook een grote voetbalmatch, 

de finale tussen de Engelse barakken. Om 16.00 uur Henk en ik naar de Russische theater. 

Met een smoesje in het Russenkamp gekomen. Voor de voorstelling zou beginnen, werd door 

de conferencier, keurig in gala, medegedeeld, dat op order van de aanwezige Duitse blokchef 

(de kleine blonde) alle niet-Russen moesten vertrekken. Velen er uit. Wij bleven ertussen 

gepropt zitten met Piet van Os. De Russische Dolmetscher was er ook en nog een stel 

Duitsers, die fauteuil zaten.  

Een schets opgevoerd (Russische dorpsdokter). Henk z’n uniformjas werd gebruikt, vandaar 

onze kaartjes. Er uit ging moeilijker dan er in, want men moest een Ausweis daarvoor hebben, 

zei de mof. Na veel gezwam kwam er op het laatst een andere mof bij. “Holländer?”. “Ach, los 

Mensch”. Wij weg. De moffen tegen elkaar aan het redekavelen.  

23. DECEMBER 1944 

 

Maandag 3 december 1944 

Gisteravond las J.U. Smit een serie nieuwsberichten voor over Nederland die hij had vernomen 

van een Nederlandse officier, gisteren hier kersvers aangekomen.64 Volgens deze gegevens 

zouden de Duitsers thans bezig zijn uit ons land alle mannelijke personen tussen 19 en 50 jaar 

weg te halen. En aangezien de spoorwegen al 10 weken staken nu, moesten deze mensen 

lopend naar Duitsland.65 De spoorwegstaking was algemeen, alleen in de NO-hoek van ons 

land was een gedeelte weer aan het werk gegaan, nadat een aantal gijzelaars was 

doodgeschoten.  

Uit Rotterdam en Den Haag zouden respectievelijk 40.000 en 30.000 man zijn vertrokken. 

Eerst was er een oproep gericht voor melding. Daarna overal razzia’s door Duitsers, N.S.B. 

en Landwacht en soms Politie. Als een politieman iets weigerde, werd hij ter plaatse 

doodgeschoten. Het dorp Putten was gedeeltelijk afgebrand  en een groot aantal gijzelaars 

daar doodgeschoten, nadat daar een opperofficier was vermoord.66 Zó is het dus in ons 

vaderlandje gesteld!! 

Wij zijn, naast de Polen, wel het meest getroffen volk. En dan durven de Duitsers nog te 

spreken over wegtransporteren door de Russen van Letten, Esten enz. Geen haar beter zijn 

ze! Volgens deze gegevens weer, zou de frontlijn ongeveer verlopen langs de zuidkant van de 

Waal (genoemd werden de plaatsjes Wamel en Dreumel). 

                                                 
64 Dit zou Tweede-luitenant C. de Wit Kgf 271399 kunnen zijn, die op 9-1-1945 wordt doorgestuurd naar Oflag 67 
Neubrandenburg. 
65 In september 1944 roept de regering in Londen het spoorwegpersoneel op om te staken. Hieraan wordt gehoor 
gegeven maar het resultaat is minimaal. De Duitsers zetten eigen materiaal en personeel in voor hun 
troepentransporten. 
66 Bedoeld wordt hier een aanslag op 1 okt 1944 bij Putten, waarbij een Duitse opperofficier en een van de 
verzetsmensen (Slotboom) om het leven komen. Als wraak laat generaal Christiansen 661 mannen uit Putten 
afvoeren naar kamp Amersfoort. 59 worden vrijgelaten en de overigen gaan naar concentratiekampen. Na de 
oorlog keren er 48 terug. 
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De grote slag bij Aken duurt nu al 17 dagen voort. Langzaam, heel langzaam gaan de 

geallieerden voorwaarts. Vorige week 3 brieven en 1 kaart van Willy gehad. Was er blij mee. 

Eten. De meesten van ons hebben de koffer helemaal leeg en leven nu op de Duitse kost. 

Pakketten waarschijnlijk voorlopig niet te verwachten, volgens een bericht uit Genève. 

Oorzaak: gebrek aan vervoersmiddelen vanaf de havens, speciaal Marseille naar Genève. De 

Engelsen zelfs hebben een paar weken zonder gezeten. De Poolse vrouwen hebben allen, 

voor zover nog hier, een Amerikaans pakket gehad. We hopen maar op een verrassing met 

Kerstmis. Voor Sinterklaas zal de vertrouwensman nog wat in petto hebben. 

Roken. Wordt ook al penibeler. Een paar weken geleden kregen we ineens per man 260 

Curzon! Velen hebben die onoordeelkundig achter elkaar verrookt òf: eten er voor gekocht. 

Vrouwen. Nog steeds hier, een gedeelte. Een contingent jongens van 18 jaar heeft men er bij 

ingestopt. Heel kleine broekjes, die berichten zouden hebben overgebracht. Bleke, magere 

snuitjes. Denk aan de concentratiekampen in Zuid-Afrika!!! 

Nog steeds vliegen er kleine pakjes over het draad met brieven en misschien wat rookgerei of 

kleren of eten en als het weer goed is, staat er steeds een rij mannen, oudere, jongere, over 

en weer te schreeuwen of alleen maar te kijken. 

Woensdag 6 december 1944 

Middag. Zit nu te schrijven in hoek aan tafel bij majoor Metz. Zo af en toe moet ik eens iemand 

ervan verzekeren dat het toch zulk een pracht van een lamp is, en zulk reuze licht geeft. Het 

is benauwend al die mensen (200) in zo’n kleine ruimte. Geen stap kun je vaak doen of je botst 

tegen iemand aan. 

Sinterklaas hebben we gisteravond weer gevierd, dit jaar heel wat minder luidruchtig dan ’t 

vorige. Hoewel de Sinterklaasverrassing ook dit jaar niet ontbrak, in de vorm van een 

Amerikaans pakket (per 2 man), te elfder ure aangekomen. Alle gezichtjes zijn opgefleurd. 

Guus Valten en Dirk Hol en Tom Bentsnijder (Wachtmeester A.M. Bentsnijder Kgf 98048) 

geven ons een vrolijk uurtje in de barak. Tom heeft een verdraaid aardig liedje in elkaar 

gedraaid: “Opa is prisonier geweest”. Een paar weken geleden is dat voor het eerst op een 

avond in het theater voorgedragen. 

Opa is Prisonier geweest 

Opa die is prisonier geweest 
Jongens dat is toch een reuze feest 

Toen-ie aankwam op het centraal station 
Stond zijn hele familie op het perron 
En zijn kleinzoon zei hem dra gedag 

Met om z’n mond een brede lach 
“Zo ben jij die Grebbeheld 

Die zich vrijwillig heeft gemeld?” 
Zeg ouwe had je niet de kolder 

Waarom kroop je niet bij een boer op zolder? 
Waarom was je toch zo eigenwijs 

En nam je geen Weermachts Aus bewijs? 
De zwarte handel was een heel goed ding 

Waar het je lang niet slecht mee ging 
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Ik snap niet dat je terugkomen dorst 
Met je N.W.O.D. speldje op je borst 
En Opa met z’n doos in zijn handen 

En z’n mond met zelfverdiende tanden 
 

Dacht 
Wat ben ik toch een gek geweest 
Wat een feest, wat een feest (bis) 

 
Toen opa een tijdje thuis weer was 

Zat opoe dra in zak en as 
Ze dorst niet met d’r man op straat 

En ook in huis wist ze met hem geen raad 
Want maakte ze in de keuken eens wat kabaal 

Dan riep die ouwe steeds weer “Waslokaal” 
Om wat te zeggen was een toer 

Het antwoord was steeds “Ouwehoer”. 
 

In het echtelijk bed was het een loeder 
Strooide ’t bed met luizenpoeder 

Ging ie met een lucifer langs het plafond 
Of ie misschien een wandluis vond 

Van onder de dekens klonk zijn stem als een graf 
Van : “Jongens , doe het dak er af! 

En: “Kappen zakken, doe nu uit dat licht 
Ramen open, koppen dicht 

 
Ging opa uit voor een wandeling 

Kreeg opoe van angst een hartbeving 
Want altijd scheelde het maar zó of zó 

Of opa zat op het politiebureau 
Want stelen kon-ie reuze goed 
Als zat het muizen in z’n bloed 

Kwam ie een groentenkar tegen op straat 
Dan was die ouwe reuze paraat 

 
Vliegensvlug gingen opa z’n jatten 

En zijn zakken zaten vol met peen en patatten 
De groentenkneacht van verbazing stom 

Die kocht ie met wat Players om 
En kwam er dan een politieagent 

Was opa in zijn element 
Want dan begon ie hard te schallen: 

“Rooie balle, rooie balle etc” 
 

De regering heeft toen opgericht 
Een krijgsgevangengesticht 

Het lag dicht bij de Mookerhei 
En Bronbeek was er een kindje bij 

Een advertentie in de krant 
En het was bekend in het hele land 

Allen terug – meldingsverplicht 
En daar had je ze weer met hun gekke gezicht 
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De onderduikers waren ook present 
Want de zwarte handel gaf geen cent 

12A was een luxe flat 
De heren slapen op een Auping bed 
Ook dit is aan Mühlberg authentiek 

Apart zit weer de vriendenkliek 
En roept er zó een haantje af 

Dan zwijgen de sloebers als het graf 
Maar vertoont er één op de barak z’n gezicht 

Roepen ze: “Koffers dicht, idem” 
 

En daar in het land van Mook 
Daar zie je dokter Potter ook 

Hij zei tegen zijn vrouw “Niet langer praten, 
Ik ga weer terug naar die ouwe knapen” 

Niet lang gewogen en gewikt 
Ook ik ben voor het leven ongeschikt 
Ook de aalmoezenier en de dominee 

Hadden erge last van de heimwee 
 

De barakken waren luxe ingericht 
De deuren gaan vanzelf dicht 

En zwaait de barakchef met zijn staf 
Dan gaat pneumatisch het dak eraf 
En zwaait ie voor de tweede keer 

Dan gaat het kapje hydraulisch neer 
En heeft ie weer wat te verbloemen 
Roepen ze: “Namen noemen!” (bis). 

 
In het jaar 2004 

Stierf opa in het Krankenrevier 
Hij had een sterke levenswil 

Doch viel dood over een pompoenschil 
Na een heilige Mis op het hoogaltaar 

Volgde heel het kamp in rouw de baar 
Maar opa groen van ergernis 

Draaide zich om in zijn houten kist 
 

Hij dacht: “Dat is geen sympathie 
Ze doen het toch maar om de fotografie” 

En Boon had de leiding van de stoet 
Maar deed het ook dit keer weer niet goed 

Wat had die opa weer een strop 
Want ook hier liep een lagere in rang voorop 

Bij de groeve zong het koor een lied 
Van: “Opa, we vergeten je niet” 

En Metz die sprak een halluf jaar 
Van “Welkom Heren, is ’t niet waar?” 

En opa riep: 
“Zeg ouwe heb nou niet zo’n lef!” 

Andere barakkenchef (bis). 
 
 
In een ander liedje van hem kwam voor de volgende passage: 
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Sinterklaas loopt door de blubber 
Midden in de kampstraat 

Geeft pakketten met gulle hand 
Een halve voor die van Nederland 

Want onze regering is secuur 
Beter een halve dan veels te duur! 

 
Het geheel droeg echter de ernstige ondertoon, gewekt door de gedachte aan onze dierbaren 
in ons vaderland, die in zo beroerde omstandigheden verkeren nu. 
 

 
 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

 
Vrijdag 8 december 1944 

Gisteravond voor de 2e maal de Engelse show “Springtime for Jennifer” gezien. Geweldig 

goed. O.a. Tiroolse kleding van een Duits toneelgezelschap uit Chemnitz. 



206 

Doorzoekingen de laatste dagen geregeld, in verband met het vele brood, dat de laatste dagen 

wordt binnengesmokkeld. Vanavond werd iedereen, die ons kamp inging, gefouilleerd. Morgen 

voetbalwedstrijd Nederland – Frankrijk. 

 

Zaterdag 9 december 1944 

Voetbalwedstrijd tegen Fransen gewonnen met 5-1. Groot publiek. Een toernooi is nu aan de 

gang tussen Engeland, Wales, Schotland, Frankrijk en Nederland. Wedstrijd niet gezien 

vandaag, want ik had samen met Joop Trijbetz (Sergeant 1e kl J. Trijbetz Kgf 97923) les van 

een Engelsman in grammatica. 

Zondag 10 december 1944 

Pracht weer en jarig! 28! Wat zal ik erover zeggen? Veel denken vandaag aan Willy. 

Wandelen. Vanmorgen na appèl hele kamp rond met Adjudant De Grijff (Adjudant 

Onderofficier H.H. de Grijff Kgf 271425), een Hagenees. Zuurkool gegeten. Een lekkere bak 

koffie na. Naar de kerk nu eerst. Alles, het heerlijke leven van thuis, komt nu weer zoveel 

duidelijker voor je geest en je wordt er stil onder en het leven hier drukt je des te zwaarder. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Donderdag 14 december 1944 

Gistermiddag zijn 18 pakketten van het Rode Kruis en onze familie uit Enschede via fa Gerlach 

uit Gronau hier aangekomen!! Zwijnen wij even. En wat voor pakketten! Mijn eigenlijke oktober-

pakket, dat Willy schijnbaar had teruggekregen. Aangevuld nu met Rode Kruisgaven. O.a. 

kreeg ik: ½ pond boter, stuk vet waarmee ze zelf blijkbaar aan het gebruiken was geweest, 

bruine bonen, groene erwten, 1 grote ui (een knaap!), 1 busje koffiemelk, 1 pak waspoeder, 1 

blik appelmoes, 1 blik kersen, 1 blik bessen, 1 pak havermout (met melkpoeder en suiker). 

Geweldig.  

Willy’s brief (ged. 30-10) vertelde nog over de lang niet rooskleurige toestand. Pas voor fl 25 

suiker gekocht, in Amsterdam zout fl 8 per pond. V1 komt daar over razen (schrik eerste maal). 

Ze vraagt me ook om te schrijven wanneer ik hier genoeg heb, want dat het daar wel erg krap 

zal worden. Ook is ze van plan mijn shagtabak die er nog is, voor eetwaren te ruilen. Verder 

vraagt ze om een machtiging om geld van de bank te kunnen halen. Tekenen die voor zichzelf 

spreken. Klaagt erover, dat ze het zich zo moeilijk kan voorstellen vaak, getrouwd te zijn, dat 

alles zo vaag wordt. Alle mooie herinneringen. 

“Schuttersveld” Rode-Kruisgebouw. Zij geholpen in gezin met baby. Hoopt zelf nog voor 30e 

jaar in dezelfde omstandigheden te zijn. Mevr Hermans kwaad. Vent komt er nog steeds. Mist 

Toby (een fox terrier) erg. Zij mee geweest naar Heino (waar haar schoonzus Riek, de vrouw 

van Beerd, vandaan komt). Els moest werken aan de IJssellinie. Gebrek aan zout groot. Lopen 

naar Tiethof voor melk. Alles lopen. Fietsen worden afgepikt. “Wat denk jij van deze oorlog? 

Geen 80-jarige toch, wel?”. Te kwaad gehad. Toen buurman op het orgel speelde, verlangde 

zij naar beter leven, gezelligheid, mij. “Er zijn zoveel huwelijken kapot gegaan in deze tijd. ’t Is 

zo moeilijk om altijd sterk te zijn. Lieveling, er zijn veel zwakke vrouwen die niet buiten een 

man kunnen. Wat kan er dan al niet gebeuren. Bidden voor jou kan ik niet, dan huil ik. Maar ’t 

is me evengoed gemeend Goos. Ik hoop zo vurig, dat we samen dit overleven, maar ik twijfel 

maar al te vaak. Als ze zo hevig vliegen, dan zie ik me er al niet meer en jij komt terug en vindt 

geen Willy. Goos ’t is soms ook zo moeilijk, lieveling, dan zijn al m’n gedachten bij jou en later 

denk ik: Willy wat heb je weer onwijs gedacht. Goos, ik wil je terugzien, graag flink en gezond 

wil ik voor je blijven, dat je niet een oud vrouwtje terugvindt, alles, alles heb ik voor je over. 

Goos, er kan gebeuren wat er wil, mijn gedachten waren bij jou. Tijd om te gaan slapen. Altijd, 

altijd denk ik lang aan jou ’s avonds, totdat ik slaap. Praat ik met je. Goos, dat is echt waar. Je 

verdient een mooi gelukkig leven en daaraan wil ik meewerken. Je Willyke!  

Zaterdag 16 december 1944 

Dingaansdag vandaag gevierd door de Zuid-Afrikanen in het Engelse theater. Ook ds De Kluis 

heeft het woord gevoerd. Tot mijn grote spijt ben ik er niet heen geweest. 

Verschillende jongens zijn in de laatste tijd in het Krankenrevier opgenomen, verdacht van t.b. 

Eén werd in het lazaret geopereerd aan een breuk en bleek t.b. in zijn buik te hebben. De 

dokter heeft aan verschillende mensen extra voeding, bestaande uit havermout, blikjes melk 

uitgereikt. En waarachtig waren er nog sommigen die de havermout voor sigaretten gingen 

verkopen. Schandalig! Mijn bloed ook onderzocht, een week geleden, en goed resultaat (13-

33). 

Nu 20.00 uur. Ik zit te schrijven voor in de hoek van de barak. Ben net binnen gekomen van 

een grote wandeling helemaal rond het kamp. Frisse lucht happen! De meeste mensen zijn 23 
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van de 24 uren per dag of nog langer in die verpeste atmosfeer hier in de barak. Een stinklucht 

komt je tegemoet, wanneer je van buiten binnen komt. 

Vandaag tegen Henk verteld dat ik zondag j.l. jarig ben geweest. Een beroerde dag gehad 

toen. Jansen leest het Wehrmachtsbericht van vandaag voor. Ga straks voort met les geven 

in Engels aan Metz. Henk en Bol… zitten te studeren aan deze tafel. 

Er wordt weer met een paar man gewerkt aan kerstversieringen klaar maken. Al weken lang 

is er ingezameld: lege tinnen, zilverpapier, cellofaanpapier etc. 

Woensdag 20 december 1944 

Al sedert een week nu vriest het. Vandaag 12 graden. Ook hebben we al een keer wat sneeuw 

gehad. Al met al een opluchting, die vorst. Nu kun je tenminste met goed fatsoen een eind 

wandelen en is het geen modderbad meer, waar je ook gaat. 

