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1. Inleiding bij het dagboek 

 
Het dagboek, zoals dat door Theo Hamakers, zoon van Wim Hamakers is 
uitgeleend aan ondergetekende, is een uitgeschreven nette versie van een grote 
verzameling losse aantekeningen. Deze aantekeningen zijn op een moment na 
afloop van de Tweede Wereldoorlog uitgewerkt tot een aaneensluitend dagboek. 
De originele aantekeningen zijn verloren gegaan. Men dient zich te realiseren dat 
bij het overschrijven van de originele aantekeningen onbedoeld en op onbekende 
plaatsen mogelijk afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de originele 
aantekeningen. Dergelijke afwijkingen zijn onvermijdelijk. Ook bij het uitwerken 
van het dagboek in een digitale vorm kunnen door de bewerker weer fouten 
worden gemaakt. Desondanks is het bijzonder te noemen, dat het dagboek in 
deze vorm bewaard is gebleven. Met de bewerking hoop ik het dagboek voor een 
breder publiek toegankelijk te maken. 
 
Het dagboek beschrijft het verblijf in de volgende kampen: 

• Stalag XI-a Altengrabow 

• Fort Kronprinz te Strassburg 

• Stalag V-a Ludwigsburg 

• Stalag 327 Przemysl / Nehrybka 

• Stalag 369 Kobierzyn 

• Stalag IV-b Mühlberg 
   
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 door de bewerker door middel van 
een noot een korte nadere uitleg toegevoegd, of verwezen naar bronnen. 
 
Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kende men elkaar 
onvoldoende om de exacte schrijfwijze van de naam te kennen), zijn deze direct 
gecorrigeerd. Zo veel mogelijk is aan de namen de rang, de voorletters of voornaam 
en achter elke naam het krijgsgevangenennummer (Kgf) toegevoegd. Die gegevens 
zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie 
Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98, diverse inventarisnummers Ab- und 
Zugangslisten van diverse Duitse krijgsgevangenenkampen.  
Waar in het manuscript sprake is van tijdsaanduidingen, zoals bijvoorbeeld “4 uur”,  
is zoveel mogelijk getracht dit weer te geven als 04.00 of 16.00 uur. 
Toevoeging die door de bewerker zijn aangebracht zijn tussen haakjes geplaatst. Die 
toevoegingen zijn aangebracht om de tekst eenvoudiger leesbaar te maken. 
 
Dit dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te 
maken. Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug vindbaar en kunnen deze 
worden vergeleken met andere gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd 
als een onderdeel van een studie naar de krijgsgevangen Nederlandse officieren, 
onderofficieren en manschappen  
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Copyright  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  
 
Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 
www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal beschikbaar 
stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET toegestaan en wordt 
beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 
 
Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te achterhalen.  
Zij die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de uitgever in 
verbinding stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit 
boek, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave 
voorkomende onjuistheden. 
 
 
E. van der Most © 
Gouda 10 juni 2020 
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2. Algemene informatie over Willem Frederik Hamakers 
 
Willem Frederik (Wim) Hamakers is geboren op 4 oktober 1913 te Rotterdam (bron 
Rotterdam, 1913, n152 geboorteakte 10753). Hij was een zoon van Dirk Jan Pieter 
Hamakers en Martina Wilhelmina Huberdina Beerens. 
Wim Hamakers kwam uit een groot Katholiek gezin en had de volgende broers en 
zussen: 

• Johanna Maria Hamakers (1910 - 1910) 

• Hendrikus Franciscus Hamakers (1911 - 1992) 

• Johanna Maria Hamakers (1915 - 2001) 

• Margaretha Jacoba Theodora Hamakers (1918 - 1983) 

• Cornelia Hamakers (1920 - 1994) 

• Martina Wilhelmina Hubertina Hamakers (1922 - 1922) 

• Martina Wilhelmina Hubertina Hamakers (1923 - 2007) 
 
Wim Hamakers trouwde op 9-10-1940 te Schiedam met Jacoba (Co) van Munster 
(geboren 18 augustus 1909 en overleden 15 juni 1968 in Breda). 
Hij was Sergeant bij het 5e Regiment Infanterie (5 R.I.).   
In 1942 kregen Wim en Co een zoon Theodorus Johannes Gerardus (Theo) 
Hamakers. 
Op 7-5-1943 werd Wim in Amersfoort gevangengenomen en afgevoerd in krijgs-
gevangenschap. Op 4 juni 1945 kwam hij weer thuis. 
Op 25-9-1945 is hij weer opgeroepen voor dienst. 
Wim is overleden op 23-12-1988 te Breda. 
 

 
Fragment handschrift 

 

 
 
 

http://www.hamakers.nl/d0003/g0000164.htm#I1144
http://www.hamakers.nl/d0000/g0000098.htm#I184
http://www.hamakers.nl/d0002/g0000098.htm#I186
http://www.hamakers.nl/d0003/g0000098.htm#I187
http://www.hamakers.nl/d0004/g0000022.htm#I1116
http://www.hamakers.nl/d0004/g0000098.htm#I188
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3. Personen die voorkomen in het dagboek 
 
Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Van enkele personen was 
de schrijfwijze van de naam in het originele manuscript niet juist. Deze is gewijzigd in 
de juiste schrijfwijze. Voor zover bekend is van de genoemde personen het Kriegs-
gefangenen Nummer (Kgf) toegevoegd. 
 
Co Echtgenote van Willem 
Harry Broer van Wim 
Mien Wasvrouw? 
Meuleman Controleur uit Grave 
Theo Zoon van Willem 
 
Naam KGF-nr Rang 
M.J.H. Ackema  104477 Sergeant 
W.H. Appels 104356 Sergeant 
P. Bauw 104360 Wachtmeester 
W. Beeking 105390  Sergeant-majoor 
G. Belzer 104373 Sergeant 
C.W. van Bijsterveld 105299 Sergeant 
F.J. Blikkendaal 105363 Sergeant foerier 
J. de Boer 271175  Majoor-Aalmoezenier 
A.G. Bon 105411  Wachtmeester 
F. Boon 104136  Sergeant-majoor 
J.D. Bootsma 105144  Sergeant 
P. Brongers 104283 Sergeant 
H.J. Bunnik 105418 Korporaal 
H. Dooijeweert  104339 Sergeant kok 
A. Engelen 104472 Sergeant 
A.D. Erkelens 98958  Arts 
A.E. van Gelder 104379 Opperwachtmeester 
J. Glabbeek 105598  Majoor-stafmuzikant 
D. Groen  105266 Wachtmeester 
J. Groenestijn 104365 Sergeant 
J.P.G. de Groot 104369 Sergeant 1e klasse 
J.E. ter Haar 104358  Sergeant 
P.J. Heerschap 105044 Adjudant 
L.W. Heiligers 108400 Sergeant, gaf Engelse les 
H. Heres 104451  Sergeant 
D. Hol 96576  Sergeant 
A.M. ter Horst 105268  Kornet 
M. Hulmer 104040  Wachtmeester 
P.J.A. Jansen 97035  Sergeant 
G. Jaski 105401 Korporaal 
A. Jenner 104354  Sergeant-majoor 
J.L. Kamphuis 104367 Sergeant 1e klasse 
T.A. Marsé 104932  Sergeant 
P. Keereweer 104345  Sergeant 
J. Kemper 104471 Sergeant 
W. Leeuwenstein 105279 Cadet Sergeant 
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F.J.H. van Maanen 106076  Sergeant 
C.J. Marselis  104435 Sergeant-majoor 
H. van der Meer 104739 Schipper 
R. Meulman 104979  Marinier 2e klasse 
J. van Namen 107300  Soldaat 
K. Pelt 104599 Schipper 
L.J. Raayman 98475  Muzikant (mondharmonica) 
C.G. Radier 104330  Sergeant instructeur 
J. Sep 104357 Sergeant 
H.J. Stappers 104366  Sergeant 
P.H. Tegelaers 96438  Soldaat 
C.P. Tromp 104696 Sergeant-majoor (schipper) 
J.A.W. Verberkmoes  104400 Sergeant 
J. Verheij 97723  Wachtmeester 
W.G.H. Voesten 98489  Majoor aalmoezenier 
A.J. de Vries 108403  Sergeant 
L. Wolfers 104372  Sergeant-majoor 

 

 
Wim Hamakers 1940 
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4. Stalag XI-a Altengrabow van 7-5-1943 tot 27-5-1943 

 
Vrijdag 7-5-1943 
Den Bosch, 2e klas kaartje, 3e klas gereisd, verschillende kennissen in de trein. Om 
11.00 uur in Amersfoort. Gemeld. ’s Middags zuurkool, vlees en 2 ongeschilde 
aardappelen. Om 17.00 uur afmars naar de trein, wagons, 30 man per wagon. Met 
Groenestijn (Sergeant J. Groenestijn Kgf 104365) in een hoek. Om 19.00 uur vertrek 
richting Duitsland. ’s Middags een briefkaart weggezonden. 20.00 uur in Zwolle, een 
briefkaart in veldfles afgegeven. 24.00 uur in Oldenzaal. 
 
Zaterdag 8-5-1943 
Bentheim: 1e station op Duits gebied. 11.00 uur verpleging: brood en worst. 11.30 uur 
Maagdenburg. Water! Versperringsballons. 16.30 uur: uitstappen in Altengrabow. 
Afmars naar het kamp. In het kamp bekendmaking: inzet voor de arbeid tegen de 
Bolsjewismus. Bagage wegbrengen, 2 dekens ontvangen. Rust. 
 

 
De ligging van Stalag XI-a Altengrabow op een ondergrond van Google Earth 2009 

 
Zondag 9-5-1943 
Zondag, geen zondag. ’s Morgens 2 x geteld. 13.30 uur ontluist en gebaad. Naar een 
ander kamp. Indeling. Appeltje (Sergeant W.H. Appels Kgf 104356), Sep (Sergeant 
J. Sep Kgf 104357), Groen (Sergeant J. Groenestijn Kgf 104365) en ik op 1 rij, 3 
hoog. 
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Maandag 10-5-1943 
Bij het morgenappèl 1 minuut stilte voor onze gevallenen. Bekendmaking dat het 
eten in de ton bestemd is voor de Russen. Aardappelen, stokvis. Bij het brood vet en 
jam. ’s Avonds zang voor de Russen. Wisselconcert. 
 
11-5-1943 
Registratie en ontvangst van herkenningsplaatje nr. 104364. Afgifte van Hollands 
geld: fl 6,90. 
 