De kwestie van brandstof is moeilijk nu. De kampcommandant, gevraagd om meer brandstof, 

had gezegd dat dit niet mogelijk was en dat wij toch waarachtig over het algemeen niet hadden 

te klagen. We zouden maar eens meer denken aan ons vaderland, waar het zoveel slechter 

is. En onze aardappelvoorraad hier in het kamp, is toereikend voor een half jaar. De Duitse 

bevolking zou wensen dit ook te kunnen zeggen. Resultaat natuurlijk (en dit gebeurde ook al 

voor de aanvraag) dat al het hout dat los en vast is, wordt gepikt. Ook uit onze barak ging er 

avonden achtereen een ploeg weg. Speciaal de beschoeiing en zitplaatsen bij het zwembad 

werden gesloopt. Gisteravond toevallig had ik ervoor bedankt, redenerende, dat het niet best 

zou zijn voor mijn body om een tijd in een cel te worden gezet. En laten nu juist een paar 

jongens de tomatenkoning tegen het lijf lopen! En de kast in! 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Het tegenoffensief van de Duitsers, ingezet onverwachts en volgens de Duitse berichten zeer 

succesvol, vormt natuurlijk het hoofdthema van de gesprekken. Anderen zijn er ook weer, die 

uiterlijk al onverschillig zijn en er geen commentaar op geven en denken, dat het einde wel op 

z’n tijd zal komen en dat men het allerbeste doet er maar zo weinig mogelijk aan te denken en 

over te debatteren. 

Jansen leest nu net het Duitse Wehrmachtsbericht voor. “Nou, moet je nog peultjes?”, “Nu 

gaan we gauw naar huis” en “Die rotmoffen flikken het toch maar weer!” en dergelijke zijn de 

opmerkingen. Ik geloof dat het beste is maar voort te leven van de ene dag in de andere, 

zorgen één of andere bezigheid te hebben en niet teveel te denken aan de oorlog. Over het 

algemeen niet teveel denken aan alles wat geweest is of zou kunnen zijn. Ik voor mij ben de 

hele dag bezig, verveel me nooit. Geef nu aan 4 man Engelse les en lees veel Engels. 

Vanavond een stuk gezien in het Engels theater: “Time for a comedy” waarin Charlie Phelps 

weer geweldig was als vrouw67. 

Vrijdag 22 december 1944 

Gisteravond ons kerstpakket ontvangen: per 6 man 1 Amerikaans pakket. “Verslik je niet!!” 

zeggen de jongens tegen elkaar. Dit jaar dus heel wat minder dan het vorige, toen we tot aan 

onze oren in het voedsel zaten en tevens in de sigaretten. De stemming die mede door de 

frontberichten al zeer bedenkelijk was, is enigszins opgefleurd. 

De Engelsen kregen vandaag aan Canadese en Amerikaanse pakketten en bulk tezamen per 

15 man 4 pakketten. De Fransen Amerikaanse kerstpakketten, de Serven Amerikaanse 

pakketten, de Polen idem. En wij arme bliksems, komen er iets beter af dan de Russen, die 

helemaal niks krijgen. 

Vanmiddag een toneeltje dat goed de precaire voedselpositie hier weergeeft: bij de keuken 

werd een wagen met knolrapen gelost die onder escorte van een Duitse soldaat uit het 

aardappelmagazijn waren aangevoerd. Tijdens het lossen waren er 2 Duitsers aanwezig: één 

gewapend met een geweer en de ander met pistool en een meter lange stok om de Russen 

die als geschopte honden op veilige afstand stonden te kijken, op die afstand te houden.  

Ik geloof dat de meesten – innerlijk – zich al voorbereiden op nòg een kerstmis hier. Met 

wrange spot wordt het soms al eens gezegd. En wie weet hoe het gaan zal. Dit zal wel een 

beroerde kerst worden voor ons. Erbij komen de slechte berichten uit ons land: uit Amsterdam: 

zeer slecht. Droog brood, al lange tijd. 

Het is nu ongeveer 21.00 uur. De barakchef heeft net, na de nieuwsberichten, bekend 

gemaakt, dat ieder moet zorgen dat vanavond het wasgoed van de lijn wordt gehaald, want 

vannacht wordt de versiering aangebracht. 

 

                                                 
67 Mogelijk gaat het hier om een theaterstuk gebaseerd op de film “No Time For Comedy” uit 1940 met James 
Stewart, Rosalind Russell en Genevieve Tobin. 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

 

Het kerstspel heeft vanmiddag 14.00 uur en vanavond 17.00 uur zijn eerste opvoering beleefd. 

Bill was vol lof  er over. Morgen gaan Henk en ik. Hauptmann König was er ook weer geweest. 

Vanmiddag heerlijk gebaad. Stilletjes met de Engelsen mee. Vanmorgen plotseling een order: 

per barak 40 dekens inleveren voor nieuwe Engelse en Amerikaanse krijgsgevangenen, die 

op komst zijn! En dat, terwijl de kampleiding (Ned.) om 600 dekens voor onszelf gevraagd 

heeft! Bij de Engelsen al razzia gehouden en maar dekens gepakt. Je mag maar 2 dekens 

hebben in totaal. 

Koud nu. Het zal naar schatting nu een graad of 10 vriezen. Ik zit met de overjas aan te 

schrijven. Hoe zouden de onzen het maken nu in ons vaderland? Steeds maar weer denk ik 

er aan. En wat kun je doen hier? Alleen maar hopen en bidden dat het hun goed gaat en dat 

ze flink en sterk zullen zijn. Vandaag is Haverman (Sergeant D.J. Haverman Kgf 107590) van 

deze barak met difterie naar het lazaret gebracht. Wordt dat quarantaine? Dat zou helemaal 

ellendig worden! Afgelopen nacht een Nederlander in het Lazaret overleden.68 

                                                 
68 Foto 80777 is mogelijk van de begrafenis van Sergeant F.J. Blikkendaal Kgf 105363. 
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Begrafenis van Nederlandse krijgsgevangene (coll. Dick van Maarseveen) 

Zondag 24 december 1944 

Omstreeks 23.00 uur nu. Permissie is gegeven om licht te laten branden tot 01.00 uur ’s nachts 

en appèl ½ uur later dan gewoonlijk, dus om 08.00 uur. De katholieken hebben toestemming 

gekregen, nadat de gezamenlijke geestelijken een protest hadden ingezonden aan de 

Lagerführung, om hedennacht in het Franse theater de nachtmis te houden, gebracht en 

gehaald door een post. GEEN KERSTVREDE dus dit jaar! We herhalen deze dagen vaak het 

grote verschil tussen kerstmis verleden jaar en kerstmis nu. Toen alles volop: eten en vrijheid, 

voor zover dat laatste mogelijk was wel te verstaan. 

Versiering van de barakken is over het algemeen veel minder dit jaar. Alleen 43B heeft het 

nog beter dit jaar. Prachtig gewoon. Hier verschillende leuke dingen gemaakt. Sommigen wat 

tafelversiering gemaakt, foto’s van thuis ertussen, anderen lamp kwistig versierd enz. De 

“professor” ontpopt zich als een ware kunstenaar in het kneden van klei tot dieren, 

paddestoelen enz. Het geheel geeft een enigszins feestelijk aanzicht. Vanmorgen vroeg is de 

sergeant 1e kl Blikkendaal (Sergeant 1e kl F.J. Blikkendaal Kgf 105363) begraven. Vanmiddag 

om 13.00 uur naar de kerkdienst geweest. 

Vriest alle dagen behoorlijk, 16 à 20 graden. Een Rus vertelde me vanmiddag dat hij uit 

Moermansk kwam, waar het zo’n 60 graden vriest, beweerde hij. Hij vindt het nu hier blijkbaar 

een heerlijk weertje. 

Vanmiddag kwam Bill opeens opdagen met kaartjes voor een Frans concert. Met Dave, Vic, 

Jack en Henk er heen geweest. O.a. “Aze’s Tod”. Prachtig. Vic kwam vanavond ons uitnodigen 

voor de thee, morgenmiddag 13.00 uur. 
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Nu naar bed. Maar niet teveel denken nu. Niet piekeren. Kop op. Er zal wel eens een eind 

hieraan komen toch zeker? Willy, hoe voelt zij zich nu? Is het daar nu hongerlijden, erger dan 

hier? Het is steeds in mijn gedachten. 

Zondag 25 december 1944, 1e Kerstdag 

Vanmorgen om ongeveer 07.00 uur werd ik wakker door het koor dat zong “Stille nacht, heilige 

nacht”, voorafgegaan door klokgeluiden (een grammofoonplaat). Toen “Nu sijt wellekome” en 

“Ere zij God”. Doodstil. Rustig, een mooie tenor. Wat is dat mooi. Velen lagen te snikken. 

Na het appèl van 08.00 uur weer naar bed. Om 10.30 uur een geschreeuw vanaf de kachels. 

“Leeuw, Doornewaard!! Jullie erwten zijn zwart verbrand!”. Het viel gelukkig nogal mee. Door 

de erwtensoep van hier, de aardappels er ook doorheen, maakt het buikje lekker rond. 

Toen naar 55A, voor de thee. De jongens hadden een heerlijke kerstcake gebakken, met 

mocca nog wel! Toen was er de grote voetbalmatch Engeland-Schotland, die ondanks de grote 

kou toch doorging. 3-0. 

Henk gaat de ketel schoonschrapen (erwten). Ik zit wat te lezen. Koud!! Vandaag de dikke trui 

weer aan die Willy zelf gebreid heeft. Heerlijk zit die. 

Avond. Joop Mensch c.s. voeren op het radio hoorspel “Scrooge” van Charles Dickens. Lichten 

uit. Kaarsjes aan. Op bed liggen luisteren, deken omgeslagen. Daarna schrijven in dagboek. 

In andere hoek draaien de jongens wat grammofoonplaten. Ik ga maar naar bed. Jansen heeft 

net ’t Wehrmachtsbericht gelezen. Strijd, hard, zwaar aan West- en Oostfront. De Duitse 

aanval schijnt gestopt. 

“Een vrolijk kerstfeest”, “een zalig kerstfeest”, “a merry christmas”, “many happy returns, but 

not here” hebben we elkaar vandaag gewenst, te beginnen vanmorgen in de kou op de 

appèlplaats. En we keken elkaar recht en flink in de ogen en gaven een stevige hand. 

Welterusten. Gedachten vliegen, heel ver. 

24. JANUARI 1945 

 

Woensdag 3 januari 1945 

De 2 kerstdagen voorbij. Oud en Nieuw ook voorbij. Koude dagen, weinig te eten (geen 

enkel pakket!). Stemming beneden peil. Velen meeste tijd in bed. In ieder geval ’s morgens 

na het appèl. Oud- en Nieuw mocht licht blijven branden tot 01.00 uur ’s nachts en velen 

bleven op maar meer nog gingen naar bed. Om 00.00 uur 12 slagen op een of ander stuk 

metaal onder doodse stilte en daarna handen schudden, alsmaar. Ook de bedden langs en 

lawaai maken. Sommigen er uit maar anderen slaperig, kwaad over het wakker maken. 

Majoor Metz sprak een kerstwoord, releverende de belangrijkste barak-gebeurtenissen van 

het afgelopen jaar, opmerkende dat er langzamerhand meer en meer een geest van 

samenwerking groeit en van onderling begrijpen. Geen muziek was er (Guus naar Engelse 

barak) dus we praatten wat en wensten elkaar in ieder geval “nu gauw thuis” toe. En 

daarmee simpel, was het nieuwe jaar begonnen. 
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Allereerst heb ik een brief aan Willy geschreven. Vandaag weer een kaart van haar gehad, 

gedateerd 6-12-44, vertellende dat haar ouders uit Tiel zijn gevlucht en Nel ook en Herman 

(de zus respectievelijk broer van Willy) ook en dat het huis waarschijnlijk in puin ligt. Ook 

vertelt ze mij dat grootvader (Egbert van de Streek, de vader van mijn moeder) aan een 

hartverlamming is overleden. Dus die ook zal ik niet weerzien. Fijne, krasse oude man was 

hij, een sterk, oersterk type. Levenswijs, moeilijke tijden, ook voor mijn moeder. Zou de 

verdeling van de erfenis nog moeilijkheden onder de familie hebben opgeleverd? Ik hoop het 

niet. Er was zeker alleen maar het orgel. Rust zacht grootvader. 

Op 1 januari ’s nachts heeft Hitler een boodschap aan het Duitse volk gezonden, niets 

nieuws behelzende. Hij belooft weer het Duitse volk, na de gewonnen oorlog, een gouden 

heerlijke toekomst, een volksstaat, met “schöner denn je” herbouwde Duitse steden. Weer 

culmineert zijn rede in het “De Almachtige zal de overwinning schenken aan dat volk dat het 

meest er voor heeft geleden en gedaan. Wij moeten de overwinning verdienen. Wij worden 

nu beproefd of wij het waard zijn te overwinnen en straks de nieuwe wereld te leiden. Als wij 

dus maar volhouden, zal de Almachtige ons tenslotte doen zegevieren”.  

“Alle volkeren die Duitsland in de steek lieten in 1944, waren kortzichtig of geleid door 

kortzichtige, baatzuchtige klieken of staatshoofden. Wij Duitsers weten waarvoor wij vechten, 

dat is voor onze nieuwe volksstaat, waarin van bevoorrechting geen sprake zal zijn. De 

anderen weten dat niet, uitgezonderd de Joden en juist deze laatsten beheersen de pers en 

staatslieden van deze andere landen”. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
 

Zaterdag 6 januari 1945 

De Serven vieren vandaag hun kerstfeest. Er is een grote uitvoering van hen in het theater. 

Vanmorgen ben ik naar de dokter geweest voor het regelmatige onderzoek. Bloed wat hoog 

(19-40) maar verder alles O.K. Geen zuchtje te horen volgens dokter Potter. Ik allang weer 

blij. 

In het lazaret is verleden week een Nederlander overleden die enige tijd geleden wegens 

ondervoeding daarheen was vervoerd. Doodsoorzaak waarschijnlijk een kankeraandoening in 

de ademhalingsorganen. Het blijkt nu bij het nazien van zijn eigendommen dat hij zoveel 

etenswaren (blikwerk) en thee enz. bezit dat er zeker 2 ½ pakket mee te vullen zijn.69 

Aardappelnood is nu natuurlijk groot met die weinige pakketten. Henk en verschillende andere 

knapen hadden nu een prachtmiddel gevonden om een pietsie te “organiseren”. Al een paar 

dagen hadden we nu een extra portie gehad en vandaag zouden we met een man of 5 onze 

grote slag slaan. Een 80 kg was klaargelegd (door raam) en vanavond zouden we het halen 

in het donker. Maar een stel Amerikanen had er ook lucht van gekregen en die hadden de hele 

dag al alle mogelijke moeite gedaan via het theater om er bij te komen. Vanavond hadden ze 

nu de draad doorgeknipt tussen theater en magazijn en waren ze bezig hun slag te slaan toen 

een Duitser kwam controleren daarlangs (speciaal om magazijn).  

                                                 
69 Hier moet Soldaat P.H. Tegelaers Kgf 96438 bedoeld zijn, die op 31-12-1944 overleden is. 
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Door de Servische kerstviering konden wij niet zo vroeg terecht en waren we gaan zitten 

wachten in 12A. Henk en Kosters en Piet Vermeulen (Sergeant P.A. Vermeulen Kgf 104011) 

liepen buiten en zagen het geval met de Amerikanen. Twee ervan werden gepakt en de Duitser 

schoot nog eens met zijn pistool. 

Dinsdag 9 januari 1945 

Vandaag feest: prachtpakket van Willy, met boter!! en suiker en havermout en melkpoeder 

enz. En een fijne lange brief. Ook één van Henny Brus. Dat kwam me even van pas!! Willy 

houdt zich schijnbaar goed en schrijft gelukkig opgewekt. Wel: geen kolen en weinig stroom. 

Veel mensen lijden honger. Nieuwe terrier “Stroppie”. 

Vanavond geeft een Nederlander die met de Amerikaanse troepen heeft meegevochten na de 

gedeeltelijke bezetting van ons land een vraaggesprek. Indruk: Amerikanen volop materiaal 

en prima en met het voedsel idem. 

Alle dagen komen er nog Amerikanen binnen hier, ontzettend mager en vuil. Er zijn geen 

dekens voor hen en geen pakketten en te weinig ruimte. Worden maar bij de Engelsen 

ingestopt. Soms 300 man en meer in een halve barak. Meeste jongens lijden honger nu en 

hebben hun brood voor morgen bijvoorbeeld al lang op om 17.00 uur, als het komt. Het vriest 

nog steeds flink. Graad of 15. ’s Morgens maar naar bed tot goed 10.00 uur als de soep komt. 

Ik ben aan het lezen “How green was my valley” door……?70 Spelend in Wales, behandelend 

het leven van de knaap Hugh. Prachtboek. Heb pas gelezen “Good-bye Mr Chips”. Jack Grey 

ruilt voor mij in de Engelse bibliotheek en ik voor hem in de Nederlandse. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

                                                 
70 “How green was my valley” door Richard Llewelyn. In 1941 verfilmd met John Ford en Maureen O’Hara. 
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Maandag 13 januari 1945 

Koud, koud, koud! Na appèl slapen tot het eten komt. Snel dat naar binnen. Dan naar Bill les 

geven. Dan hier idem. Eten, wat pap en de hele broodportie. Naar Bill een uur, 20.00 uur 

binnen. Dan wat les geven, lezen. 

Gisteravond vroeg al 1 ½ uur luchtalarm, daarna om 23.00 uur weer en vannacht om 03.00 

uur weer. Bovendien gisternamiddag steeds ver gedonder van afweergeschut. In de kerk 

duidelijk gedreun te vernemen. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
 

Maandag 22 januari 1945 

Koud, koud, koud. Nagenoeg geen sneeuw. Weinig kolen, alleen ’s middags ruim 1 uur en ’s 

avonds idem om wat eten klaar te maken of op te warmen. 99% drinkt dapper weer de Duitse 

koffie en thee. Wat warm is in elk geval! En géén pakketten! Ook de Engelsen hebben nu niets. 

Amerikanen kwamen en gingen weer op kommando of (de onderofficieren) naar een speciaal 

Amerikaans kamp. Anderen, Rode Kruissoldaten, bleven hier. Zwart en vuil dat die 

Amerikanen waren! En geen idee om zich wat op te knappen; te moe, te slap er voor. Alsmaar 

slapen. Langzamerhand komt dat weer. De kleding die ze dragen, dat is af. Alles regen- en 

windproof! Rubber overschoenen. 

Op de markt verkopen ze hun hele hebben en houden voor rookgerei en eetwaren en velen 

maken daarvan gebruik. Hard, onkameraadschappelijk, hebzuchtig is dat. De duurste en 

mooiste vulpennen en polshorloges gaan van de hand zo. En ook velen van ons zijn al weer 

zo ver. Verkopen maar, alles wat je missen kunt. Weg voorraadje, weg thee, koffie, zeep, 

chocolade, wat je voor je vrouw wilde meenemen. Ondergoed, bovenkleding, schoenen… 

Henk en ik bolwerken het nog aardig. Vandaag de laatste bus kersen uit het depot gehaald en 

door Henk in een Poolse barak geruild voor Amerikaanse margarine. 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

 

Het optimisme is er weer. Volop nu. Maar wel afgeremd door de gedachte aan de vele malen 

dat we al zijn ontgoocheld wanneer we in een roes van optimisme leefden. Inwendig, maar de 

gedachte nu: “Wie weet, misschien zal dit nu het einde zijn. Snel, wellicht in een paar weken 

al. Het kan! Het kan heel goed!! Als het eens, als het eens …! ’t Is te mooi om waar te zijn 

straks!”.  