 
Zugangsliste van Stalag XI-a Altengrabow, met vermelding van Hamakers 

(Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv. 42) 

 
Dinsdag 12-5-1943 
06.00 uur reveille, 07.45 uur appèl. Foto van 1e en 2e compagnie door Feldwebel. 
Rondmars over het terrein. 11.00 uur eten halen: aardappelsoep en groenten?  
12.30 uur bad. ’s Middags brief geschreven naar Co. 13.30 uur brood gegeten, nog 
genoeg. Ontvangen: jam en 1/7 brood, niet veel. Dekens uitgeklopt met Groen. 
Handdoek uitgespoeld, wordt mooi schoon. Heerlijke zon, hemd uit. Dagboek 
aangelegd. Zonnebad, rust. Om 20.30 uur wisselconcert met de Russen. 
Volksdansen en zang. Tot besluit het “Wilhelmus” in de houding, Russen dito. 
Vandaag 1/7 brood gehad. 
 
Woensdag 13-5-1943 
’s Morgens op het sportveld bridge gespeeld, daarna marsoefening en 
gymnastiekles, dit is dienst. Prachtig weer. 11.00 uur eten halen: soep, aardappelen, 
stokvis. Smakelijker dan gisteren. Voor het eerst een ½ pannetje erbij gehaald.  
14.00 uur thee halen. 15.00 uur brief inleveren! Wanneer thuis? Brood gegeten met 
vlees. Fluitkaas is zuur. Fijn geschoren en gewassen. Als lid van de snorrenclub laat 
ik mijn snor sinds maandag staan. 1/6 brood ontvangen. Oprichting van een 
zangclub. Lid. 
 
Vrijdag 14-5-1943 
’s Morgens dienst. Zangclub natuurlijk zingen. Bericht van Feldwebel dat vanmiddag 
een nieuwe troep krijgsgevangenen zal aankomen. Afgesproken wordt dat de 
nieuwelingen met het “Wilhelmus” verwelkomd zullen worden. Om 17.00 uur komen 
ze! Vuil en bezweet, sjouwend met koffers en plunjezakken. Wij zingen. De berichten 
zijn: in Holland moeten de radiotoestellen binnen 10 dagen worden ingeleverd. In 
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Afrika is het afgelopen. In de Koeban (bedoeld wordt Koerban) zware gevechten 
heen en weer. De mannen tussen de 18 en 35 moeten zich aan de arbeidsbureaus 
melden voor werk in Duitsland. Verschillende bekenden gezien o.a. de Bunnik 
(Sergeant H.J. Bunnik Kgf 105418), Jaski (Korporaal G. Jaski Kgf 105401) en 
Beijsterveld (Sergeant C.W. van Bijsterveld Kgf 105299). 12 hospikken zijn vrijwillig 
voor 3 maanden meegekomen. We hebben gezongen en gepraat, wel voor 6 dagen 
tegelijk. Totaal zijn we nu met ongeveer 1.600 man 1. De dag is plotseling flink 
opgeschoten. Hierna heb ik een tijd nog met Piet Brongers (Sergeant P. Brongers 
Kgf 104283) zitten praten over zijn dienst in Koewacht. Vanmorgen hebben we twee 
dekens moeten inleveren voor de nieuwelingen. Vandaag is het zeer warm geweest. 
 
Zaterdag 15-5-1943 
Vanmorgen voor de 2e maal ingeënt tegen tyfus. Nu ook nog een reactie voor T.B.C., 
komt bij mij niet op. Het middageten is steeds hetzelfde: aardappelsoep met of 
zonder stokvis en groen er in. Het begint me steeds beter te smaken of liever 
gezegd, we beginnen er steeds beter aan te wennen. Nu kon ik er voor de tweede 
keer niet bijhalen, ik had nog trek. Mijn voorraad brood begint bedenkelijk te 
minderen, de 2 Hollandse roggebroden zijn al lang op. De zogenaamde thee en 
koffie, die allebei dezelfde smaak hebben, begin ik ook meer te drinken. Vaak denk ik 
aan Co en Theo, dan kijk ik altijd hoe laat het is om ongeveer te weten, wat je aan 
het doen bent vrouwtje. Het is nu 19.00 uur, Theo slaapt natuurlijk al heerlijk. Is het in 
Rosmalen ook zo warm? Vandaag heb ik mijn veldjas en mijn beenkappen nog niet 
aan gehad, zo warm is het hier. Je ziet hier de vreemdste tenuen. Mijn schone hemd 
heb ik vanmiddag pas aangetrokken, omdat het begon te waaien, gevolgd door een 
kort onweer. Zit jij nu heerlijk buiten, achter in het zonnetje? Hoe is het met je 
reumatiek gegaan, is het verder weggetrokken? Je ligt toch, hoop ik, niet in bed? 
Hoe staat de tuin erbij? Doet de buurman er nog wat aan? Ik hoop, dat ik gauw wat 
van je hoor. Nog even een boterham eten en daarna buiten een shaggie roken. Dat 
is ook al gerantsoeneerd, anders ben ik er zo door. Dan weer rusten, zoals de gehele 
dag het parool luidt. Hier rusten we uit van de vermoeienissen van het rusten! Het 
waait flink en het is koud buiten. We zijn allemaal rillerig vanwege de inentingen.  
We hebben alles weer aan. Met de zingende marine lijkt het hier wel Koninginnedag. 
Daar zijn de Russen. Wisselconcert. De marine zingt flink mee. Vandaag hebben we 
geen brood gehad, dat krijgen we morgen pas. 
 
Zondag 16-5-1943 
Vanmorgen flink koud, vuile wind. 08.30 uur appèl van alle compagnieën in linie. 
Velen hebben geen brood gegeten. De Feldwebel vraagt wie er wil gaan werken. 
Van de 1.650 man melden er zich maar 57. Iedereen weigert en de drukte is groot. 
Zingend marcheren we af en de stemming is weer opgeleefd. Overal wordt zwaar 
gedebatteerd. Enkele werkers trekken zich terug. Om 10.00 uur 1/7 brood, schijf 
worst en vet. Om 11.00 uur warm eten halen. Ik kan gelukkig een 2e portie krijgen dat 
ik voor vanavond houd. Het is rustig op 3-hoog en ik zal mijn kerkboek eens vatten. 
Dan is het voor mij tenminste nog zondag, verder is er hier niets te merken. Het 
warme eten, dat ik van vanmiddag bewaard heb, is heel verstijfde aardappelpuree 
geworden. Met moeite heb ik de helft opgegeten, toen moest ik haast overgeven. 
Warm gaat het maar koud is het nog minder dan varkensvoer. Om 18.00 uur eet ik 
mijn laatste 2 sneden brood op. Mijn maag is van streek van de middagrommel.  

 
1 Op 8-5-43 zijn er 473 man binnengekomen, op 14-5-43 komt een transport binnen van 1.170 man. 
Samen dus 1.643 krijgsgevangenen. 



 

11 

’s Avonds weer wisselconcert, de Russen hebben versterking meegebracht. Een 
schipper neemt bij ons de leiding. Vandaag is Moeder jarig, het zal geen prettige 
verjaardag geweest zijn. 
 
Maandag 17-5-1943 
Vanmorgen lang blijven liggen, omdat ik toch niets te eten had. Appèl, zang. Alles 
kalm doen, want ik heb trek. Weer 1/7 brood met een schijf stinkende worst, want er 
zit vis in. De smaak gaat. Het stuk brood waar net 2 sneden uit gaan, bewaar ik voor 
vanavond. Ik ben besloten om dagelijks maar 2 keer te eten, dus ’s morgens niet. 
Het zal wel niet meevallen maar het moet, want we krijgen te weinig. Om 16.00 uur 
mijn brood opgegeten, langer wachten kon ik niet want om 11.30 uur had ik mijn 
pannetje aardappelsoep al op. De marine komt met een verrassing op het terrein: 12 
mondharmonicaspelers en 1 banjo geven een aardig concert. Vanmorgen kwam de 
mededeling dat onze brieven op weg waren, dat is fijn. En ook, dat er gewerkt werd 
aan de Rode Kruis kaarten. We zullen mettertijd dus weer eens kunnen schrijven.  
De Russen verzamelen alweer voor het concert. Zal Mien vandaag geweest zijn om 
te komen wassen? 
 
Dinsdag 18-5-1943 
Deze dag niet veel bijzonders. Alleen dat mettertijd een arbeidscommissie hier zal 
komen om over werk te praten. De wisselconcerten met de Russen zijn verboden, 
we mogen zelfs niet meer tegen hen praten. Enkele Nederlandse liederen worden 
ook verboden en 2 N.S.B.-ers worden apart gelegd. Er is nog steeds geen brief of 
pakketje. 
 
Woensdag 19-5-1943 
Vanmorgen sport en zang. Ik ben rustig blijven zitten met mijn nuchtere maag en 
mijn enigszins slappe benen. Het lijkt of de maag aan de kleinere porties gaat 
wennen. Het middageten was goed, wortelen en vlees zat er in. Het grootste deel 
van mijn 2e portie heb ik aan een marinier gegeven, die mijn pannetje en lepel keurig 
heeft schoongemaakt. Daarna een heerlijk bad genomen. Het schijnt dat we dat 
iedere week zullen krijgen. Plotseling gaan er vanavond geruchten door het kamp, 
dat T. in oorlog met D. zou zijn en dat de Tommies in Saloniki geland zouden zijn.  
De stemming is goed maar is het waar? Na het te bed gaan heeft de compagnie nog 
een gezellig uurtje door een droge schipper. ’s Nachts de sirene voor luchtalarm 
gehoord, rustig doorgeslapen. 
 
Donderdag 20-5-1943 
Vanmorgen hebben we bij onze eigen deken er nog 1 bij gekregen. Nu heeft 
iedereen er 2. Het eten was vanmiddag voedzaam, er zat gort in maar te weinig zout, 
dat was jammer. Vanmiddag een hoop herrie in de barak vanwege verhuizerij.  
Bij zoiets komen de verschillende mentaliteiten van de onderofficieren naar boven. 
Daarna kregen we de 3e en laatste inenting, ik heb er nog steeds niets van gevoeld. 
Vervolgens zijn we gaan verhuizen na nog een toespraak gehad te hebben van een 
sergeant-majoor instructeur over kameraadschap enz. Ik lig weer naast Groenestijn 
op de 2e etage, rechtop zitten kan ik niet. Bovenop liggen de oudsten, onderop de 
jongsten. Het is wel niet zo gemakkelijk. Het weer is nog steeds droog en warm, 
frisse wind. Morgen zijn we alweer 14 dagen krijgsgevangen. Het eerste pakketje is 
hier aangekomen! 
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Vrijdag 21-5-1943 
Vanmorgen zang, verder geen bijzonderheden. Vanmiddag heb ik mijn wasgoed in 
een vuilnisemmer klaargezet. Als ik vanavond een afvalton kan bemachtigen zal ik 
was in de week zetten. ’s Avonds bij ons concert door 3 halfbloedjes van de marine, 
heel mooie zang en gitaarbegeleiding. Om 10.00 uur heb ik me verschoond en al 
mijn vuile goed in de week gezet. 
 