De Russen roofden vanmorgen een halve wagen koolrapen leeg toen er geen Duitse post bij 

was. Een ander maal werd er een bak met uitgekookte botten leeg gegraaid waar geen draad 

meer aan zat. Anderen, die een geschikt baantje hebben, in of buiten het kamp, lopen er netjes 

bij en zien er goed uit. 

Maandag 29 januari 1945 

Kouder nog. Ongeveer -20 graden, een paar dagen al. En sneeuwen doet het hier uit alle 

windrichtingen. Vriezen trouwens ook. ’t Is ellendig koud in de barak. In ons hoekje voor, waar 

precies de wind op staat, is het helemaal niet te harden. En almaar druppelen vanaf het plafond 

doet het. 

Stookgerei is gering. Vandaag zijn er weer een paar jongens wezen hout halen. 1 ½ uur ver 

lopen met een bos hout op je nek. Niet veel liefhebbers zijn er voor. Vanaf vandaag extra portie 
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eten. En maar op bed. 15 uur per dag gemiddeld de meesten hier. De kachel zie je meestal 

niet, zó vol is het er om en op. ’t Is haast te koud om te studeren. 

Geen extra’s om te eten. Zelfs de Engelsen geen pakketten. Vandaag hebben die per 8 man 

een ziekenpakket gehad. Geen rookgerei! Henk en ik zijn tot nu toe aardig vooruitgekomen. 

Vandaag een blik margarine gekocht en morgen krijgen we een pond Duitse havermout. Alles 

van verkochte thee en rooktabak. Gelukkig, dat we een voorraadje hadden van thee, koffie, 

chocolade etc. 

De Russen moeten in Godsnaam nog maar veel harder gaan, want ’t wordt erg penibel met 

de eterij. Bombarderen, gisteravond 1 ½ uur lang verduistering. Vanavond ½ uur. Koningsberg 

(Königsberg, na de oorlog geannexeerd door de Sovjet Unie en heropgebouwd onder de 

nieuwe naam Kaliningrad) nu gevallen en gisteren Budapest. 

Hoe thuis nu? Geen berichten de laatste tijd. Als ze maar genoeg te eten hebben! Denk er 

steeds aan. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

 

Woensdag 31 januari 1945 

Verjaardag prinses Beatrix. Order voorgelezen en driewerf hoera op prinses, op Koningshuis 

en op vaderland. Optimistisch zijn we allen deze dagen. “Zou het nu werkelijk gaan eindigen?”. 

Prenger vandaag terug in de barak. Is ongeveer ½ jaar het kamp uit geweest. Heeft tijdje 

gewerkt als chauffeur bij expediteur. In burger! Is gevlucht, doch gepakt. Heeft tijdlang hier in 

de bak gezeten, daarop ziek en nu weer beter. 
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Kou weer wat minder. Dooit zelfs vanavond. Glad! Is ingebroken in het aardappelmagazijn. 

600 kg! Gewoonweg gat in de muur. Nu in alle barakken onderzoekingen naar piepers. Henk 

heeft met Ben samen een mooie kachel met luchtaandrijving gemaakt. Als er nou maar genoeg 

te koken viel! 

 

 
 

Voetbalwedstrijd op 30 januari 1945 (coll. Familie Doornewaard) 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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25. FEBRUARI 1945 

 

Vrijdag 2 februari 1945 

Luchtalarm: gisteravond  2 uur. Vannacht ½ uur. Volop dooi en volop modder. Goede 

berichten alle dagen. 45 km vanaf Berlijn nu. 

Koolrapensoep, aardappels pellen, boerenkool van Deense Rode Kruis. Wat stokvis gehad 

kort geleden. Ook uit Denemarken. 

Er is weer een actie op touw tegen de vertrouwensman Van Namen door de 

vertrouwensmannen van de barakken. Boekencontrole – fraudes ontdekt. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

 

Dinsdag 6 januari 1945 (bedoeld natuurlijk februari) 

Zondag j.l. (4 febr) zijn hier aangekomen ongeveer 400 officieren. Nederlanders uit het 

officierslager te Lissa (Leszno) in Polen. Hierbij waren ook onze beide inspecteurs Hermans 

en De Jong. Die hadden n.b. eerst 6 dagen gelopen, per dag 15 à 20 km en waren daarna op 

de trein gezet met bestemming Brandenburg. Echter, gezien de onmogelijkheid om via Berlijn 

te reizen, had het O.K.W. hen naar hier verwezen.71 Nu in hetzelfde lager waar eens de Poolse 

vrouwen zaten. Ze zitten er wat beter voor dan wij met het eten nog en ook nog genoeg te 

roken. Ben vanmiddag met wat geluk in het kamp terecht gekomen en heb wat gepraat met 

hen. O.a. met Hermans over een bepaald onderwerp. Met de broodwagen er weer uit. 

Nog steeds hebben we een klein beetje bruine bonen. Gisteren een paar handjes vol gekookt 

en dikke soep van gemaakt, met wat surrogaat peper en een portie Duitse boter en o hemel, 

wat een godenmaaltijd!! Ik had nooit gedacht dat ik doodgewone bruine bonen ooit zó lekker 

zou vinden! 

Donderdag 8 (januari, lees) februari 1945 

(Goos maakt een schrijffout maar noteert verder niets op deze dag) 

Vrijdag 9 februari 1945 

Gisteravond zou ik net beginnen met schrijven toen het licht uitfloepte. Een uurtje alarm met 

wat gedreun en naderhand tegen 23.00 uur weer alarm. Gistermiddag een tijd bij inspecteur 

Hermans geweest en enkele gedeelten uit brieven verteld en een paar foto’s gezien, waar 

Willy ook op stond. Vanmiddag waren de beide heren in de barak en we hebben allen bij elkaar 

                                                 
71 De Reserve-officieren, die gevangen zaten in Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa, gaan op 20-1-1945 te voet op 
pad. 456 man: 423 officieren en 33 onderofficieren en manschappen. Via Lasnitz, Fraustadt, Deutscheck, 
Hammer, Carolath en Nieder-Siegersdorf komen ze aan in Stalag Luft 3 te Sagan. Er ontbreken dan 13 man. Hier 
blijven ze tot 1-2-1945 waarna ze per trein naar Stalag IV B Mühlberg gaan, waar ze op 4-2-1945 arriveren. 
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gezeten en wat thee gedronken en foto’s gezien en verteld over elkaars belevenissen. Meneer 

Hermans was later benieuwd naar de kampmarkt en we zijn er een tijdje met een paar man 

geweest. Henk kocht nog wat margarine en samen hebben we naderhand deze dingen aan 

hen gebracht (margarine en koolraap). Morgenochtend vroeg zullen ze vertrekken, dus we 

namen afscheid, zeggende dat we elkaar spoedig hoopten weer te zien in Enschede. Ook 

gaan er jongens op een kommando naar een lazaret ergens in het Boheemse grensgebied. 

Er is een sterk streven om weg te komen en niet straks met de grote hoop mee te moeten ( er 

zit hier momenteel 15.000 man). 

Het is nog de grote vraag wat het beste is. We hebben samen een kaart naar het bureau 

gestuurd (16 man nu hier). Net komt het bericht dat de officieren nog niet vertrekken morgen.  

De Engelsen hebben vandaag Amerikaanse pakketten gekregen. Zij hebben weer volop nu. 

Amerikaanse en Canadese pakketten en bulk. Ook kregen ze weer kleding en schoeisel. En 

wij arme bliksems hebben in geen maanden iets gehad. Alleen een bericht was er gisteren uit 

Genève dat er in Göteborg in Zweden en in Genève in totaal 4500 pakketten voor ons wachten. 

Alleen de grote kwestie scheidt ons nog: vervoer!! 

Er gaan grote geruchten al een paar dagen over vertrekken hier. De meesten zijn hun 

spulletjes al eens aan het doorsnuffelen en ruimen het nodige al op. Naaien en stoppen en 

maken rugzakken of hoezen van tentzeilen enz. Een gerucht zegt: Dinsdag weg. 

Nieuws zegt: Oostfront: Russen doorsneden de grote weg Breslau-Berlijn. Oostelijk Berlijn 

hevige strijd. Westfront: Steeds sterkere druk. Geruchten over nagenoeg door de 

versterkingen zijn in noordelijk deel tot Siegfriedlinie. En al maar bombarderen. Stalin, 

Roosevelt en Churchill zijn al dagenlang bijeen ter conferentie. De Duitse kranten verschijnen 

zeer slecht. Al 5 dagen geen Völkischer Beobachter. Vandaag de Deutsche Algemeine Zeitung 

in halve opmaak. Voorspelt dat de geallieerden een reuzenbedrog willen plegen en het Duitse 

volk weer door valse beloften zullen trachten te paaien, zich over te geven.  

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Snier (Wachtmeester H. Snier Kgf 104237) moest vandaag 15 km hier vandaan boerenwagens 

halen voor het vervoer van de officieren. Hij vertelde vanavond dat hij soms lange tijd op de 

wegen had moeten wachten om stromen vluchtelingen te laten passeren.  Net Jansen met 

Wehrmachtsbericht: o.a. Zuid-oost van Nijmegen na het trommelvuur van 6 uur een aanval 

van de Canadezen. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Gruwelijke verhalen over de bestialiteiten door de Bolsjewisten verricht, met verklaringen van 

ooggetuigen, zijn elke dag groot opgemaakt te vinden in de “VB” en “DAZ”. Dit handelt over 

een vlieger-luitenant die kans zag zich naar eigen troepen door te slaan na in vijandelijk gebied 

te zijn neergeschoten. Mogen we deze verhalen geloven, dan worden achtergebleven vrouwen 

en meisjes, zelfs kinderen beneden 10 jaar en kloosterzusters, zonder uitzondering verkracht, 

zo niet met een schot in de nek daarna omgebracht. De mannen worden – steeds volgens 

deze verhalen – mishandeld en beroofd en onmiddellijk op mars gesteld naar… (Siberië?). 

Woensdag 14 februari 1945 

Na appèl slapen, soezen, want geen brood. Het is het enige middel om je honger te vergeten. 

Het is zo langzamerhand erger gaan worden. Vanavond onze laatste havermout in het 

waslokaal staan koken. Een pakje pudding en 2 pakjes bakpoeder die er nog in een hoekje 

van de koffer lagen, hebben we er maar bij in gedaan. Daarna de hele portie brood met suiker 

en margarine ook er in en na afloop voel je net dat er iets in je maag zit. Ellendig, lamlendig 

gevoel is dat toch.  

’s Middags de soep, ’s avonds nu in het vervolg alleen het brood. Zovelen leven daar al lang 

op. Anderen eten één keer per dag alles op. Weer anderen zijn gaan werken in de keuken. 

Sommigen zijn op kommando gegaan. Anderen wachten daarop. Geen transport. De 

Nederlandse officieren zijn eindelijk afgelopen nacht vertrokken.72 

Alarm. Terwijl ik dit zit te schrijven weer luchtalarm. Bijna 2 uur lang. Ben naar mijn bed 

gescharreld en heb wat liggen slapen. Af en toe dreunen ver weg. Gisteravond 2 uur alarm 

geweest. Eerst tot 23.30 uur. Eén uur. Later alweer alarm, een uur geduurd toen. 

Henk kocht vanavond van een Duitse post een half brood voor 15 sigaretten en verkocht het 

voor 25 sigaretten. Zo weer iets te roken. Geeft afleiding. 

Pakketten. Engelsen weer pakketten ontvangen. En vandaag ook de Serven. En wij arme 

drommels maar steeds niets! Engelsen kregen vandaag zelfs Indische pakketten, waarin o.a. 

rijst en vis (geen vlees). Deze waren eigenlijk bestemd voor een ander Stalag, dat echter al in 

Russische handen is. Er zijn berichten bekend gemaakt over 12 kampen die door de Russen 

zijn bevrijd en over Engelse krijgsgevangenen die voor radio Lublin (in het oosten van Polen) 

hebben gesproken. 

Donderdag 15 februari 1945 

Afgelopen nacht 23.30 tot 01.30 uur alarm. En om 06.00 uur vanmorgen weer. En vandaag al 

weer waren ze in de lucht. 

Zaterdag 17 februari 1945 

Zaterdagavond. Met Henk in hoekje van de barak. Het gewone geroezemoes van gepraat. 

Waslijnen langs de raamkant. We praten wat over het gesprek van de dag: vertrekken hier of 

misschien blijven. Steeds gedonder in de lucht overdag. Zware transportvliegtuigen gaan de 

hele dag van Z.O naar N.W. Nu ook is er verwijderd gedreun. 

                                                 
72 Zij zijn vertrokken naar Oflag 67 Neubrandenburg. Dit is een gedeelte van het Stalag II A. Hier blijven ze en 
worden op 28-4-1945 bevrijd door de Russen. 
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Henk en Ben zijn al dagenlang bezig een wagen te timmeren voor het geval we moeten gaan 

tippelen. En het resultaat is geweldig! Een degelijk stuk werk, 4 wielig, draaibaar onderstel. 

Zouden we hem ooit nodig hebben? 

Vanavond hadden we een plan om een zeker iets te roven. Met 4 man op pad, maar 2 man 

die op verkenning uitgingen hoorden aldra “Werda?”. Een smoesje over brood kopen. Terug. 

Pech gehad! 

Heel gesprek gehad met jonge Rus in het Duits over Rusland. Over het systeem en vooral 

over het onderwijs. Kinderen op 7-jarige leeftijd naar school. Tot 14 jaar. Dan mogelijkheid tot 

vakscholen bezoeken of instituten (middelbaar onderwijs) en hoger onderwijs. Naar 

begaafdheid. De staat betaalt het onderwijs. Leerlingen krijgen zakgeld. Zoveel roebel per 

maand. Deze knaap zijn vader was gewoon arbeider. Hij was op een opleidingsschool voor 

officieren in Leningrad. 

Van Bill wat eipoeder gehad. Lekkere eierpannenkoeken gebakken en gesmuld er van. Alleen 

’t is zo weinig!! In de Engelse barak 55A tijdens het eten loopt me het water in mijn mond als 

die knapen daar aan het kokkerellen zijn. Thee en nog eens thee drinken ze, de godganse 

dag. “Brew-up”. 

Dresden en Chemnitz moeten ontzettend zijn gebombardeerd de laatste dagen. Dresden nu 

geen hospitaalstad meer of cultuurstad of iets dergelijks, want de Duitsers leiden hun vervoer 

er door en concentreren er troepen nu. Nu nog 100 km van hier de Russen. 

 

Briefomslag 19-10-1943 geposte brief aan Goos. Op 17-2-1945 in zijn dagboek geplakt. (coll. Familie 

Doornewaard). 
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Zondag 18 februari 1945 

Zondagavond 19.00 uur. Net onze hele portie kuch verorberd. Ik had het eerst wat geroosterd 

op de kachel. Een beetje vispastei en suiker erbij en foetsie is alles weer. Morgenmiddag weer 

wat slabberdewaksiesoep en een paar piepers. Er is sprake van verminderde rantsoenen 

weer. Blij vooruitzicht dat ons streelt!! 

Ik heb de hele middag zo’n ellendig gevoel gehad en maar wat lopen ijsberen. Een poosje bij 

het voetballen gekeken, maar anderen zien rennen, daar word je ook beroerd van. Toen weer 

op bed liggen, Frans lezen, toen weer wat rondgelopen. Bij Bill in de barak word ik ook akelig 

van al die eetwaren, die die knapen daar klaar maken. Dan word je verbitterd. Tegen wie, je 

weet het niet, tegen wie je daarover verbitterd moet zijn. En dat eeuwige praten over eten 

maakt je ook ziek soms. Ik ga maar vroeg naar bed straks. Om 20.00 uur alarm geweest, één 

uur lang. 

Dinsdag 20 februari 1945 

Gisteravond één uur alarm. Afgelopen nacht 2 x alarm geweest. Niet veel nieuws van de 

fronten. Gisteren van Bill een blikje soeppoeder gehad en wat vermicelli. Gauw gekookt op 

kacheltje en heerlijk ging het er in, gevolgd meteen door het brood (1/9 portie). Dat was 16.30 

uur. Nu 10.30 uur, dus de soep en kartoffelen zijn te verwachten. 2 x per week 1/9 brood. We 

kregen per week 2100 gram brood, nu 1975 meen ik. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Weer zeer goed tegenwoordig. De zon schijnt nu zelfs volop. Evengoed branden de lampen 

in de barak volop natuurlijk. Er zijn weer gevallen van diarree. Eén ging ’s nachts op de wc van 

zijn stokje. Een paar multivitamine-tabletten ook van Bill gehad. 

Donderdag 22 februari 1945 

Gisteren een verrassing: 400 kg havermout uit Denemarken ontvangen. Per man 300 gram 

uitgedeeld en toen aan het koken of zo droog eten. Als koek ging het er in! De Deense officier 

die bij dit transport dat grotendeels voor de Denen hier was bestemd, aanwezig was, vertelde 

dat er 2 zendingen levensmiddelen uit Denemarken naar Nederland zijn verzonden. 

 

Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 
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Krantenartikel, geplakt in dagboek Goos Doornewaard 

 

Maandag 26 februari 1945 

Middag 17.00 uur. Nog steeds geen pakketten. De Polen ontvangen vandaag (2000). We 

snappen er geen sikkepit van hoe het komt, dat alle nationaliteiten hier – behalve de Russen 

die geen lid van het Rode Kruis zijn – pakketten hebben ontvangen en alleen wij niet! Waar 

ter wereld mag dat aan liggen? Onze regering betaalde of betaalt toch ook aan het Rode Kruis! 

Waarom is er dan voor de Engelsen en Amerikanen wèl transportgelegenheid en niet voor 

ons? Wij hebben ook sinds augustus geen pakketten van thuis meer ontvangen – enkelen 

uitgezonderd – en in totaal over de tijd dat we krijgsgevangen zijn nog geen pakket per maand 

gehad (17 van de 24 maanden), terwijl de Engelsen iedere 14 dagen per man een pakket 

hadden, ja zelfs 1 x per week, zeker een jaar lang hier! 

We lopen te rammelen tegenwoordig. Vandaag 1/10 brood per man (= 200 gram) en wat 

erwten(water)soep en 8 aardappelen. De andere dagen krijgen we 1/6 brood per man per dag 

(330 gram). Iets suiker met margarine, wat Duitse kaas completeert het menu vandaag. Net 

hebben we het brood met suiker en kaas en margarine verslonden. Een tijdje is je maag weer 

stil dan. Henk probeert nu wat roggemeel te krijgen bij de Russen voor vanavond nog. De 

Russen zitten tegenwoordig de erwten uit de rioolleiding vanaf de keuken te vissen. 

Net komt Henk terug met goddank roggemeel. Ik zit er zo wat van te kauwen en denk 

onwillekeurig aan de vele keren dat ik vroeger thuis, langs roggevelden lopend, aren liep leeg 

te eten. Henk loopt te schelden op de Engelsen die met hun sigaretten de prijs alweer hebben 

opgejaagd. We gaan gauw pap koken. 
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Woensdag 28 februari 1945 

Vanmorgen met mijn hele hebben en houden ontluisd. Ik zat er onder! Daarna verhuisd naar 

een andere plek in de barak. Ik had me daar een viespeuk beneden me liggen met een 

huidziekte en ik geloof vast, dat die me aan die beestjes had geholpen. Nu voorin barak, hoog 

en droog. 

Van Vic Beard vandaag gekregen op voorwaarde teruggave zo gauw we daartoe in staat zijn 

wat onze pakketten betreft: 1 blik preserved butter en 1 blik sardientjes. Fijn gebaar van hem. 

Hij had vanmorgen een tik op zijn ogen gehad in de barak. Schijnt moeilijk met zijn mensen 

om te kunnen gaan daar. Zoekt contact met alle mogelijke nationaliteiten, handelt en praat 

over onderlinge vriendschap van de volkeren.  

Al met al vanavond heerlijk gebikt. Laatste roggepap, een portie brood extra gekocht na wat 

scharrelen. Butter, sardines! Hoi, een heerlijk gevoel! 

Toen luchtalarm, 2 x één uur. Daarna de was gedaan. Nu 23.00 uur. Op de kachel zit er nog 

een stel te kletsen. Net komt er een vertoornde stem uit een van de kribben: “Ga op de Knobbel 

zitten ouwehoeren, ouwe lullen!”. Het spreken daalt tot gefluister. 

 

Interieur met links de kribben, 3 hoog. Ook de stenen kachels. (coll. Dick van Maarseveen) 
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26. MAART 1945 

 

Vrijdag 2 maart 1945 

Luchtalarm op luchtalarm. Gisteravond 2 ½ uur. Vannacht 3 x. Vandaag bijna voortdurend. 

Vanmorgen een 4-motorig vliegtuig neergeschoten. 7 parachutes. Eentje kwam vlak achter 

kamp neer. 

Bill heeft ons, samen met Dave, een grote vriendendienst bewezen. Heeft aan ons geleend 

10 pond, terug te betalen na de oorlog 12,10 pond. Daarvoor 150 fags (sigaretten). Daarvoor 

1 brood, margarine, suiker, koffie en wat melkpoeder van hen. Net was het gisteravond 

hopeloos met ons: geen margarine van Duitsers ontvangen. Kuch met kunsthoning. Na het 

luchtalarm heel laat, hebben we nog een bakje zitten drinken. 

Vic Beard vertrekt vandaag naar Engeland. Al vanaf juli 1940 krijgsgevangen. Ruiling. Wind, 

wind, wind, al 2 dagen lang. Koud. Weer zegels voor pakketten verzonden. 

Zondag 4 maart 1945 

Koud, koud, sneeuw, geen stookgerei voor om 17.00 uur. Middageten erwtensoep. Niet 

slechts met een paar piepers erin geprakt. Maar het is zo weinig, zo weinig. Na afloop maar 

weer op bed liggen. Tot Bill komt en we gaan werken aan zijn kookapparaat. “Blowen” zegt 

hij. Tot  nu toe, 20.00 uur mee bezig geweest met z’n drieën. Henk bloedende vingers van 

het blik knippen. Bill snijdt zich, ik vijl me een lap vel van m’n hand. En zo is de dag weer 

mooi gepasseerd. 

Nieuws is reusachtig goed. Aan de Rijn in het Roergebied. Mönchen-Gladbach gevallen, 

Duitsers 3 bruggen over Rijn al opgeblazen. En alsmaar luchtaanvallen. Russen 

consolideren noordvleugel tot aan de Oostzee. 

Weer kortingen van de rantsoenen aangekondigd. 2 x per week geen aardappelen, 2 x per 

week geen margarine. Er zijn besprekingen gevoerd met Duitse instanties en het resultaat is 

dat 84 wagons (of vrachtwagens?) op weg zijn naar de kampen. Nog meer hoop is voor ons 

gevestigd op het Deense Rode Kruis, dat deze dagen aan de Denen weer wat brengt. 

Gisteren weer 2 zegels voor pakketten  ontvangen. Naar thuis (Oldebroek) gestuurd. Ook 

van Henk beide daarheen. Eén naar B. Lokhorst en één naar E. v.d. Kamp. 

Woensdag 7 maart 1945 

O.a. in Keulen gevechten. Meeste Rijnbruggen midden Rijn opgeblazen. Churchill bezocht 

dit frontdeel. Luchtaanvallen gaan door. Een nieuw vergeldingswapen V3 ingezet. Soort 

vliegende bom.73 Goebbels heeft gesproken. Geen kranten, al meer dan een week lang. 

Nu 19.00 uur. Onze paar sneetjes brood net op. Zo lang mogelijk uitgesteld. Nog een gevoel 

in je maag of er niets in is. Ellendig! Vandaag Fransen weer massa biscuits van Rode Kruis 

                                                 
73 De V3 (ook: London Gun) was een Duits meerkamerkanon uit de Tweede Wereldoorlog. Nabij Calais werden 

twee batterijen van ieder 25 stuks gebouwd om Londen te kunnen treffen, maar de V3's zijn nooit gebruikt. Door 
de Duitsers werden ze Hochdruckpumpe (HDP), fleißiges Lieschen of, naar het 
uiterlijk, Tausendfüßler (duizendpoot) genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerkamerkanon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Calais
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
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ontvangen. Wij zitten maar te wachten. O wee, als we vandaag of morgen moeten gaan 

verhuizen hier. Dan vallen er onherroepelijk slachtoffers. 

Sneeuwjacht momenteel en de hele dag koud! Op bed, deken om je heen, wat lezen. Ja, ja, 

wat leven we lang en gelukkig! 

Vrijdag 9 maart 1945 

Hoera voor de Denen! Vandaag ontvangen van Deense Rode Kruis per man 300 gram spek, 

175 gram worst en 300 gram erwten. De koning te rijk zijn we weer! Allemaal er om heen. 

Uitdelen. En eten meteen dan. Hé, dat smaakt! In de pan die erwten en op het vuur! Snij je 

paar sneetjes brood, spek erop, worst. Wat verandert een mens daarvan. Ineens een heel 

andere stemming! 

Zaterdag 10 maart 1945 

Berichten geweldig goed. Westfront hele linker Rijnoever in geallieerde handen, 

uitgezonderd klein Duits bruggenhoofd. Door de geallieerden bestaat al sedert woensdag 

een bruggenhoofd over de Rijn!74 Geweldig optimisme nu! In een paar weken nu klaar? 

Vanavond spek gebakken. Spek meneer! S.P.E.K. Brood er in gesopt en gesmuld als 

koningen. Klein maar fijn was het beetje. 

Geruchten: Hitler zelfmoord, Rijksdag bijeen. Hele Westfront gecapituleerd. Een miljoen 

pakketten klaar in Denemarken. 

Zondag 11 maart 1945 

Na appèl weer op bed. Rest erwten, spekjes en aardappelen gebikt. Middag: kerkdienst 

geweest ds De Kluis. Naar Bill. Plaats voor mij gereserveerd in het theater. Daar heen. 

Kaarten schrijven naar Willy, Oldebroek en Heino (waar de vrouw van jongere broer Beerd, 

Riek Veldhuis, vandaan komt). Nu al ruim 2 maanden geen nieuws van Willy. “Alles zal wel 

goed zijn” denk ik steeds.  

Hele morgen in de verte gedonder richting Berlijn. 

Maandag 12 maart 1945 

Vanmiddag weer ontluizen om de rest kwijt te raken. Erwtensoep, zogenoemd erwtenmeel 

waarin hier en daar een erwt zweeft. Rest 99% water. En geen aardappelen! Doe je maaltijd! 

Er zal wel weer het nodige zijn achterover gedrukt.  

 

Verzoek om 3 man te ontluizen op 12-3-1945 (coll. Familie Doornewaard) 

                                                 
74 Op 7 maart 1945 hebben de Amerikanen de Ludendorffbrug over de Rijn bij Remagen veroverd. 
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Vanmiddag weer wezen ontluizen. Ook een koppel Duitsers was daar, van de Luftwaffe. 

Allen jonge snaken, er perfect uitziend. Ik praatte wat met een paar. Eén zei, toen hij 

wegging: “Bald wieder ins Vaterland zurück!”. Zij kregen nog ¼ brood per dag. Ik vertelde 

hem dat wij vandaag 1/8 kregen en géén margarine en geen aardappelen en dat we honger 

hebben en geen Rode Kruispakketten ontvingen. 

20.00 uur. Heb bed al weer opgemaakt, want tegen 20.30 uur pleegt tegenwoordig het licht 

uit te gaan: alarm. 

Dinsdagavond 13 maart 1945 

Een pamflet is o.a. voor aan de Lagerführung en in het badhuis opgehangen van de 

volgende inhoud: 

TAKE YOUR CHOICE! 

If Germany collapses she will become Bolsjevic. There is no doubt about this fact. The other 

countries of the continent are on the way to become Soviet Republics, England will find herself 

isolated against a Soviet Europe and a Soviet area from the Atlantic to the Pacific. 

This will be the end of your wealth, your trade, your civilisation and the end of your Empire. 

Only a union of all European nations and their common co-operation with the British Empire 

can safeguard the existence of Europe, of her tradition and her civilisation against an agression 

from Siberia. The very existence of the Empire will then be secured and a permanent peace 

will be guaranteed for our continent after a long period of fraticidal wars. 

The present war consequently will be the last European conflict. Soldiers of all European 

countries are fighting for this aim, united in the European British Peace League. 

Het zo lang verwachte aanbod van samenwerking hier in woorden uitgedrukt! Het geheel 

verlucht met kaartjes, aangevende de machtssfeer van Rusland.  

Koolraapsoep zonder zout, 6 aardappels. 1/6 brood (300 gram), margarine, suiker. Eet je dik! 

Vanmorgen op bed. Enkelen waren een tafelblad aan het schuren. ’t Was net of het door mijn 

maag schuurde. Rasp, rasp, leeg, leeg! Er is geklaagd over de dunne soep en geen zout. ’t 

Antwoord was, dat de Duitse bevolking ook geen zout had. 

Als de wagens met koolrapen worden uitgeladen bij de keuken, staan er minstens 5 

gewapende Duitsers en nog een paar man van de keuken er bij tegen het stelen. Velen koken 

de aardappelschillen heel fijn gehakt. Sommige Russen eten ze zó met handenvol tegelijk op, 

als de jongens hier ze weggooien. Velen van onze jongens verzamelen de schillen ook, om ze 

naderhand nog eens zorgvuldig na te pluizen dat er geen draad aardappel meer aan kleeft. 

Geen kolen, geen hout dezer dagen. De jongens slopen alles wat los en vast is. Gisteren 

waren de zijstaande schotten van de vuilniswagens verdwenen. Als represaille kwam een mof 

vanmorgen een tafel en bank weghalen om nieuwe te maken.  

Henk komt net z’n bed uit en doet het voorstel om elk een snee te nemen van onze zuur 

opgespaarde sneetjes geroosterd brood (reserve voorraad). Daar gaat-ie dan: knabbelen! 
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Morren en Driezes zijn geluksvogels. Zij hebben elk een Deen met wie zij omgaan hier. Een 

zegel ging alras naar Denemarken en zij ontvingen een pakket met spek, worst, kaas, brood, 

havermout, erwten. Ons aller hoop is nu gevestigd op de nieuwe wagen uit Denemarken voor 

de Denen hier. Misschien!? 

Woensdagmorgen 14 maart 1945 

Net appèl geweest, druilerig weer. Achter het kamp waar de korenvelden zich uitstrekken tot 

de dorpjes in de verte, is alles al groen geworden de laatste tijd. Nu voor het eerst hoor ik de 

leeuweriken daar ergens zingen en een paar kraaien zit in de bomen bij de schietbaan. Een 

ander komt al schreeuwend met lome wiekslag aanvliegen. Voorjaar in de lucht!! Nu weer 

gauw naar bed, want anders gaat de maag te hard knagen. 

Donderdag 15 maart 1945 

Vandaag prachtig weer. Stukken milder. Je leeft er helemaal van op! Velen zaten vanmiddag 

al buiten in de zon. 

Koolraapsoep met iets zout, 6 aardappelen, 1/7 brood, margarine, suiker. Als koek ging het 

brood er in vanavond. We kauwen er zo lang mogelijk op. De aardappelschillen pluizen we 

nog na!  

Er schijnt een pakket uit Nederland (met zegel) binnen te zijn. Je zou haast hoop gaan krijgen. 

Als die komen, zijn we weer onder de pannen. 

Een brief èn kaart van ’t vrouwtje. Alles wel. Ze is naar Tiel geweest per fiets nota bene. En ze 

wou ook naar Oldebroek. Een V1 neergekomen achter de Veenstraat (in Enschede op 20-02-

1945). Blij er mee. Was al wat ongerust. 

Zaterdag 17 maart 1945 

Voor Engelsen nieuws: Duitsland heeft via Zweedse zaakgelastigde om vredesvoorwaarden 

verzocht aan Engeland en Amerika. 

Bombarderen gaat maar door. Gisteravond voor de 25e achtereenvolgende avond. Ongeveer 

20.30 uur alarm. Vanmiddag weer ronken en ronken, golf op golf. We gaan er niet eens meer 

voor naar buiten. 

1/8 brood, margarine, suiker, koolraapsoep, 6 aardappels. We hebben vanavond weer ieder 2 

sneetjes gedroogd brood van onze reserve aangesproken. Veel erger zal het wel niet worden 

(hopen we in stilte). Ook zijn er berichten uit Nederland binnen, dat het verboden zou zijn daar 

om pakketten te verzenden! Staan wij er even mooi op! 

En maar praten over eten! Als ik zo boven op mijn bed lig, lig ik daar vaak naar te luisteren. 

Eeuwig en altijd over eten. En zelf doe ik het ook. Je hele lichaam schreeuwt er naar, dus is 

het geen wonder dat je geest er van vervuld is. Ook opbeurende stemmen hoor je, zoals: “Er 

zijn er meer doodgegaan van teveel eten dan van te weinig”.  

Een stille hoop is gevestigd op de eerstvolgende Deense zending, die deze dagen verwacht 

werd. Kom je in een andere hoek van de barak, zijn ze daar ook over het eten aan het roddelen: 

je kunt beter dit doen of dat, of toen hadden we dat , toen namen we eerst altijd….. en de 

stukken brood gingen naar de Italianen. 
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Eén die bakker is, vertelt over speciale lekkere en grote en malse broden die hij placht te 

bakken. Aan de tafel naast de onze zit een paar knapen die in de keuken werken en die 2x 

per dag een bord vol met aardappelen met of alleen koolrapen bikken en soms wat vlees zelfs 

hebben. Er zijn al stemmen opgegaan: “Naar de werkersbarak die knapen, dan hoeven wij er 

niet langer tegen aan te kijken”. 

Opper Van der Horst (Opperwachtmeester F.W. van der Horst Kgf 104053) (de eeuwige 

kankeraar) is bezig met een vochtig gemaakte vingertop de kruimeltjes van die tafel te pikken. 

Ikzelf betrapte me er gisteren op kleine stukjes koolraap uit die knapen hun eetketel te vissen 

toen ze klaar waren. En alles uitlikken doe ik. Geen kat kan het schoner! Geen kruim, geen 

draad blijft er in enige pan, schaal, ketel of blikje zitten die we gebruiken. 

En zo mager dat we worden! Uitstekende jukbeenderen, mager op je lichaam. Mijn “dikke 

benen” zijn er af! Ik moet me nu de nodige malen ’s nachts en ook overdag omkeren op m’n 

bed, omdat m’n uitstekende kale heupbenen pijn gaan doen. 

De kachel schijnt gebrand te hebben. Zeker weer wat vodden opgescharreld door de stoker 

Karels (Monteursmaat G. Karels Kgf 105428). Een paar man staat er boven op, anderen zitten 

er op of hangen er omheen, allen zijn we in afwachting van het luchtalarm dat ieder moment 

kan komen. Naar bed dus alvast! 

Donderdag 22 maart 1945 

Alweer: Hoera voor het DANSK RØDE KORS. Vandaag kwam de wagen weer en bracht voor 

ons 300 kg stokvis! Ieder ½ pond. Henk had iets verkocht voor 4 sigaretten en daarvoor een 

½ KLIM blik rogge gehaald bij de Russen. Bovendien kregen we van 2 jongens die in de 

keuken werken, een prak inhoudende aardappelen, rode kool, witte kool, koolraap en nog wat. 

Alles hebben we bij elkaar gekookt en ieder hadden we een flinke pan vol warm eten. Tjonge 

jonge wat zit dat, Toen we ’t naar binnen gewerkt hadden, zaten we elkaar gewoonweg met 

verheven gezichten aan te zien! Wat dankbaar voel je je dan! Morgen gaat het weer op de 

oude voet voort, maar dit was even een opfrisser. Zwarte, hete koffie na. Dorst, dorst! 

Zaterdag 24 maart 1945 

Gisteren 1/8 brood. Vandaag 1/5 (van 2 kg). Morgen 1/10 (!). Erwtenmeel met hier en daar 

een erwt en water, water. In Altengrabow zijn, naar verluidt, pakketten aangekomen. Uit 

Enschede heeft zekere Ten Donkelaar (Sergeant W. ten Donkelaar Kgf 105048) een pakket 

mèt zegel ontvangen. Zeker over de grens gebracht? Henk, Prenger en Rien hebben plannen. 

Gisteren zomerse dag. Vandaag idem. Heb paar uur in zon gezeten. Passen op wasgoed 

meteen. Dekens luchten. Doodmoe van de was. Wat stukken sokken uit vuilnisbak op de kop 

getikt. Proberen er een paar hele van te maken. Vette jacket gewassen. 

Nu met het mooie weer mensen overal op land aan het werk. In tuinen om het kamp wordt 

gespit en gewerkt. Voorjaar, voorjaar. Het gaat nu weer erger knagen. Als we nu maar meer 

te eten hadden! Pijn in rug als ik lang zit. Velen hebben dat. 
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Hele middag zo’n beetje luchtalarm. Eskaders bommenwerpers, jagers, lange witte strepen 

achter zich trekkend. Wolkjes van afweergeschut. Huilen van sirenes, ver weg. Van het lazaret 

ook. Bericht: Koningin in Nederland terug.75 

Dinsdag 27 maart 1945 

18.30 uur. 200 gram brood op. Lang en langzaam kauwen om het genot van het eten maar 

lang te laten duren. Vanmiddag dunne, dunne soep. En een zin nu, een trek, een schreeuwen 

van je maag om méér, méér! Dan zijn er anderen die gaan eten als jij klaar bent, de hele avond 

door, nu deze dan die. Anderen bewaarden hun soep. Weer anderen, enkelen in onze barak 

die werken, hebben grote borden vol aardappelen en boter enz. Ze kopen brood met dik boter 

en suiker. En ik zit boven op mijn bed en kijk daar op neer; als gefascineerd zat ik straks te 

kijken naar iemand, die zijn brood, netjes met een vork indoopte, stukje voor stukje, in een 

bakje met saus. Hè, drinken zou ik jus kunnen! Ik ga maar weg, naar Bill. 