Zaterdag 22-5-1943 
Om 06.00 uur eruit en aan de was. Er komt knap wat vuil af. Om 08.00 uur is alles 
schoon en hangt alles. Vanmorgen zang en gym. Het warme eten om 11.30 uur was 
niet veel bijzonders. Mijn was is al droog. Vanmiddag geen dienst. Ik heb mijn 
schoenen gepoetst en mij geschoren. Nu ben ik klaar voor de zondag. Er zal morgen 
nog geen godsdienstoefening zijn. Mijn rookgerei is ook op. Nu heb ik niets meer, 
geen eten en geen rook. Wanneer zullen de pakketjes komen? Dat is nog mijn enige 
hoop. Het leven hier gaat nu niet meevallen. Steeds te weinig eten, altijd trek en 
geen rook. Het is nu 18.00 uur. Waar zit je vrouwtje? Thuis, of ben je soms naar 
Utrecht? Kun je het nogal houden? Vanavond heb ik een tijd met een monteur van 
de marine zitten praten over de onderzeedienst in Indië, heel prettig. 
 
Zondag 23-5-1943 
Ik heb een echt zondags gevoel over me. 09.00 uur: appèl, een wandeling naar het 
sportveld, rust. Slapen doen we hier gauw. Volgende week komt er een priester en 
een dominee. Vandaag is er een mededeling over schrijven opgehangen. We mogen 
een dubbele briefkaart met 30 woorden verzenden, dat is fijn. Pakketjes mogen we 
nog niet ontvangen, nadere orders afwachten. We twijfelen er nu sterk aan of onze 
eerste brief nu wel doorgezonden is. Het is het beroerdste van alles: die onzekerheid 
of die paar letters je dierbaren bereikt hebben of niet. Je weet dat ze zitten te 
hunkeren naar een bericht maar alles gaat even langzaam. Vanmiddag hadden we 
zuurkoolsoep, het was goed. Het weer gaat betrekken. Ik ga eerst de Misgebeden 
buiten lezen dan heb ik tenminste zondag gehad. Vervolgens heb ik een kladje 
gemaakt voor de briefkaart. De verveling bekruipt me geweldig. Ik weet een boek te 
bemachtigen over de Zuidzee en nu ben ik voor een paar uur geborgen, ik amuseer 
me best. Om 19.30 uur is het rozenhoedje bidden, dat zal iedere avond gebeuren in 
de schrijfbarak. Ik ben blij, dat iemand het initiatief genomen heeft, de protestanten 
doen hetzelfde. Nu ga ik een luchtje scheppen. 
 
Maandag 24-5-1943 
06.00 uur op, corvee. ’s Morgens de gehele barak leeggehaald en uitgeveegd.  
Er kwam een kruiwagen vuil uit. ’s Middags komt er iemand van de arbeids-
commissie ons beroep opnemen. Ik ben vroeger bakker geweest. Onze compagnie 
komt niet aan de beurt, dus wij morgen. Nu worden ons de langverwachte 
briefkaarten uitgereikt, eindelijk. De brieven die we eerst geschreven hadden, worden 
ons teruggegeven, die zijn dus niet doorgezonden, waar we toch zo op gerekend 
hadden. De kaart is gauw geschreven want een kladje had ik al gemaakt. Om 19.30 
uur naar het rozenhoedje, het is er stampvol. ’s Avonds heb ik staan praten met een 
controleur uit Grave, Meuleman (Marinier 2e klasse Roelf Meulman Kgf. 104979), bij 
wie Deyn in de kost is. 
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Dinsdag 25-5-1943 
Regen. ’s Morgens hebben we op onze beurt staan wachten voor de 
arbeidscommissie. We zijn de hele dag niet aan de beurt gekomen. ’s Middags naar 
het sportveld, rust. De briefkaarten zijn in ontvangst genomen. Vandaag 1/6 brood, 
marmelade en vet. Ik had om 17.00 uur aan de hele portie genoeg. Om 19.30 uur 
rozenkrans op de 4e compagnie. Vandaag 2 shaggies gekregen van Sep. 
 
Woensdag 26-5-1943 
Vanmorgen naar het sportveld, nog steeds regen. Vandaag het gerucht dat 
morgen de nummers 350 en hoger vertrekken naar Straatsburg. Vanavond de 
eerste post uit Holland. Hoera! Rozenhoedje met gebed van de Pausen. Eerste 
couplet van de Sterre der Zee. Misschien voor de laatste maal. Wat zal de 27e 
brengen? 
 
Donderdag 27-5-1943 
Om 07.30 uur aantreden, dat zal wel indeling zijn voor vertrek. Ja, 1.000 man, 
hoofdzakelijk minderen naar Straatsburg 2. Pakken, brood ontvangen, vele malen 
geteld, naar de trein. Ik kom met onze bekende ploeg in de laatste wagon, totaal 33 
man. Nu behoorlijke banken rondom, echter geen stro. We zullen dus moeten blijven 
zitten gedurende 3 dagen. We zitten tamelijk ruim. Om 20.30 uur in Göttingen, een 
kop erwtensoep van het Rode Kruis, heerlijk! Het vertrek uit Altengrabow was om 
11.45 uur. Het landschap is afwisselend en mooi, vooral het Harzgebergte. ’s Nachts 
slecht geslapen, geen stro, geen ligging. 
 