Donderdag 29 maart 1945 

Denen aangekomen hier (1500). Zoveel pakketten bij zich. 2 Rode Kruis vrachtauto’s 

aangekomen uit Genève met pakketten voor de Fransen en Engelsen. Natuurlijk niet voor ons. 

Wij hebben het ook niet nodig! 

Een schrijven van een expediteur uit Lübeck is bij de vertrouwensman ingekomen, dat daar 

13,5 ton levensmiddelen voor de Nederlanders reeds geruime tijd ligt, doch door blokkade  op 

het vervoer niet naar hier kan worden verzonden. Wij staan hier wel in het verdomhoekje. 

Vandaag Willemsen (Bredanaar) met t.b. naar lazaret. Tijdschrift “Signal” hier. Foto van meisje 

met kop thee in handen er in. Het echte fijne vrouwelijke is kleding en houding. Hoe lang nog 

voor ik dat weer terug vind? 

Nieuws is geweldig. Over Rijn overal bijna nu generaal Patton. Het verst langs Main richting 

Neurenberg. 

Gisteren Rus doodgeschoten in de kampstraat. Probeerde knol te pikken van de wagen naar 

de keuken. Achter hem lopende Engelsman zwaar gewond. Nu 2 Duitse onderofficieren als 

bewaking. 

Uit Kampen zijn 4 zegelpakketten binnen!!! Hoop! Brief van Willy uit Oldebroek. ’s Nachts 

beschoten, slapen nu bij oom Frank. IJssel gesloten (21 febr). Zij schrijft: “Pakketten 

onmogelijk”. 200 gram brood vandaag. Morgen weer. Slap, slap! En wat verbitterd. De honger 

maakt je zo. Je ziet je lichaam uitteren en je kunt niks, niks doen! 

Goede Vrijdag 30 maart 1945 

08.00 uur. Boven op bed als gewoonlijk ’s morgens. Smit heeft net nieuws voorgelezen. Zegt: 

Westfront: Kesselring vecht nog op papier verder. Het is niet te houden. Alleen in Nederland 

sterkere tegenstand bij Emmerich tegen Montgomery. Churchill aan front geweest. 

                                                 
75 Op 13 maart 1945 steekt Koningin Wilhelmina in Eede (Zeeuws-Vlaanderen) de grens over. Deze is 
provisorisch aangelegd door een witte streep meel over de weg. 
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Iedere dag kan het einde nu zijn. Churchill heeft in rede gezegd, dat de geallieerden zullen 

bepalen, wanneer Duitsland de wapens neerlegt. 

08.10 uur: gerucht komt binnen: “’t Is al afgelopen”. Eén moment springt er iets in me op en ik 

geloof dat ik met grote ogen staarde. Maar meteen daarop de gedachte: “Dat is natuurlijk niet 

waar”. Veldman (Sergeant G.W. Veldman Kgf 103364) tekende nieuwe kaart. De hele dag 

staan we wat ervoor te wijzen en te delibreren. 

27. APRIL 1945 

 

1e Paasdag Zondag 1 april 1945 

Hulp ingeroepen van Deense collega’s en met succes: 2 grote dozen vol levensmiddelen voor 

de politie. En wij maar delen. Met 15 man. Elk wat worst, spek, boter, margarine, bouillonpasta, 

suikerklontjes, vitaminetabletten, brood, knäckebröd, stroop. Eten vanavond en alle leed is 

verdwenen. Toch een goede Pasen. 

Vanmiddag naar de kerk. Daarna met 2 Denen gepraat. Aardige kerels. Hun adressen 

genoteerd en zij de mijne. Anker JØRGENSEN, Goldblommevej 18, Kastrup, Danmark. Kort, 

donker, sikje, en zijn vriend Erik OLSEN, Hyltebjerg Alle 29, Kobenhavn, Danmark. Blond, 

lang, vrouw en 6-jarige zoon. Morgen terugzien. Vertelden over Buchenwald. 

Kom ik terug in barak om 20.00 uur, is Henk aan het knokken geweest en juist met de goede: 

Roskam (Sergeant B. Roskam Kgf 104323) en goed raak ook heeft hij geslagen. Allen zijn het 

erover eens dat het tijd werd. Later komt Roskam toch zijn excuses aanbieden over wat hij 

heeft gezegd (maakte Henk voor dief uit over iets in vertrouwen gezegd). 

Nieuws buitengewoon! Ver in Duitsland al. Ook volgens Wehrmachtsbericht. Ook langs 

Nederlandse grens. Münster al genomen. Bij Kassel en Fulda. Gerucht over richting Leipzig. 

Hoe lang nog? 

Gisteren brief van Willy van 16 maart! Alles goed, genoeg te bikken. Stemming nu geweldig 

veel anders van mij. Weer moed. Ons lichaam had het ook zo nodig. ’t Schreeuwde om voedsel 

en zie, daar is het. Henk had vanmorgen eerst al een paar nieuwe Amerikaanse schoenen 

verkocht voor een stuk brood, ’n plak worst en 20 Deense sigaretten. Dankbaar, dankbaar ben 

ik nu, voor alles! 

2e Paasdag 

Nog meer gekregen van de Denen. De politie per man een 2 kg Duits brood en margarine en 

marmelade. Verder nog wat worst en reuzel. Alle Nederlanders 125 pakketten (1 per 10 man). 

Nog kennis gemaakt bij Dave en Bill met een Deen die goed Engels spreekt. Arne 

JØRGENSEN, die ik straks moet schrijven. Vanmiddag komt bij ons op bezoek Rikard 

JOHANSEN, uit Roskilde, die ongetrouwd is en mij straks wil opzoeken per motor. Een paar 

uur kletsen. Hij haalde thee en suiker en wij hadden vrij roken. ’t Een en ander liet hij nog 

achter. Wat een dagen, wat een dagen. Ineens zijn we de Piet! 
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Dinsdag 3 april 1945 

Vanmorgen zijn de Denen per Zweedse Rode Kruis-bussen vertrokken naar een Lager bij 

Hamburg. ’n Hele kolonne. Zelfs Rode Kruis-zusters er bij. In dat kamp worden ze geheel 

verzorgd door het Zweedse Rode Kruis. Naar Mühlberg kolen halen. Groenten plukken. 

Woensdag 4 april 1945 

Henk gaat in de aardappel-mieten werken. Extra soep en wat piepertjes. Die laatste moet hij 

smokkelen door controles heen (fouillering!). Maar in een pan soep gaan er ook een 10 à 12. 

En achter de kleren. 

Donderdag 5 april 1945 

Door al het eten dat we een paar dagen gedaan hadden (waar onze maag natuurlijk niet op 

berekend was ineens) zijn we beiden wat van de kook geweest. Eerst Henk ’s nachts en ik 

gisteren overdag gooiden de zaak er maar weer uit. En lopen naar een zekere plaats. En Norit 

slikken. 

Maar lekker eten doen we weer. Vanmiddag heerlijke gekookte verse aardappelen gehad met 

koolraap en een jusje. Een uitje had ik op de markt gekocht, nadat ik eerst onze beide porties 

Duits brood had verkocht. Ik ben er zo druk mee! Koken en wassen en brood roosteren en een 

uitje en margarine + koffie met geroosterd brood met suiker om 21.00 uur na. We zijn er 

voorlopig weer bovenop! Dinsdag naar Mühlberg met het kolencorvee heb ik nog 3 koolrapen 

en wat schorseneren uit een bijkeuken gestolen. Alles aan repen gesneden binnen gekregen. 

Nu niet meer nodig. 

Zaterdag 7 april 1943 

Henk aardappelenmieten. Een allemachtige toer om wat te “mausen”. ’s Ochtends om 07.30 

uur ga ik mee, want misschien ziet hij kans er een koolraap tegelijk met de wagen uit te 

smokkelen. Al 3 x geen succes. In de eetketel met soep, die hij ’s avonds meeneemt, zitten de 

nodige piepers. Vanmorgen bij de fouillering raakte hij 5 aardappels kwijt. Daarentegen 

hadden we groot succes nadien. Ik “wandel” langs de buitenste prikkeldraadversperring – 

langs de postbarak -  en ga daar heerlijk tegen een paal in de zon zitten. Komt de 

aardappelwagen buiten langs – 3 posten erbij! – dan legt Henk wat grote piepers onder de 

draad en een zakje (vandaag met 28 aardappels!), dat ik aan een touw om m’n middel hang, 

onder mijn overjas. De posten zeggen niets, hebben zelf “ gemausd”. Ik sta nog wat in de zon 

en slenter met een dikke bungel langs mijn benen hangend, langs de controle aan de ingang. 

Ik sta kwasi nog wat te kijken. Hou ondertussen mijn hart vast inwendig. Maar het ging perfect! 

En wij maar piepers eten. En ’s avonds samen brood roosteren. Een paar keer onze portie 

brood verkocht voor sigaretten en daarvoor zout en uien gekocht. Nu ook proberen wat 

aardappelen te verkopen. Het gaat goed zo! En goed nieuws! Coevorden, Hannover, Erfurt, 

Wenen bijna omsingeld! 

Zondag 8 april 1945 

Vanmorgen met Henk meegelopen naar magazijn. Succes: een knaap van een koolraap nam 

ik mee. Om 10.00 uur weer geprobeerd langs de draad, maar pech! De Duitse post bij de 

wagen was een verkeerde en pikt het reeds geworpen zakje met piepers. Henk kreeg later het 

lege zakje terug. Morgen beter. 
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Ik ben de hele dag druk: helpen “mausen”, schillen, koken, vaat doen, brood roosteren. 

Vandaag onze Deense havermout als 2e gerecht bij het middagmaal genomen. Voor 1 sigaret 

2 lepels zout gekocht. Henk brengt nog een koolraap mee. 

Nieuws geweldig! Coevorden al genoemd in Duitse berichten. Ook langs westkant van de 

IJssel. Engelse berichten spreken over 7 mijl van Bremen en 70 mijl van Leipzig en 40 van 

Neurenberg. Voor het eerst sedert lang weer brief naar Tiel. Ook naar Ep (Egbert 

Doornewaard, iets jongere broer). 

Maandag 9 april 1945 

Vanmorgen succes bij het magazijn: zakje aardappels er uit. Vanmiddag geen succes.  

PAKKETTEN aangekomen! 8 Trucks. 6 trucks naar de Engelsen (969 man), 1 truck naar het 

lazaret en 1 truck voor overige nationaliteiten samen (zijnde Polen, Serven, Fransen, 

Nederlanders). Morgen volgt nadere verdeling van deze truck. 

Trucks waren vrijdag uit Genève vertrokken en waren bemand met 13 Zwitsers en 20 

Canadese krijgsgevangenen. Vertelden dat onderweg aantal trucks in handen van de 

geallieerde troepen zijn gekomen. (wordt misschien 1 per 5 à 6 man morgen). 

Bij de Engelsen werd vanavond bekend gemaakt dat er nog meer trucks onderweg waren naar 

dit kamp, doch dat deze uitsluitend voor de overige nationaliteiten bestemd zijn. (Dat zeggen 

ze om hun geweten tot zwijgen te brengen, zeggen we hier). Wij zijn dankbaar voor hetgeen 

we krijgen! O, zo dankbaar, maar weer rijst de vraag: waarom dat verschil? Waarom dat 

onrechtvaardige? 

Dinsdag 10 april 1945 

Vanmorgen groot succes bij ’t magazijn: 2 zakjes piepers!! Om 11.00 uur pech. Beroerde post. 

Hele morgen druk geweest met middageten. Aardappelen, koolsoep, jus. Samen met majoor 

Metz, ter ere van de verjaardag van zijn vrouw. Hij zorgde voor thee en een Pall-Mall na! 

Heerlijk gesmuld van de doodgewone kost. 

Pakketuitdeling gaat langzaam. Wij morgen pas aan de beurt. 

Prachtweer!! 

Woensdag 11 april 1945 

Gisteravond zou ik om 22.00 uur net gaan schrijven toen, floep, het licht uit. Het was voor de 

jongens geen bezwaar om gezellig te blijven zitten doorbomen. De pakketten zijn ontvangen. 

Per 3 man 1 Amerikaans pakket. En laat ik nu net de mazzel hebben een pakket met 140 

sigaretten te krijgen! Gezellig verdelen. Snoepen. 

Gisteravond hadden de meesten een lekkere hap klaargemaakt, een heerlijke bak koffie na, 

hè dan voel je je weer mens. ’n Brokje chocolade nog. Rijkaards zijn we ineens. 

En het nieuws goed: Hannover gevallen. Het Zweedse Rode Kruis deelde in Amsterdam en 

Den Haag brood en boter. Al met al maakte dat dat 90% vannacht bijna niet heeft geslapen 

en door maar te liggen kletsen en fluisteren, de weinigen die niet zo veel last hadden van de 
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koffie ook wakker hielden. Prenger en De Lange en Daantje en nog een hebben de hele nacht 

zitten bridgen tot de reveille toe. 

Vanmorgen weer succes, doos vol. Al weg voor 30 sigaretten. Gisteren 3 dozen verkocht, ook 

voor andere lui al, in Amerikaanse barak. Goed verdiend en we hebben nu al 2 blikken 

margarine ingeslagen. Ga zo voort! Nu snel aardappelen schillen en dan naar de markt, een 

paar uien en zout kopen. 

Donderdag 12 april 1945 

Vanmorgen succes. Snel weg. 1 blik margarine erbij. Henk werkt in magazijn. Snel bij de grote 

drukte. Bij finale stormloop van 50 Russen op de magazijningang neemt hij de zak(-jes) onder 

zijn jas. Lagermeister met 3 posten slaat en stompt met geweerkolven, bajonet, vuisten op de 

Russen in. Tientallen staan aan de overkant te kijken. Colonnes voor houtkommando trekken 

langs. Henk portaal schuin tegenoverliggende barak in. Ik ben daar al of volg hem op de voet. 

Hij zet neer en is al weer weg. Ik touw om middel met haak en daaraan hangen de zakjes. 

Tentzeil quasi nonchalant over de arm. Sukkel naar de barak. Vanmiddag weer goed. In totaal 

nu 4 blikken margarine in reserve. 

Roemenen binnengekomen en Slowaken vandaag. 

Tijdens ons 2e avondeten – geroosterd brood en een heerlijke bak koffie – luchtalarm. Met 

majoor Metz en nog een paar ouwe herinneringen zitten ophalen over de eerste tijd hier. 

Vrijdag 13 april 1945 

Vader jarig vandaag. Zullen thuis ook wel extra veel aan mij denken nu. Wie weet wat ze zelf 

meemaken. “Mausen” vanmorgen succes. Middag geen kans. Stonden vandaag ook 2 

Hongaren op post voor magazijn. Om 11.00 uur gerucht: pantsers zijn Leipzig 

binnengedrongen. Even later: In Mühlberg pantseralarm. 11.30 uur bericht officieel: 

Hauptmann König heeft de vertrouwenslieden van de nationaliteiten bij zich geroepen en ook 

de aanwezige officieren – geestelijken en doktoren – en zou hebben gezegd: “Die Stunde ist 

da”. Het bestuur van het kamp is overgedragen aan de Engelse eerste-luitenant Jessop 

(tandarts hier). Voeding en bewaking blijven aan de Duitsers. Oproep aan ons allen om rustig 

te blijven en de gegeven orders op te volgen. Ook speciaal de orders van de sedert enige 

dagen in werking getreden KAMPPOLITIE, internationaal met witte band C.I.P. met serie 

stempels. Zij doen surveillance door het kamp, vooral op en nabij de markt. Enkele oplichters 

en zakkenrollers zijn al door hen gepikt. (o.a. Mos van ons is er ook bij). 

Vanavond ineens kanonvuur in richting Neuburxdorf. Wilde geruchten: pantsercolonnes van 

de Russen, sommigen hadden ze zelfs zien rijden. Vliegtuigen raasden hoog over het kamp. 

Misschien aanval op vliegveld geweest vanuit de lucht met boordwapens. 

Officieel nieuws zegt: Magdeburg gevechten. Wittenberg gevallen. Idem Weimar. Wenen nog 

straatgevechten. Russen bereiden aanval voor op deze hoogte van het front (Duits bericht). 

Ik zit nu te pennen – 22.00 uur – aan onze tafel, alleen, tinnetje met bloemen op tafel, de foto 

van Willy voor me. Hoe lang nog voor ik haar weer zie en wij samen ons nieuwe leven kunnen 

beginnen? Wie weet wat er voordien nog allemaal moet gebeuren. De spanning hangt in de 

lucht, is bijna tastbaar. Misschien morgen vrij, misschien valt het tegen. 
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23.00 uur. Barakchef fluit. “Heren, 23.00 uur. Lichten temperen en ramen open. Dus maar 

weer tot morgen!” Grootse plannen morgenochtend. Proberen dubbele portie eruit te halen. 

PRESIDENT ROOSEVELT op donderdag 12 april 1945 overleden. Zondag herdenking hier. 

Maandag 16 april 1945 

Stralend weer! Gisteren steeds Amerikaanse en Engelse jagers cirkelen.’s Middags – juist was 

ik in de kerk – luchtaanval op vliegveld en andere objecten in de omgeving. Afgelopen nacht 

onophoudelijk artillerievuur richting Leipzig. Duurt tot nu – 10.00 uur – nog voort. Dreunen. 

Rammelen van de ruiten af en toe. 

Nu ook mitrailleurvuur of licht kanonvuur te horen in de richting van de Elbe, pal west. Juist nu 

ratelen. Hele morgen al alarm in het kamp. Een geladen atmosfeer, afwachtend. Hoe zal het 

gaan? Misschien al binnen wie weet hoe korte tijd vrij?? Vrij? Vrij? Je kunt het je niet indenken. 

Heb juist piepers gepit. Erwtenmeel vanmiddag. Het menu is ineens in kwaliteit gestegen. Of 

we het krijgen zullen? Vanmorgen geen succes. Beide zakjes, die klaar lagen, gestolen! Pech. 

Lagermeister ziek. Op van de zenuwen? 

10.15 uur. Enige dubbelstaartige gevechtstoestellen van de geallieerden doen een duikaanval 

op Neuburxdorf of de spoorlijn daar. Ratelen, ratelen. Ik vlieg naar buiten en juist stijgen ze 

kurvend omhoog, omgeven door witte wolkjes van het afweergeschut. Hoog boven cirkelen er 

nog meer. 

Na de middag weer een aanval. Juist waren Henk en ik om 13.30 uur bij het 

aardappelmagazijn. De mof daar kon niet nalaten in de lucht te kijken. Ratelende 

machinegeweren, luchtafweer, wagens uit magazijn, overgeven van een grote zak 

aardappelen, gewikkeld in overjas, ik wegwandelen daarmee, alsmaar in de lucht turend. 

Rookwolken stijgen spoedig op en het brandt de hele middag. 