 
2 Op 27-5-1943 worden er 1.003 gevangenen uitgeschreven uit Stalag XI A Altengrabow en 
ingeschreven in Stalag V A Ludwigsburg. Nummers tussen 104335 en 105643. 
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5. Fort Kronprinz te Strassburg van 28-5-1943 tot 30-6-1943 
 
Vrijdag 28-5-1943 
De reis gaat steeds door. Om 10.00 uur in Darmstadt verpleging, brood met vlees. 
Tussen Karlsruhe en Straatsburg passeren we de Rijn te 13.30 uur. 16.00 uur 
aankomst te Straatsburg, reisduur 28 uur, vuil en vies. Bij telling blijken er 2 man 
ontsnapt te zijn! Dan volgt een mars door de stad en naar buiten van 1½ uur.  
De bevolking is zeer hartelijk gestemd, ik kreeg nog een stuk brood. De weg loopt 
zeer steil op, de bagage is zwaar. We worden ondergebracht in het Fort Kronprinz 3 
met 32 man op een kamer. Het is er fris en vochtig. Er wordt gezegd dat we hier 
maar een week blijven en dan naar Stuttgart moeten. Afwachten maar. 
 

 
De ligging van fort Kronprinz op een ondergrond van Google Earth 2016 

 
Zaterdag 29-5-1943 
Uitstekend geslapen, 08.00 uur wakker. Wassen is niet mogelijk, lekkere thee, weinig 
uitzicht. Het brood van gisteren is ons eten, we krijgen hier vandaag niets. Af en toe 
worden we gelucht. Het enige wat hier beter is, is dat we hier beter slapen, krib en 
strozak. 
 
Zondag 30-5-1943 
Zondagmorgen. Geen eten, dus blijven we wat langer op bed liggen, tot 08.00 uur. 
De thee wordt gedeeld. Ik verschoon me, het elastiek van mijn broek schiet los, 

 
3 Het fort ligt ten noordwesten van Straatsburg en staat ook bekend onder de naam Fort Foch. Het fort 
maakte onderdeel uit van een serie van 14 forten, die rond Straatsburg gelegen waren. Het fort 
resorteerde onder Stalag V-c/z Strassburg. 
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straks herstellen. Ik heb me fijn gewassen. Het is nu de vierde zondag dat ik weg 
ben. Het is nu 09.30 uur, ben je op weg naar huis en naar de kerk? Het is mooi weer. 
Om 12.00 uur warm eten dat door onze eigen koks is klaargemaakt. De smaak is 
uitstekend maar het is te dun en de aardappels te hard, een fijn stukje vlees erbij. 
Om 13.00 uur verdeling van het brood met boter, marmelade en kaas. Het kan niet 
op. ’s Middags algemeen debat over grensdienst en C.C.D. op de kamer. Heel 
gezellig. Om 17.00 uur brood gegeten, 18.00 uur appèl. Daarna gebridged in de 
buitenlucht tot 20.00 uur. De zondag is al haast weer om, het weer is nog steeds 
goed. 
 
Maandag 31-5-1943 
Regen. Om 08.00 uur opgestaan, 09.00 uur appèl, 12.00 uur middageten, zuurkool 
met veel water. Het weer klaart op. ’s Middags wordt er door één van ons een 
reisverhaal voorgelezen. Om 17.00 uur een ½ rantsoen warm eten, aardappelen en 
bonen, zeker omdat het ’s middags zo slecht was. Daarna brood en marmelade 
ontvangen. Om 18.00 uur appèl. Twee man mankeren! Ontvlucht, ze zijn van de 
marine. De Duitse officier zenuwachtig, de bewaking zocht het hele fort af, wij 
binnenpret. Om 22.00 uur mogen we pas naar binnen. Dat zijn er nu al vier die weg 
zijn. Wie volgt? 
 
Dinsdag 1-6-1943 
Weer regen, de gehele dag binnen. Het lijkt nu wel of we in de gevangenis zitten.  
Om 12.00 uur ½ portie warm eten, aardappelen met meel. ’s Middags brooduitdeling. 
Om 17.00 uur weer ½ portie warm, aardappelen met kool. Nu is het geen soep meer, 
het smaakt uitstekend. Van Appels weer een beetje shag gehad, dat is fijn. Deze dag 
verder geen bijzonderheden. 
 