Ik breng vandaag 7 dozen aardappelen aan de man (2 van ons) en wij verdienen in totaal 97 

sigaretten. Gerucht dat de Russen over het gehele Oostfront een groot offensief zijn 

begonnen. 
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(coll. Familie Doornewaard) 

 

Dinsdag 17 april 1945 

Stralend weer. “Mausen”. Met rugzak nu en eerste oogst om 07.30 uur is 2 zakjes. Ik werk ze 

snel weg. O.a. een blik vlees gekocht. 

Geweldige activiteit in de lucht. Allerlei types jagers en bommenwerpers. Als het 

houtkommando van buiten het kamp binnen is, juist binnen de poort tegenover barak 9A, wordt 

het door een duikvlieger onder vuur genomen! Resultaat: 6 doden, waaronder 1 Duitser, 2 

Russen, 3 Engelsen/Amerikanen. Ook onze vriend, Dave Katzeff, wordt gewond. Schot door 

zitvlak en door enkel. Henk was buiten op de “mieten”. De hele zaak op de buik op de grond 

daar. Ikzelf was in het waslokaal aan het draaien (piepers koken). Allen dekking zoeken achter 

de muren. 

Enigszins ontgoochelde stemming in het kamp. Weten die piloten dat dan niet, wat dat hier is? 

Amerikaanse piloten in het lazaret hier verzekeren dat aan alle vliegeniers dit kamp bekend is 

als een krijgsgevangenkamp. Voorgesteld wordt nu op enkele daken te schilderen “P.O.W.” 

Alle verkeer buiten het kamp wordt onder vuur genomen. Ook de broodauto kreeg een beurt. 

De chauffeur – Nederlander – gewond. Henk had eerst naar dit baantje gedongen! 

Vanavond met Bill gegeten in zijn barak. Wij de aardappelen, groenten en jus. Pannenkoeken 

na van tarwemeel met rozijnen. Jammer van Dave dat die niet van de partij kon zijn. Voor 7 

sigaretten: uien; voor 8 sigaretten: suiker; voor 25 sigaretten: een soort vet (van soep 

geschept). (Ik ben de ménagemeester). 
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Uit andere kampen komen mensen binnen hier. Uit Torgau en Riesa. Vanavond om 21.00 uur 

kwam nog een troep Italianen. Prachtige avond. Zuidoostelijke hemel rood gekleurd. Brandt 

daar al sedert 17.00 uur. 

Vandaag zijn persoonsbewijzen e.d. die ons 2 jaar geleden zijn afgenomen, teruggegeven. 

Henk snijdt pijp van broek, als blijkt dat hij geen smokkelzak heeft. 

Zaterdag 21 april 1945 

Enige dagen van grote spanning achter de rug. Bij geruchte zijn de Westelijke legers al vlakbij 

geweest en ook de Russen. We hebben geweldige activiteit van de Engels-Amerikaanse 

luchtmacht, speciaal het jachtwapen, gezien. Rondom werden spoorlijnen, treinen enz. 

bestookt. We zagen ze iedere dag weer omlaag duiken en we hoorden het ratelen van de 

machinegeweren en de korte knallen van de lichte boordkanonnen. 

Een munitietrein ging eergisteravond door hun beschieting de lucht in, staande op 

emplacement Neuburxdorf, ongeveer 1 à 2 km van hier. Geweldige ontploffingen. Eén voor 

één zagen we de wagons de lucht invliegen. Een geweldig schouwspel. Vele ruiten hier 

gesprongen. 

Gisteren branden aan alle kanten. Torgau, Riesa. ’s Nachts ook richting Berlijn. Een 

onophoudelijk gedreun van artillerie. Vanavond zijn de berichten bijzonder goed. Magdeburg 

en Leipzig zijn kort na elkaar gevallen in 1 à 2 dagen. Dresden is bereikt. Neurenberg zag op 

de verjaardag van de Führer, 20 april, de Stars and Stripes wapperen in plaats van de 

hakenkruisvlag. Het Roergebied gaf de strijd op. 370.000 gevangenen gemaakt, onder wie 3 

generaals en Von Papen.76 Burgemeester van Leipzig pleegde met zijn gezin zelfmoord. 

De Russen zijn nu, ook volgens het Duitse nieuws, op verschillende plaatsen doorgebroken 

en staan op enige mijlen afstand van Berlijn. De 2 lange frontlijnen bewegen steeds verder 

naar elkaar toe. 

De Polen vertrokken gisteravond. Hauptmann König heeft gisteren de vertrouwensmannen 

van de verschillende naties bijeengeroepen – behalve de Russische – en gevraagd of zij 

wilden evacueren met hun mensen over de Elbe naar het Westen of hier blijven. De Engelsen 

en Amerikaanse vertrouwenslieden achtten het een te gevaarlijke onderneming nu te gaan 

evacueren en de anderen sloten zich hierbij aan, uitgezonderd de Pool. Daarop zijn afgelopen 

nacht de Polen – enkelen uitgezonderd – vertrokken. Henk en ik stonden net buiten. 

“Wiedersehn, gute Reise” enz. werd er geroepen. 

Barak 23, waar ook Polen lagen, werd vanmorgen in de vroegte door de Engelsen en 

Amerikanen, Serven enz. geplunderd. Geen enkele krib, plank, deur, raam of plafond bleef er 

in. Zelfs de buitenwand werd gedeeltelijk gesloopt. 

De kamppolitie treedt nu op als geleide van de aardappelwagens met goed succes. Een Duitse 

post loopt er pro forma nog bij. Vandaag geen groente. In plaats hiervan 75 gram roggemeel. 

Vanmiddag was er geen brood. Men durfde het niet te halen uit Mühlberg. Laat vanavond met 

gecamoufleerde auto toch gehaald. 20.00 uur uitdeling. 

                                                 
76 Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen (Werl, 29 oktober 1879 - Obersasbach, 2 mei 1969) was 

een Duitse edelman, officier van de Generale Staf en politicus. Hij diende als rijkskanselier van Duitsland in 1932 
en als vicekanselier onder Adolf Hitler in 1933-1934. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werl
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1879
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sasbach_(Ortenau)
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkskanselier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weimarrepubliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vicekanselier_(Duitsland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Markt is druk, druk. Portie margarine: 1 sigaret, portie jam: 1 sigaret, portie suiker: 1 sigaret, 

portie brood al naar de portie die dag: 4, 6, 8 sigaretten. Stukken koolraap, portie aardappels, 

blikjes suiker, melkblik suiker soms (gejat!), melkblik meel, uien, prei, boerenkool, aardappelen 

dozen vol, eetketels vol, kleren, riemen, enz. enz. Vandaag 3 eetketels à 9 sigaretten. 

Iedere avond licht uit tot volgende morgen. Ik heb weer luizen. Ik voel het. Ik hoef niet eens te 

gaan zoeken. Een vlo geeft een ander gevoel. Proberen weer eens te ontluizen. Eten 

reusachtig goed de laatste dagen. We nemen het ervan, want we zijn zóveel tekort gekomen. 

Blik reuzel gehad (30 sigaretten), blik Canadese boter (40 sigaretten), margarine enige blikken 

enz. Vanavond aardappelpuree, aangemaakt met 3 blikjes gecondenseerde melk (Duits 

product) met margarine en suiker. Heerlijk. 

Nu zitten we te smullen . Paar sneetjes brood, jam en boter, blikje melk er bij. 

 

 

Etiket van blikje melk (coll. Familie Doornewaard) 

Zondag 22 april 1945 

Duitsers hebben opdracht, zich gereed te houden om te vertrekken binnen het uur na de order 

daartoe. Riesa en Torgau roken nog steeds. Duizenden vluchtelingen trekken langs kamp 

vandaag richting West. Vele burger-werkers, Italianen, Polen. 

Nu, 20.00 uur, komt gedreun en geschiet steeds dichterbij. Men zegt, de Russen zijn 15 km 

van hier. Rookkolommen en ontploffingen in zuidelijke richting. Ook duizenden Franse, 

Italiaanse en Russische krijgsgevangenen kwamen in het kamp. Op het voetbalterrein zijn 

tenten opgeslagen. 

Geen brood vandaag. In plaats daarvan aardappels om 21.00 uur. Henk en ik druk vandaag. 

Jassen vol, zakjes vol, Ik maar rondbrengen. Voor 25 sigaretten de doos grif weg. (Engelsen 

en Amerikanen kregen uitdeling van 14 sigaretten). Kocht pak Canadese chocolade. Totaal 

ongeveer 20 busjes Duitse melk. Op markt 5 sigaretten per stuk. Van een Duitse soldaat voor 

1 sigaret per stuk. 

Engelsen zijn al bezig een binnen-draadversperring te slopen, dadelijk voor aan de straat. 

Velen lopen met armen vol boerenkool. Ergens moet een Duitse tuin zijn leeggeroofd. 
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Dagboekaantekening Goos Doornewaard 

Gisteravond velen al hout nemen, afbreken. Prey-aanval er op. Duitse post schoot. Teutelink 

(Sergeant J. Teutelink Kgf 98832) naar wacht. Terug met prey. Henk gisteravond werken tot 

22.00 uur. Om 01.00 uur zaten we te eten. Plak Canadese chocolade er na.  

Mijn bed vol met aardappelen. Ik kon er nog net bij in. Je weet nooit hoe het gaat, dachten we. 

Vanmorgen vroeg al, vóór reveille, bericht: Duitsers zijn weg. Russische stafofficier heeft 

kampcommando nu. De eerste Russen te paard (4 man) komen in kamp. Henk zag ze en gaf 

één de hand. Ik arme ziel was aan het aardappelen bakken, want Henk moest werken dacht 

hij. Ging weg, kwam spoedig terug met grote zak aardappelen voor onze jongens uit 

Enschede. 

Bericht: aardappel “mieten” worden bestormd. Wel 4000 man zit er in. Op vele plaatsen 

versperring tegen de grond. Ik ga alleen eerst wat rond zien. Een Russische band speelt al 

marsliederen. Overal blijde gezichten, bloemen bij sommigen op revers. De kamppolitie gaat 

optreden tegen roof. Aardappelen bij hopen in beslag genomen van alle nationaliteiten.  

Sommigen zeggen: absoluut fout, iets te nemen. Anderen: ik zorg voor mezelf dat ik wat krijg. 

Hele disputen soms. Sjouwen met dozen vol nog. Orders: rustig blijven. Markt verboden. 

Orders afwachten. Naar voren kamp met Henk en De Groot, met aardappelwagentje. En daar 

hangen de vlaggen, de Nederlandse naast de Amerikaanse, de Engelse naast de Franse en 

die van alle andere naties. Wat een gezicht! Wat een gewaarwording.  

’t Wilde maar niet goed tot me doordringen en ’t doet ’t nu nog niet: weer vrij! 2 Duitse soldaten 

zijn al krijgsgevangen gemaakt of hebben zich misschien hier verstopt. Naar boerderij bij 

“mieten”. Wat een verschrikkelijke bende. Alle huisraad kort en klein. Bedden kapot. Veren 

dwarrelen overal. In keuken enkele Russen koken etc. Buiten troepen Russen, allen 

krijgsgevangenen, aan het koken in alle mogelijke pannen en potten. Vlees, spek, 

aardappelen, groenten uit blik enz. Schapenvel ligt er op. Een schapenkop ergens, een 
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varkenskop, varkenspoot, stuk van kip, anderen zijn konijn aan het slachten enz. Schandalige 

bende in huis. 

Volgende boerderij nog erger en nog meer eten, koks, vlees, vet. Een paar Russen zat met 

een grote pot vet, meel, vlees op het vuur en spek. Zeker 20 pond vet!! Wij kopen voor 4 

sigaretten een blik vet en voor 2 sigaretten een stuk varkensvlees, voor 3 sigaretten een lap 

gerookt spek. We ruilen hier en daar een stuk voor een sigaret. Bij die boerderij ligt een dode 

Duitse soldaat, een zak erover, bloed op gezicht, schoenen en sokken verdwenen. Verderop 

moeten er nog meer liggen. Enkele boerenfamilies en wel Duitsers afkomstig uit Servië, die 

gedwongen hierheen hebben moeten evacueren, lopen er nog. Een Russisch meisje vertelt 

dat ze 2 jaar lang met een Franse krijgsgevangene heeft samengeleefd en nu blijven ze ook 

bij elkaar. Naar het kamp. 

In kamp terug. Ieder met wandelstok. Gaat net een plechtigheid beginnen: de Nederlandse 

driekleur wordt op ons kamp gehesen, te midden van de in carré opgestelde mannen. Schipper 

commandeert, geestelijken spreken. Voortaan militaire tucht enz. 

 

Bevrijdings-appèl van de Nederlanders (coll. Dick van Maarseveen)  

Russisch officier in kamp geweest met kleine auto. Heeft mensen in kampstraat toegesproken. 

Rustig blijven. Engelsen en Amerikanen komen hier. Meeste Russische krijgsgevangenen zijn 

al afgevoerd. 

Erwtensoep en aardappelen. Verschillende koeien, schapen, ossen, geslachte varkens aan 

de keuken nu. Op kachel, die nu prima brandt, vlees gebraden. Hachee aan de kook. 

Aardappelen gaar. Af en toe schieten in westelijke richting. 
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Dinsdag 24 april 1945 

Vanmorgen havermoutpap met melk, boter, suiker, gebakken aardappelen. Daarna op pad. 

Door prikkeldraad, vrij lopend, naar Neuburxdorf, dwars door de landen. Eerst naar de 

ontplofte trein. Vele wagons staan nog vol met granaten. Komen Gerritsen (Sergeant D. 

Gerritsen Kgf 96964) tegen. Geeft tip: 2 zijden spek in leeg Gasthof boven in schoorsteen. Hij 

heeft er 4. Wij er heen. En ja hoor! Prachtig gerookt spek. Beter dat wij het meenemen dan de 

Russen straks. 

Soldatenkist van Stabsfeldwebel bevat ook schone was. Ik ruil een nieuwe onderbroek ter 

plaatse. Uien liggen ook gereed daar. Verderop. Chaos overal in de huizen. Russen met paard 

en wagen staan in de dorpsstraat. Allen met vele medailles op. Rijden wat rond op fietsen en 

motorfietsen. In een Gasthof gaan we wat kijken. Stel oude vrouwen bakt meelkoeken. Wij 

krijgen er ook elk een. Heerlijk. “Holländer? Ah, viele Holländer haben gearbeitet im Dorf. Gute 

Jungen”. Of wij hen willen begeleiden naar het Lager. Russen, voormalige krijgsgevangenen, 

wonen in ’t huis ook al. Zij hebben zich wat netter in de kleren gestoken. Pakken van de zoon 

des huizes dragen zij nu, klaagt de oude vrouw. Is het niet te begrijpen van deze mensen? 

Gerucht doet de ronde dat er vele Russische soldaten komen en ook de door de Duitsers zo 

gevreesde commissarissen en dat alle Duitsers zullen worden weggesleept. Allen gaan 

inpakken en na verloop van een paar uur hebben we een aantal oude en jongere vrouwen 

samen op weg naar kamp, hun spulletjes, het nodige snel bijeengeraapt, mee op wagentjes. 

Ook Franse krijgsgevangenen die daar 4,5 jaar gewerkt hebben, helpen mee. Ik krijg van de 

Wirtin, oude vrouw al, wat eieren en melk – wel 25 busjes – fles dessertwijn, stuk ham enz. 

Met een Rus die ons volgt in de kelder, heb ik ruzie over een paar grote Duitse broden. “Weg, 

weg” zegt hij. “Ich schiessen”. Hij steekt in de donkere kelder zijn vuist al op. In godsnaam dan 

maar loslaten. Maar de eieren en melk zijn gered.  

Met de hele zaak naar de bakkerij van Teichgräber – familie van de Wirtin – en daar krijg ik 

van de vrouwen wel 8 à 10 pakjes Duitse sigaretten, die zij niet durven houden. Een vrouw is 

daar verkracht vertellen ze, door een Rus. Als de mensen er nog niet goed en wel uit zijn, 

wordt het meel er al uitgeroofd. Weg naar het kamp. De vrouwen houden zich goed. Dwars 

door Lager naar lazaret, waar vele Duitse families zijn ondergebracht. Mensen zijn erg 

dankbaar en ik krijg nog groot stuk cake mee. 

Honderden krijgsgevangenen zijn uit het Lager uitgezwermd naar alle kanten en komen terug 

met meel en alle andere eetbare waren. Uit keuken vandaag erwtensoep en aardappelen. De 

beloofde Russische broden laten op zich wachten. Dan weer eten, ham bakken, aardappelen 

bakken, erwten in soep met flink uien. Dan de wagen aardappels lossen bij de keuken en na 

afloop een flink glas wijn drinken. Even dit schrijven bij een kaars die Henk vond vandaag en 

nu naar bed. Dacht vaak vandaag aan thuis. Hoe daar? 

Woensdag 25 april 1945 

Appèl. Ontbijt: gebakken aardappelen met spekvet en paar plakken ham gebakken. 

Havermoutpap met melk, suiker en boter. Elk busje melk. Elk paar slokken wijn. 

10.00 uur: op weg. Heerlijk weer. Wat koffie, suiker en melk mee in rugtas. Dwars door velden 

weer naar Neuburxdorf. Wij zoeken speciaal koekenpan, kaarsen, zakdoeken. Wij vinden 

petroleum en nemen oud lampje mee. Ik ruzie met jonge Duitse Rus, ongeveer 14 jaar, soort 

Volksduitser, die zich nu Rus noemt ineens, over een fiets. Ik wou zo graag weer eens even 
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fietsen. Hij vertrouwt me niet. “Ich gehe zum Kommissar”. De snotneus. Jankte van nijd. Achter 

een Gasthof waren 2 Duitse vrouwen en oude man bezig in pakhuis, pakkisten open te hakken 

en wat van hun gading was mee te nemen. Schelden! Op die nationaalsocialist, die nooit iets 

te koop had en maar oppotte. Paar dikke wijven boven op meubels. “Das alles verdanken wir 

dem Führer” horen we vaak deze dagen. Ook dat hen nu langzamerhand de ogen zijn 

opengegaan, hoe ze steeds dom zijn gehouden en onwetend en dat dit alles wel een gerechte 

straf voor datgene was dat Duitsland aan de andere Europese volken heeft aangedaan. 

Wat Russische militairen doen de hele dag niets anders dan maar motorrijden op allerlei 

vehikels. Ook rijden in rijtuigen schijnt een hobby te zijn. Dan komen wij bij een familie 

Schumann, een soort deskundige op landbouwgebied. Zij waren niet weggevlucht. Onder hun 

ogen is hun hele hebben en houden door Engelsen en Amerikanen vernield en geroofd. Geen 

draad brood meer in huis, de hele weck weg, geld weg, kippen geslacht. Juist zijn er 3 

Engelsen bezig de DKW-wagen te “vorderen”. Een totaal nietszeggend bonnetje in het Engels 

gesteld, wordt de man gegeven en daar rijden ze heen! Aangezien de Russen reeds de wagen 

hebben zien staan, is de man doodsbenauwd nu. Ik schrijf op de andere zijde van de “bon” 

een verklaring hoe de zaak zich toedroeg en wij ondertekenen die. 

Wij helpen de mensen zoveel mogelijk. Laten er wat koffie en suiker. Zelf hebben ze nog veel 

busjes melk, waarvan wij er wat meekrijgen. Henk haalt een grote zak tarwe uit het “Kornhaus” 

voor hen. Verstoppen we bij gedeelten. Henk graaft wat in enz. We eten gezamenlijk een 

bordje zoutloze soep. Man was partijman geweest, gedwongen, om zijn betrekking te houden. 

De kerk werd zoveel mogelijk tegengewerkt. Hun kind konden zij niet in de kerk laten dopen. 

Evangelische huisdoop vond plaats.  

Vrouwen vooral doodsbenauwd voor de Russische commissarissen, die volgens de geruchten 

in Mühlberg zo hebben huisgehouden. Op de terugweg gaan we rustig een paar blikjes melk 

liggen ledigen en een sigaret roken. Wat een weelde, wat een vrijheid!! Recht toe recht aan 

naar het kamp. Door gat in draad weer in het hok. Van verre de Nederlandse vlag al te zien. 

Dan in de eivolle barak, bij de nog drukkere oven, eten klaar maken. Gebakken aardappelen 

met gebraden vers vlees – we kwamen bij slachtend stel Serven langs vandaag – erwtensoep 

met vlees en uien, pannenkoek (door Henk gebakken met bruine suiker), paar busjes melk, 

rest van de wijn, goede sigaret. 

Ineens vanavond gejuich in het kamp: de eerste AMERIKAANSE TANKS, 5 in aantal, komen 

in het kamp. Op de tanks klommen de jongens en een geweldige ovatie was er. Via Torgau 

komen ze. Nu avond 23.00 uur. Grote stormlantaarn op tafel en kaars. Met paar anderen ga 

ik nu nog broodje bakken. Geen vliegtuigen meer te zien hier, paar dagen al. 

Vrijdag 27 april 1945 

Gistermorgen naar Mühlberg gewandeld, ongeveer 11.00 uur weg. Recht toe recht aan door 

de velden. Onderweg paar blikjes melk gekregen van Engelsen, die een hele doos vol hadden. 

Een halve weckfles perziken van een paar Italianen van wie er één een keurige burgerbroek 

omwisselde voor zijn soldatenbroek. Huizen in Mühlberg ook doorplunderd, even erg. Eén van 

de eerste dingen die we ontmoeten is een lijkwagen, bovenop wanstaltig een zwart kruis. 

Achterin in plaats van de kist, 2 lijken, de benen stakerig uitstekend. Verschrikte mensen 

overal, die even hun hoofd door een raam steken en als je passeert, is er geen sterveling te 

zien. Wat achteraf buurten, pratende vrouwen. Mannen zijn er buiten de Russen en 

krijgsgevangenen niet te zien. Een paar Nederlandse burgers, jongens van ongeveer 20 jaar, 
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waarbij ook een krijgsgevangene, leven daar in een huis met paar meisjes, van welke 

nationaliteit weet ik niet. 

Naar het haventje. Klein kanaal vanaf de Elbe. Wat schuiten. Rus aan het zonnebaden op ’t 

dijkje. Langs buitenkant stadje, mooie natuur, vruchtbomen in bloei van tuintjes. Op één plaats 

gevochten, pantservuisten, munitie tec. Oud groot slot, nu lazaret, met Rode Kruisvlag in top. 

In omgeving vallen nog geregeld schoten. Soms ratelt mitrailleur. Russen zijn erg gemakkelijk 

daar mee. Schieten kippen, konijnen dood voor je. We horen van melkbusjesuitdeling. Er naar 

toe. Bij haven een hele doos (96 st.) voor 1 sigaret van Russisch militair die er bij op wacht 

staat. We gaan er heerlijk mee in zonnetje zitten pimpelen. 

Leeg. Volgende. Steeds hoor je van de bevolking over geweldpleging van de Russen ten 

opzichte van vrouwen. Schnaps en vrouwen. Verder doen ze weinig kwaad. Roven niet, 

plunderen niet. Tenslotte zien we steeds minder militairen. Later patrouilles door de stad met 

opdracht: ieder naar kamp. Opdracht van Russische generaal, gereed zijn voor vertrek. Maar 

wij hebben nog niet veel zin naar kamp te gaan. Hebben koffie, suiker, melk. Vragen aan 

familie om koffie te maken. Vertellen: wij zijn Hollanders, wees niet bang. Als ze merken wat 

we willen, zijn ze één en al bereidwilligheid. Het slot van het liedje is dat we gezellig koffie 

drinken voor zover dat gaat met al dat praten over ellende. We blijven die nacht daar slapen. 

Vorige nacht heb ik broodje voor ons helpen bakken, waardoor ik maar ruim 2 ½ uur heb 

geslapen. Daar komt bij dat ik de hele dag had gesjouwd. Moe! En lui! Om 22.00 uur al naar 

een werkelijk bed. Wit! Lakens, verend meneertje en dikke veren bed, licht, over! Wat heb ik 

geknord! Henk heeft tot 01.00 uur gepraat, gepraat, honderduit over het kamp, hoe we zijn 

behandeld enz. 

Man, vrouw, 2 kleine kinderen. Man was ruim ½ jaar fahnenflüchtig geweest. Was zogenaamd 

omgekomen bij bombardement van Dresden. Hele familie: zwager, schoonvader, was heel 

sterk communistisch getint, meerdere jaren, vóór 1933 lid van de Communistische Partij 

geweest. Bij één van de verkiezingen voor 1933 was ongeveer 50% van de kiesgerechtigden 

in Mühlberg communistisch, vertelde de zwager (binnenschipper). 

Reuze hartelijke mensen. Tegen 10.00 uur weg. Nagenoeg geen krijgsgevangenen te zien 

onderweg. Lange tijd in een hoop stro in de zon gelegen langs de weg. Toen maar weer recht 

toe recht aan. Achterom kogelvanger heen binnen? Geen schijn! 7 à 8 man van de kamppolitie 

vangt ons op. Geschikt. Naar ingang gebracht. Gaat goed. Melk zelfs kunnen we houden.  

In het kamp weer dus. In barak: “Zó, zijn jullie boven water?” Zó wordt dat dan gevraagd dat 

je de bijgedachte “En waren er aardige vrouwtjes?” er in proeft. En eerlijk, ik heb er geen snars 

behoefte aan. Ik taal er gewoonweg niet naar. Henk zei vandaag nog zo dat hij best eens een 

lief vrouwtje zou willen beschermen, maar ik verlang er in geen enkel opzicht naar. Wel is het 

vreemd en van een zekere bekoring, een vrouw, blond, goedlachs, niet onknap, weer aan haar 

dagelijkse bezigheden te zien, zoals wij dat zagen. De rest zal heus wel terugkomen. 

Ik zit nog steeds behoorlijk onder de luizen. Ik vang er maar, jeuk steeds. Morgen het zaakje 

maar eens weer uitwassen. ’t Is zo vies! Maar je zit er zó weer onder. Terwijl anderen er geen 

last van hebben. Vanavond wilden we weer op pad. Hadden al gat gevonden, vlak bij bosje, 

bij post 9. Hadden die meneer beloofd, zo mogelijk terug te komen met o.a. meel, zeep, 

scheermesjes enz. (ze hadden zelf 2 balen suiker). Maar afgeraden. Gisteravond schieten 

geweest rondom. Dus maar weer hier pitten. Hoe thuis??? 
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De burgemeester, alle vooraanstaande functionarissen van de Partij en nevenorganisaties 

schijnen te worden terechtgesteld. Een van onze jongens zag dat in het plaatsje Fichtenberg 

de leidster van de BDM werd doodgeschoten.77 Geen vuurpeloton (1 man). Mühlberg 

burgemeester dood, Idem Neuburxdorf. 3 jonge vrouwen maakten eind aan hun leven. De één 

zegt door vergif, een ander door ophanging. De één zegt om nog meer verkrachtingen te 

voorkomen, de ander: ze waren lid van de Partij. Hoe het ook zij, verschillende jongens  van 

ons zagen de 3 lijken wegbrengen. 

Een huis naast dat van de mensen waar wij waren, was uitgebrand. Volgens hun verklaring 

waren enige meisjes daar door Russische militairen misbruikt. Volgende dag kwamen zij terug. 

Bewoner verklaarde dat de meisjes niet meer daar waren. Geloofden Russen niet. Huis in 

brand!! Zuster van onze gastvrouw – 17 jaar – volgens haar verklaring ook misbruikt. Nu 

verstopt. Oude vrouw van 70 jaar misbruikt, vertelt andere vrouw. Alles door bezopen Russen. 

Vanmorgen kwamen 2 Russische militairen de woning waar wij waren, binnen en vroegen om 

Schnaps. Hadden kaars bij zich. Daarmee kelder in en gezocht. Wij er bij. Sigaret gegeven. 

Hem verzekerd: geen schnaps. Af. Mensen leven in voortdurende doodsangst. En schelden, 

schelden op Hitler en zijn kopstukken. ”Der Halinke, der Lumpe”.  

In kampstraat nu aangeslagen op de barakken: Laatste BBC nieuws: o.a. Berlijn gevechten in 

centrum. Bremen gevallen, Stettin gevallen. Een Amerikaanse officier hier uit het Lager is al 2 

dagen weg ter informatie voor onze afvoering. 

Maandag 30 april 1945 

Verjaardag prinses Juliana. Groen wordt aangebracht. Vanavond muziek in de barak. Morgen 

verplicht 1 Mei-viering door nieuwe (alweer) Russische commandant ingesteld. Wij 

combineren dat zo’n beetje met vandaag. Hoofdpoort wordt ook versierd. Er bovenop waait de 

Rode vlag.  

Gisteren Henk en ik wat verveeld in het kamp. Plannen om door draad er uit te komen lieten 

we varen, vooral op mijn aandringen. Ik voel er deksels weinig voor om enig risico te lopen. 

En dat alleen om die mensen in Mühlberg wat eten te brengen, wat te praten, in een lekker 

bed te slapen. Gisteravond onverwacht succes. Bij keuken in kamp tractors geladen, terug 

naar lazaret. Oppassers op aanhangwagens terug. Wij er bij, bij het lossen. Ik kreeg 1 bus 

Wehrmachtsvlees van de chauffeur. Rondgeneusd naar slaapplaats. Op het laatst brutaalweg 

aan Russische officier door middel van een Russisch meisje, dat 3 jaar lang in Duitsland 

werkte, gevraagd een pas voor ons te schrijven en elk een fiets om naar het kamp te gaan en 

morgen weer terug te kunnen, zogenaamd om weer met de tractoren voedsel te gaan halen 

in Jakobsthal.  

Fietsen ging door, pas was niet nodig. Wij naar kamp. Verhaal opgehangen aan poort en in de 

barak. Terug met gevulde rugzak: brood, toiletgerei enz. Rus aan poort en bij lazaret brulde 

iets en wij: “da, da”. Alles ging best. In barak met meegenomen kaars wat licht en twee 

strozakken klaar gemaakt. En maar knorren. Vanmorgen rustig gebikt enz. Terug naar kamp 

ik er helemaal hemel en aarde bewogen om een officiële permanente pas te krijgen voor arbeid 

                                                 
77 BDM : Bund Deutscher Mädel. Organisatie voor de Duitse meisjes van 14 tot 18 jaar oud. Vrouwen en meisjes 
werd hier de nazileer bijgebracht en hun rol hierin. Ze kregen scholing tot huisvrouw en werden voorbereid op het 
baren en moederschap van (veel) kinderen, wat volgens de nationaalsocialistische leer het ideaal van de Duitse 
vrouw diende te zijn. 
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bij de Russen in de ravitaillering buiten het kamp. Momenteel mankeert nog de handtekening 

van de Russische commandant erop. Met een  Franse Rus heb ik afspraak gemaakt om ’t ding 

in ’t Russisch te vertalen. 

 

Pas voor arbeid in de ravitaillering buiten het kamp (coll. Familie Doornewaard) 

Erwtensoep kreeg ik extra in de keuken. Volop vlees er in. Heerlijk. Plan vanmiddag naar 

Mühlberg te gaan. Men zegt dat er officieel gisteren al 1.700 Engelsen tussenuit waren. ’t Is 

een rare situatie hier nu. Velen vinden met maar zo zo, dat onze afvoering zo lang duurt en 

dat er een hele registratie van ons op touw wordt gezet in het Russisch. Russische 

commandant is jonge blonde kerel met snorretje en kozakmuts op. Sympathiek zegt Radier, 

die Dolmetscher is. 

Velen liggen thans met diarree te bed. Dagen lang al. Momenteel kankeren! Iemand staat al 

een half uur aardappelen te bakken in lijnolie. Een benauwende lucht!! Naar buiten met die 

vent! 

28. MEI 1945 

 

Dinsdag 1 mei 1945 

17.00 uur. Wij beiden zitten momenteel in Mühlberg bij de familie Richter (Hans-Birke Strasse 

18). Sedert gisteren is er weer veel gebeurd. De indruk daarvan is weer iets verflauwd, maar 

vergeten zullen we het nooit. Met passen en een Russische vertaling ervan, naar hier. Avond 

brood gegeten. Alles hadden we meegenomen. Praten. Tegen 22.00 uur werd er plotseling 

aan de achterdeur gerammeld, ofschoon de poort op slot was. Opengemaakt, 2 Russen. 

Beiden teveel schnaps op. Kleine, ergste, krijgt meteen Frau Richter in ’t oog en ik zag meteen 

al, welk gevaar zij liep. Zij wilde nog weglopen naar boven, maar kreeg geen kans. Ze praatten 

maar in het Russisch, maar het enige wat we zeggen konden was: ni ponnimaij (niet begrijpen). 

Ineens kreeg de jongste, steeds maar opdringend naar de vrouw, hoewel Henk en ik er zoveel 
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mogelijk tussen gingen staan, het te pakken. Hij beduidde haar: mee naar boven. Richter zelf: 

klein kind boven, slaapt. Meisje in kamer: huilen. Grote Rus verstandig. Trachtte kleine te 

overreden weg te gaan. Deze toen ineens: Documenten, papieren. Passen, foto’s en Ausweise 

kwamen voor de dag. Hij klopte op zijn zak waarin naar de vorm te oordelen, een pistool zat 

en beduidde Richter, dat hij hem zou neerschieten. Ik nog eens naar hem toe. “Kamerad? Ja? 

Gute Kamerad? Nichts machen, Weg”. Hij schimpend: “Kamerad! Kamerad!” Een vloed van 

Russisch volgt. De andere Rus gaven Henk en ik maar een seintje, dat hij zijn kameraad zou 

meenemen. Eindelijk kalmeerde hij wat. Het drong schijnbaar tot hem door dat hier man en 

vrouw wonen. Dan bemoeit hij zich met het kleine meisje dat nog huilt, neemt het op de knie 

en vraagt, wijzend op Frau Richter: “Mutti?”. ’t Kind knikt. Ondertussen heb ik van de andere 

Rus een bonnetje voor een brood gekregen (Heb ik vanmorgen gauw gehaald. Gisteravond 

had ik er ook al één op de kop getikt voor deze mensen. Wij genoeg eten in het Lager). 

Dan gaat de kleine naar boven, naar de bovenburen. Henk mee. Vrouw ziet er wat ouder uit. 

Loert wat rond en verdwijnt weer, al orerend. Eindelijk de beide Russen weer achter eruit. Wat 

een opluchting! Verslagen zaten wij bijeen. De vrouw bewonder ik, dat ze zich zo kranig hield! 

Hij bleef tot zijn geluk ook kalm. Anders waren er ongelukken van gekomen. Ik moest maar 

steeds aan thuis denken. Als zoiets bij mij zou gebeuren! Men moet er niet aan denken!! Dus 

toch waar wat de Duitse kranten altijd schreven. Zelf hebben we het nu beleefd.  

De 2 jonge meisjes die reeds de eerste dag verkracht zijn, hadden zich ergens op zolder 

verstopt. Later komt de ene, de oren gespitst op ieder geluid van buiten, bevend beneden. Wat 

een leven, wat een leven! Ik laat mijn foto’s zien, wij proberen een beetje betere stemming te 

maken. Koffie komt er maar zoiets kan men niet opzij zetten. Steeds weer zeggen we tegen 

elkaar: “Ich verstehe das gar nicht, wie das denn möglich ist”.  

Over middernacht naar bed. We spreken af, dat wij op het eerste geluid present zullen zijn. 

Lang liggen Henk en ik nog in onze lits-jumeaux plannen en mogelijkheden te bespreken, om 

deze mensen te helpen. Maar wat is er te doen? Naar de Amerikanen brengen, die bij Torgau 

zijn? Zal dat mogelijk zijn? We geloven van niet. 

Nacht door gaat goed. Vanmorgen vroeg al versieren. Alles moet groen gemaakt worden. 

Overal rode vlaggen. Niemand die het nalaat. Groene lindetakken staan overal tegen de 

huizen. In de stad een straat afgezet vanavond, toen ik met de vrouw meeliep om te proberen 

brood te krijgen. Met auto. Rus erbij met geweer, een paar civielen en krijgsgevangen 

Joegoslaven. Alle conserven er uit. Eigenaar moet mee op wagen. Naar lazaret mee. 

Vanmorgen door centrum Russische compagnie marcheren, zingen. Voor stel officieren langs. 

Sommige vrouwen lopen in en uit hotel, waar Russen wonen. Handen schudden. Om 11.00 

uur naar Lager. Ingang versierd. Rode ster, sikkel en hamer overal met groen. Van de 

barakken alleen de Franse sterk versierd met opschrift in Frans en Russisch. Eén barak “Salut 

Liberateur”. Een spandoek van de ene Franse barak naar de andere: “Prolétaires de tous les 

pays, unissez-vous”. Bij de Engelse barakken heb ik alleen maar gezien grote doeken buiten 

opgesteld met koppen van Roosevelt en Chruchill. De Nederlandse barakken vóór op 1 barak: 

“1 Mei” met wat groen. Andere wat groen. Hier en daar op tafel een bloempotje. 

Terug na witte bonensoep met aardappelen en spekvet. Velen buiten Lager. Geen posten 

meer omheen. Alleen ingang 10 man tegelijk uit. Hele middag zitten schrijven in dagboek. Voor 

de mensen hier een in het Engels gestelde kaart geschreven ter afweer van indringers. Om 

18.30 uur ongeveer gingen we een eindje omlopen. Zagen bezopen Rus op motorfiets met 
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lekke voor- en achterband en de binnenband eruit. Henk trapte motor nog voor hem aan. Slap 

lachten we ons om zijn capriolen. 

Franse bakker kwam ik tegen. Morgen weer brood halen. Als ik maar sigaret voor hem 

meebracht. Komen we hier. Vrouw boven wenkt: snel! 2 vrachtwagens achter huis. In huis zit 

me zowaar de goede Rus van gisteravond met een vriend. De hele tafel vol stukken brood. 