Woensdag 2-6-1943 
Ik heb een stukje brood over kunnen houden en zodoende heb ik vanmorgen 
ontbeten. 09.00 uur appèl, vervolgens bridgen. Om 12.00 uur middageten; 1 liter 
aardappelen met erwten en vlees. Het is een stijve pot en we hebben zo lekker nog 
niet gegeten. ’s Middags bezoek van enkele Duitse officieren. Op het appèl wordt 
medegedeeld, dat we nu krijgsgevangenen zijn en behoren tot het kamp (Stalag)  
V-a, dat in dit gedeelte van Duitsland ligt. Een dezer dagen zullen we erheen gaan. 
De onderofficieren moeten allen uittreden en er wordt ons gevraagd, wie vrijwillig wil 
gaan werken, 4 man treden uit. Nu maar weer afwachten op de dingen die komen 
zullen. ’s Middags gebridged. ’s Avonds wordt de godsdienstoefening voor morgen, 
Hemelvaartsdag, georganiseerd. Morgenavond zullen we weer de rozenkrans 
bidden, dan is het voor ons ook zondag. In de kamer waar we met 28 man liggen is 
het kil en donker, het licht zeer slecht, moet de hele dag branden. We zullen blij zijn 
als we uitgereisd zijn en op onze vaste standplaats zijn aangekomen. Dan wordt 
alles beter geregeld en kunnen we regelmatig post en pakketten ontvangen, want 
een bericht van onze familie en brood en rookgerei is voor ons het voornaamste. Hoe 
jij het maakt Co en de kleine, dat zou ik graag willen weten. Gaat alles goed kindje? 
Het is hier heel bekrompen. Het is zowat tijd om naar bed te gaan. 2 tubes tandpasta 
en 1 tube crème is er vandaag van me gestolen. 
 
Donderdag 3-6-1943 
Hemelvaartsdag. Tot 08.15 uur op bed gebleven, 09.00 uur appèl en controle van de 
herkenningsplaatjes. Daarna de hele dag regen, het hindert niet want we mogen hier 
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toch niet naar buiten dan alleen met de 2 appèls. Vanmiddag een extra portie van 
een ander gehad, kool met erwten, heerlijk gegeten. Opper van Gelder 
(Opperwachtmeester A.E. van Gelder Kgf 104379) gaf een rondje fijne zoete, sterke 
koffie en Appels een rondje shag. Het is hier zo vochtig dat we zeer weinig 
transpireren en telkens naar “Mecto” de w.c. moeten. Vandaag is er een stel van de 
marine ontluisd en kaalgeschoren. Voor het eerst is er hier vanavond een 
godsdienstoefening. Verberkmoes (Sergeant J.A.W. Verberkmoes Kgf 104400) bidt 
voor, na een korte maar krachtige inleiding. De opkomst was goed. 
 
Vrijdag 4-6-1943 
Vandaag geen nieuws, want iedere dag is eender. Kaarten! Vanmiddag was het eten 
bijzonder slecht. Enkel water met een paar stukjes aardappelen en wat mout. Men 
zegt dat we volgende (week) hier weg zullen gaan. Gelukkig, want het lijkt hier wel 
een gevangenis. Naar buiten mag je maar een paar uur en dan is het nog modderig. 
De mecto is ook veel te ver weg. Vanavond komt het bericht dat we dinsdag 
weggaan naar het kamp, alleen het kader. Morgen niet wassen, want de pomp is 
defect. 19.30 uur rozenkrans bidden. 
 
Zaterdag 5-6-1943 
Vanmorgen voor het eerst sport, met een lege maag, het was er naar. Het middag-
eten was vrij goed bij mij. ’s Middags gebridged. ’s Avonds komt de mededeling dat 
maandag 400 man in de omtrek moeten gaan werken. Zijn er nog onderofficieren die 
bewakingsdienst erbij willen doen? Nee. Dus willen dinsdag allemaal naar het 
hoofdkamp V-a in de buurt van Stuttgart (Stalag V-a Ludwigsburg).  
’s Avonds rozenkrans. Met de lui van een kamer naast ons is een bridgedrive 
georganiseerd. Ik ben toeschouwer. Vanmorgen heb ik vrijwillig mijn hoofd kaal laten 
knippen. Mijn haar is dun en misschien groeit het nu beter op, het is wel wat fris. Het 
is nu zaterdagavond en de bridgedrive is aan de gang. Er zijn veel toeschouwers bij. 
Het weer is goed. Ben je thuis Co? Ik ben in gedachten bij je kindje. Slaapt Theo 
goed door? Dinsdag krijg ik misschien wat van je te horen, ik verlang er erg naar. 
 
Zondag 6-6-1943 
De 6e zondag dat ik van huis ben. De pomp is hersteld geweest maar alweer kapot, 
dus kan ik nu voor de 2e keer niet wassen. Na het appèl worden de 400 man er 
uitgenomen die morgen gaan werken. Het zonnetje schijnt heerlijk en ik ben met mijn 
gedachten steeds in Rosmalen, ik geloof dat ik een beetje in de put zit. Het was 
10.00 uur en ik had behoefte om ook naar de Hoogmis te gaan, gelijk met jou. Ik ben 
naar binnen gegaan en zittend op mijn strozak heb ik de Misgebeden gebeden. 
Zondags ben ik meer thuis en vraag me meer af waar je bent en wat je doet als door 
de week. Mijn stemming is gelukkig verbeterd kindje en ik sta nu in de tuin. Hoe hoog 
staan de doperwten al en hebben de worteltjes het gedaan? De lui hebben in een 
kan clandestien wat water getapt en heb ik me na de Mis geschoren. Mijn scheer-
bakje is mijn Russische pannetje uit Altengrabow, waar ik dadelijk mijn warme eten in 
moet ontvangen. We leven zeer primitief! Het eten viel niet tegen. Om 12.00 uur 
lagen we allemaal te rusten na het “diner” toen we hoorden: “Water in het was-
lokaal!”. We vliegen allemaal op met ons nog vuile pannetje en ons wasgerei en 
wassen vlug onszelf en het eetgerei. Vlug, want het water kan zo weer op zijn.  
Zo leven we hier. Even later is de pomp weer defect. Vanmiddag 1/4 brood, jam, 
reuzel en kwark, het kan niet op! Nu ga ik een partijtje bridgen, het regent. Bij achten 
appèl, vreemd laat. De onderofficieren moeten uittreden en de luitenant vraagt ons 
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weer wie van ons vrijwillig willen gaan werken. Tot morgenochtend 08.00 uur hebben 
we de tijd en dan moeten we de consequenties ervan aanvaarden. Niemand treedt 
uit. 
 