Jeneverflessen op tafel, opengescheurde blikjes vis, kommetjes met wat jenever. Sasjka heet 

hij, is lekker zat, echter handelbaar. De andere is nu handelbaarder en blijkt een geschikte 

vent. Sasjka beveelt dat de andere voor de 2 Gollanski brood moet halen. Wij krijgen stuk 

brood. Dan wil hij naar boven. Wij allen mee. Naast Frau Richter op de divan. Kind op schoot. 

Andere kind ook op schoot. Hoofd op Frau Richter’s schouders. Spelen met kinderen. Andere 

laat foto’s zien van Russisch meisje. Uit Siberië, zegt hij. Eindelijk na tientallen malen handen 

geschud te hebben en aangehoord te hebben “Gollanski dobro, Angleeski dobro, Amerikanski, 

Frantsooski dobro” gaat hij eindelijk naar beneden. Om hem af te leiden, laat ik nog foto van 

mijn vrouw zien. Drukt hij tegen mijn wang en lacht maar. Eindelijk er uit. Hij moet ook nog 

chauffeuren! Het meisje komt dan weer van de zolder en Frau Richter gaat alles weer 

opruimen beneden. Een leeg visblik heeft Sasjka nog onder de tafel gesmeten. Dosbedanje.  

Donderdag 3 mei 1945 

Gistermorgen lang geslapen in onze heerlijke bedjes. Richter, zijn zwager boven en nog een 

andere zwager moeten versperringen gaan opruimen. Luchten hun gemoed eerst zo eens. 

Spuwen hun gal uit. “En die, die stond vroeger bij de Partij altijd met zijn grote bek vooraan, 

waar is hij nu?”. “De arbeiders beginnen weer onder elkaar te strijden!’ enz. enz. Hele verhalen 

met gloed tegen elkaar voorgedragen. Wij zeggen maar niks. Omdat alle mannen gaan 

werken, zijn de mensen dolblij als wij verklaren zolang daar thuis te willen blijven. Eten mee. 

Avond weg.  

Snel in barak ons eten klaar/ Witte bonen met veel vlees. Wat spek gebakken, uien. Even naar 

Bill, die een hele verzameling brood meegeeft en snoepjes. Terug . Geen bezoek die avond 

van Russen. Zitten praten en knobbelen op het laatst tot 00.30 uur. 

Vanmorgen vroeg op om van Bill en Dave afscheid te kunnen nemen, omdat verwacht wordt 

dat de Engelsen vandaag vertrekken. 

AMERIKANEN vertrokken gisteren via Mühlberg over de schipbrug, door de Russen daar 

aangelegd met behulp van Duitse burgerarbeiders. Voor wij vertrokken ging net de omroeper 

door de straat en riep om, dat alle mannen zich onmiddellijk melden moesten. Maar wij 

moesten weg. Lager. Aantal Nederlandse civielarbeiders zijn binnengekomen. 

Engelsen hebben zich vertrek-klaar gemaakt. Allerlei dingen worden weggesmeten. Velen 

zoeken zich nog wat kleren uit of andere dingen. Bill geeft o.a. snel een stuk van een varken 

in een zak, oude, vuile, vrij nieuwe handdoeken, hemden, broeken enz., emmer melasse, 

marmelade enz. enz. Een hele sleep hebben we naar hier. Snoepjes voor de kinderen vergeet 

hij nooit. Dave nog even gesproken. 

Er is gerucht, dat Amerikaanse vrachtwagens komen om ons te halen. Een divisie aan 

overkant Elbe stond dagelijkse rantsoen sigaretten, snoep, chocolade enz. af aan de Engelsen 

en Amerikanen in ons Lager. 
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Hier weer aangekomen, was het onmiddellijk uitbenen geblazen. Spoelen, spoelen en rap 

lagen er een paar stukken in de pan. En bikken ook. Aardappelen, braadjus met uien, 

Schweinefleisch! Onder bedrijven door al 09.30 uur mee klaar. Nog wat praten. Meisje van 

boven, halfzuster van Frau Richter, was er ook. Richter vertelde over Tirol, waar hij goed 

bekend is en waar hij met zijn vrouw de vakanties vaak doorbracht. Op bed later praten Henk 

en ik er nog over. Ik vertel hem dat ik als ik in zijn plaats was, dat meisje al lang eens een 

zoentje zou hebben gegeven. Henk denkt daar anders over. Wil geen illusies wekken en haar 

straks, des te meer alleen, hier laten. Zijn idee is, dat die Christa er dan op zal rekenen zo’n 

beetje dat hij haar meeneemt naar Holland en in Holland kan men toch nooit met een moffin 

aankomen! 

Twee Russen kwamen vanmiddag nog de achterpoort binnen. Ik rustig, langzaam openmaken. 

Sleutel was eerst zoek natuurlijk. Henk binnen met Richter, de grote teil met vlees onder de 

divan. Vrouwen zijn allang gevlogen naar boven. Zij komen binnen. Vragen wat wij zijn. 

“Polen? En die burgers, Duitsers?”. Een bied ik een sigaret aan. “Nein”. Zigarren raucht nur 

der Herr. Er uit weer. 

 

Hans-Birke Strasse 18 Mühlberg (coll. Familie Doornewaard) 

 

Vrijdag 4 mei 1945 

Vanmorgen pracht weer. Overkant Kommandatur. Uit raam slaapkamer zie ik de emblemen 

Sovjetster met hamer en sikkel enige malen hangen. Wat soldaten en officieren en Duitse 

burgers springen er om heen. Er wordt weer vlees gebraden vanmorgen. Middageten blijven 
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we hier over. Vet, vet van al het gebraad. Ik heb er al weer teveel van gehad en doe kalm aan. 

Henk haalt hem behoorlijk. 

Na middag ga ik alleen naar Lager. Henk middagdutje op divan en tevens waakhond. Ik nog 

naar Bill. Nog wat gelopen, op kogelvanger gezeten. Bill gaat mee naar Mühlberg, krijgt een 

brew echte thee en verse koemelk en gaat alleen terug. Henk vertelt, dat er nog een Rus is 

geweest met 2 Hongaarse vrouwen, om onderdak voor de laatste 2. Er schijnt hier ook dwang 

in het spel te zijn. Ik meen wat betreft de vrouwen, want als Henk hem verteld heeft dat er 

absoluut geen plaats is en de Rus zich alles heeft laten tonen, zeggen ze dat ’t niet gaat hier 

en bij hun vertrek drukken ze Henk tersluiks de hand. Het meisje boven zat, met haar vriendin, 

al die tijd in de hanebalken.  

Rommelen, rommelen in mijn ingewanden. Vinger te hulp geroepen en er uit er mee! Enige 

malen zo vanavond. Christa komt zelfs voor me pompen. Verwacht ze wat meer van me? ’t 

Zal niet gaan. ’t Vrouwtje thuis wacht op me! 

Hoe zou het daar toch gaan? Zeker ook vaak aan hier denken en onzekerheid over onze 

toestand. ’t Duurt ook zo ellendig lang, deze toestand tussen hangen en wurgen in. Er werd 

gisteren ook al verteld dat de Amerikanen niet verder zijn gekomen dan Riesa en daar in een 

kazerne liggen. Engelse radio gehoord in kamp gisteren. Nu open en bloot luidsprekers aan 

zijkant van de barak. Chaos, chaos in Duitsland. 

Avond. Zeker 2 uur lang zitten Richter en zijn zwager van boven over politieke zaken te 

spreken. Nu met een vuur! Elkaar uitmakend dat ze er niks van weten. Over het ontstaan van 

het communisme, over hoe Hitler aan de macht kon komen, over de internationale geldwereld, 

over zwarte en witte Joden. Uit hun disputen blijkt in elk geval wel, dat de Duitse arbeider 

politiek behoorlijk geschoold is!  Veel van de voorstellingswereld van de nazi’s en hun 

gezichtspunt blijkt er nog uit. Henk ligt languit op de divan van verveling. Ik zit aan tafel en om 

beurten richten ze ’t woord tot me in een gloedvol betoog. Ik zit op ’t laatst ook bijna te slapen. 

Allemensen, wat een ijveraars! 

Tevoren had Richter al een meningsverschil met zijn vrouw over Nudeln, Nudeln, Nudeln en 

nog eens Nudeln, die hij had willen hebben gebakken in plaats van een grote koek die zij bakte 

van meel, dat ik gisteravond vond. Een vreselijk oud wijf als hij eenmaal over iets aan het 

doorzagen is. Op bed was hij nog tegen zijn vrouw aan ’t mekkeren. We konden alleen niet 

horen, of ’t weer over Nudeln was of over de politiek. 

Zondag 6 mei 1945 

Gisteren regen. Lang slapen. Brood bij bakker gehaald. Ik naar Lager, Henk middagdutje. 

Later vertelde hij mij, dat hij de hele middag had mee helpen redderen: vaat afdrogen, in ’t 

washuis de ketel stoken voor baden enz. 

In het kamp hoor ik, dat niemand zonder Ausweis er meer uit mag. Russische posten op 

uitkijktorens hebben vanmorgen al geschoten ook. Alle Nederlanders worden geregistreerd. Ik 

ben niet gegaan. Alles moest in het Russisch gaan zegt men. Russische meisjes schrijven. ’t 

Zal ook zó wel gaan. De Amerikanen en Engelsen zijn ook nog niet geregistreerd. 

Ieder doet moeite om uit het Lager te komen en ik fiets er gewoon uit, zonder dat mij zelfs naar 

papieren wordt gevraagd. Terug, is de familie net zo ongeveer klaar met baden en dan gaan 

Henk en ik samen in de kuip. Gaat niet. Richter zelf zal nog na ons, maar hij belandt bij de 
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bovenbuurman en slaat daar aan het redetwisten over een erfeniskwestie. Tot overmaat van 

ramp brandt dan ’t licht niet en is er maar een heel klein stukje kaars in huis. Henk en ik samen 

op de divan wat kletsen. Frau Richter gaat bij kind in bed liggen en slaapt weldra. Bemerkt niet 

eens, dat wij naar boven gaan, waar wij blijven praten tot laat. Mensen krijgen voor het eerst 

¼ pond vlees per hoofd. 

Vandaag: vroeg al komt er een burger met een rode band om de arm, die de woning komt 

vorderen. Een bedrijvigheid in ’t kippenhok! Eindelijk anders. Neemt ’t huis ernaast en hier 

komt nog een familie bij in. Vrouw (man krijgsgevangen in Engeland) met 1 kind. Komt in onze 

slaapkamer en wij gaan naar de hanebalken, waar een kamer voor ons wordt ingeruimd. Alle 

families zeggen, dat wij blijven moeten. 

’t Bed van de kleine Hänschen staat ook daar voortaan. Het meisje van boven dweilt de vloer 

nog aan en we krijgen een aardig hokje. Sjouwen met bedden enz. Eten heerlijk. Goulash met 

ballen (van aardappelmeel). Van passerende 2 Engelsen hoor ik dat alle Engelsen uit het 

kamp weg zijn. Wij snel spullen pakken en er heen. Blijkt waar. Leeg idee ’t kamp, nu alleen 

Fransen, Nederlanders en wat Italianen over zijn. Naar Bill’s barak. Alles weg. Overal lopen er 

te zoeken naar iets van hun gading. Wij nemen ook nog ’t een en ander mee, wat wol en 

sokken en burger overjas enz. Op de barak order om alle fietsen in te leveren. Om 20.00 uur 

zal majoor Voesten (Majoor aalmoezenier W.G.H. Voesten Kgf ?) op generaal- appèl iets 

zeggen. Wij maar gauw weg. 

Avond Mühlberg. In Gasthof op hoek van deze straat gaan Henk en ik in kelder 2 zakken 

aardappels vullen bij ’t licht van een hoop papier. Op het laatst stikken we er bijna in. Grote 

rookwolken trekken er uit, als we met onze buit buiten staan. Nog zakken met hout klaargezet. 

Piepers op de nek en af! Dan blijkt dat er ondertussen een Rus is ingekwartierd. Komt uit 

Siberië, 25 jaar, gedraagt zich behoorlijk. Als hij hoort: geen brood, geen suiker, komt hij met 

stukken gedroogd brood en een zak met suiker uit een grote ruwe zak voor de dag. Gaat direct 

slapen op de divan. Komt met Russische troepen terug uit richting Berlijn.  

De hele dag zijn er colonnes cavalerie en gepantserde eenheden langs getrokken. Lang zitten 

praten vanavond met Richter over natuur, geloof, God, enz. Hij is niet stom! (Wij hadden klein 

petroleumlampje meegenomen uit het kamp). 

Maandag 7 mei 1945 

Vanavond komt Sasjka, de andere Rus, weer op bezoek. Zit wat te kletsen met de nieuwen. 

Als hij vertrekt, belooft hij vanavond om 20.00 uur weer te komen – tot schrik van de vrouwen 

– en ons brood en tabak en voor Henk en mij een sovjet-embleem als souvenir mee te 

brengen. 

13.00 uur. Net gebikt. Weer prima. Toch maar heel wat beter zo, als het netjes voor je 

klaargemaakt wordt. Net waren we klaar, komt Frau Beyer (weduwe krijgsgevangene) 

vanachter hollen. Ik meteen de gang in. Ze loopt me bijna omver. En een hele straal kinderen 

er achter. Een oude Rus komt met 2 schimmels bij de pomp om die te drenken. Vanmorgen 2 

zakken hout gehaald met de fiets. De families hier (4) hebben zo nu en dan nog wel eens 

“Krach”. Ook Richter kan zo vervelend doorzagen over iets tegen zijn vrouw. Veel zenuwen 

natuurlijk. 
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21.00 uur. Vanmiddag avontuur! ’t Wordt steeds mooier. Dat ging zo: wij beiden naar de Elbe, 

de brug. ’t Water hoger, brug gevaar. Burgers stenen sjouwen, kinderhoofdjes uit de 

beschoeiing. Meest vrouwen en meisjes. Wij tijdlang aan brug gezeten en getracht te praten 

met Russen. Russisch meisje stond daar verkeer te regelen. Pantsers, vrachtauto’s, paard en 

wagen, vluchtelingen, alles trok er over. Wij hadden zo maar er over gekund. Maar niets bij 

ons om te gaan. Op ’t laatst stuurt Russisch officier ons weg, het dorpje Köttlitz, vlakbij, in. 

Kleine Rus, wat wodka op, roept me, vraagt papieren. Staan hem niet aan. Resultaat: ik moet 

mee naar de troepencommandant in de stad, verdacht van “Nemetsky” (Duitser), partisaan.  

Eerst met de sufferd naar een of ander bureau, waar gelukkig eindelijk een Rus is, die Duits 

kent. Ik spreek ’t honderd uit, lach hen uit om hun drukte, maak me kwaad. Maar mee verder! 

Geen wapenen in de zak? Ik maak kwaad ongeduldig gebaar. Tussen twee in, mee. 

Troepencommandant komt eindelijk, nadat ik eerst door lagere in rang daar voor een 

Nemetsky ben uitgemaakt. Mijn vrij goed Duits spreken is natuurlijk allereerst verdacht. De 

commandant is een heer op het eerste gezicht. Rustig, spreekt Duits. Ik leg hem de zaak uit, 

hij vraagt enkele dingen en al gauw kan ik vrij uitgaan. Militair gegroet en af! Nu naar Henk die 

had moeten achterblijven.  

Op zoek naar hem tref ik Russisch vliegerofficier, die op een grote boerderij is ingekwartierd. 

Morgen komt zijn troep. Hij vraagt me tenslotte, of ik wat te eten wil hebben. Eerst wil ik Henk 

zoeken. Die is de fiets kwijt, Rus is ermee weg gereden. Hij heeft bij de Elbe een verhaal 

opgehangen en twee kapotte fietsen meegekregen. Samen naar de Rus terug voor het eten. 

Wat we willen hebben, vraagt hij. Een groot varken, een klein of wat anders. Zoek maar uit. 

We gaan eens naar binnen. Boeren nog daar. Vragen melk, krijgen elk 2 bekers. Gaan. Rus 

staat daar weer. Biedt aan een kip voor ons te schieten. ’t Pistool haalt hij al uit zijn zak. Gaat 

niet door. Geen onnodig schieten. Morgen komen zijn mannen zegt hij en dan gaat de hele 

zaak er uit en het vee is om te eten. Dus als de Russen toch de zaak gaan opbikken, kunnen 

wij het ook wel doen. Resultaat: 2 mooie konijnen en 2 eenden. In zak aan fiets. Rus speelt 

accordeon, goed. Luisteren tijdlang. Morgen Henk nieuwe fiets, bouwen van 2 halve. 

 

Dagboekaantekening Goos Doornewaard 

Dinsdag 8 mei 1945 

EINDE EUROPESE OORLOG 

Hedennacht 1 minuut over 12 officieel beëindigd. Voor Duitsland ondertekend door Keitel en 

Dönitz. 17.00 uur. Net terug van Lager. Al onze zaken opgehaald. Blij er weer uit te zijn. Niet 

best daar. Werken voor Russen op aan te leggen vliegveld. Gisteren bijvoorbeeld 300 man. 

En als het niet hard genoeg ging, werden ze nog bedreigd met de kolf ook, is ons verteld.  
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Majoor Metz liep weer te commanderen: corvee dit en dat. Ons niet meer gezien. Brutaalweg 

met pak en zak op fiets de poort weer uit. Gaat goed. “Rabotte” of zo iets prevelen we en dan 

weg. Vragen aan Frau Richter en Christa om rood-wit-blauwe strookjes stof. “Ach, bleib doch 

noch eine Weile hier!” gaat het.  

Gisteren hebben vrouwen uit Mühlberg moeten werken op vliegveld van 07.00 uur tot ruim 

22.00 uur. Bij de brug waren er gisteren van 60 jaar met zware stenen aan het sjouwen. 

Anderen, die kinderen bij zich hadden, konden later naar huis gaan. 

22.30 uur. Onze zaken staan klaar nu. Praten nog wat met Richter. Hij over communisme en 

marxisme aan het uiteenzetten. 
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29. NA DE OORLOG 

 

Goos is kort na zijn terugkeer in Enschede naar Den Haag gehaald door Wim Sanders, die bij 

de Enschedese politie inspecteur was totdat hij door Rauter in januari 1945 werd ontslagen 

wegens toenemend verzet tegen de Duitsers. Sanders was betrokken bij de oprichting in mei 

1945 van het Bureau Nationale Veiligheid BNV, dat in 1947 overging in de Centrale 

Veiligheidsdienst, die in 1949 opging in de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD. Goos is bij 

de BVD werkzaam gebleven tot aan zijn functioneel leeftijdsontslag op zijn 60e.  

Met zijn Willy, met wie hij in Enschede 1 zoon en 3 dochters heeft gekregen, is hij getrouwd 

geweest tot aan zijn overlijden in januari 1996, 79 jaar oud. Willy is overleden in mei 2007, 86 

jaar oud. 

Op de volgende bladzijden de inschrijflijsten, zoals die in het Nationaal Archief te Den Haag 
te raadplegen zijn. Betreft collectie 2.19.38 inventaris 020 Stalag IV b Mühlberg. 
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