Maandag 7-6-1943 
’s Morgens vroeg reveille voor de werkploeg. Het eerste gedeelte is al weg, het 
tweede gedeelte moet om 08.00 uur nog thee halen. De pomp is nog defect, wassen 
kunnen we ons vandaag niet. Het water voor de keuken wordt per sproeiwagen uit 
Straatsburg aangevoerd of uit de voorstad Kronenburg, waar we met de trein zijn 
aangekomen. Mittelhaus- en Niederhausbergen zijn de dorpen die we destijds nog 
doorgelopen zijn op weg naar het fort hier. Om 10.00 uur appèl voor de 
onderofficieren. Voor de allerlaatste maal vraagt de luitenant ons of we vrijwillig 
willen gaan werken. Vijf onderofficieren blijken zich reeds opgegeven te hebben, 
niemand antwoordt verder. Die 5 onderofficieren gaan morgen met het eerste 
transport van 500 man mee en wij niet. Om 11.00 uur appèl, 12.00 uur brooduitdeling 
met jam. 13.30 uur warm eten kool, mout en aardappelen. Het smaakt goed maar het 
is te weinig want we hebben vandaag nog niets gegeten en we staan te tollen op 
onze benen van de honger. De 7e van vorige maand zijn we in krijgsgevangenschap 
gegaan. ’s Middags kamer bridgedrive. De werkploegen komen terug. Ze hebben 
een schietbaan opgeknapt, een sloot uitgegraven en een schuilloopgraaf gegraven. 
Er zijn goede berichten. Om 21.00 uur appèl en indeling voor vertrek. 
 
Dinsdag 8-6-1943 
Vanmorgen vertrekt 1e ploeg naar Stuttgart, het geeft veel drukte. Twee korporaals 
van onze kamer zijn ook vertrokken 4. Er is weer water in het waslokaal, we kunnen 
ons weer eens fijn wassen. Gisteren heb ik je een verrassing kunnen bezorgen (dit is 
een naar buiten gesmokkelde brief, die je nooit ontvangen hebt). Geen appèl, bridge-
drive nu aan een tafel! Sinds een maand heb ik niet meer aan een tafel gezeten, ik 
moet er eerst aan wennen. We hebben nu 3 tafels met de nodige banken op de 
kamer. De sterkte moet tot 20 man teruggebracht worden. Warm eten is te weinig. 
De laatste twee ontvluchten zijn terug, ze hebben zich op 50 km van de Zwitserse 
grens aangemeld. Brood met vet vandaag. Je verrassing is al weg Co. 20.00 uur 
appèl. 
 
Woensdag 9-6-1943 
’s Morgens om 06.00 uur appèl. De opzichter wil dat wij er ook bij zijn. Morgen zal 
dat wel afgelopen zijn. Bridgen en koffers inleveren. De soep smaakt maar is dun. 
Het regent aanhoudend. Brood, reuzel en jam. Deze dag geen nieuws. ’s Morgens 
geen water. De bad installatie wordt gerepareerd, misschien hebben we voor 
Pinksteren nog een bad. ’s Avonds rozenkrans en even plaatjes gekeken. Hoe zal 
het in Holland gaan, zou Theo al lopen? Welterusten allebei. 
 
Donderdag 10-6-1943 
Vandaag is het 2 weken geleden, dat we uit Altengrabow vertrokken zijn. Vanmorgen 
geen water, dus niet wassen. Na het middageten een kwartier water, snel gewassen, 
warm water gehaald in de keuken en me fijn geschoren. Met de eerlijkheid van het 
schil- en kokspersoneel en de commandant inbegrepen, schijnt het ook niet erg safe 

 
4 Volgens het dagboek van Korporaal (student) Arie Kole Kgf 105271, die deel uit maakt van deze 
groep, gaat de reis langs Worth, Bruchsal, Bretten, Vaihingen en Ludwigsburg naar Stuttgart. Hier 
komen ze aan om 00.00 uur. 
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te zijn. Vanmiddag konden we plotseling een bad nemen, de genie had de bad-
installatie in orde gemaakt. Het leek wel een wisselbad, steenkoud en gloeiend heet. 
Vanavond kwam er een generaal op inspectie. Het bracht geen nieuws. Volgende 
week zullen we naar Stuttgart gaan. Vannacht hebben we brandpiket, ongeveer drie 
kwartier. 
 
Vrijdag 11-6-1943 
Vannacht 3 kwartier gewandeld. Vanmorgen om 08.45 uur gepompt, om 10.00 uur 
hebben we ons kunnen wassen! Het middageten was deze keer al heel slecht, 
aardappelwater en zeer weinig. We lopen ’s middags allemaal te tollen van de 
honger, het is vandaag wel heel erg. Ik ben maar op bed gaan liggen. Verder geen 
nieuws. 
 
Zaterdag 12-6-1943 
Nog steeds om 08.45 uur uit bed. De pomp is weer defect, dus weer niet wassen. 
09.00 uur appèl. Om 09.30 uur brood ontvangen, ik neem er 1 sneetje van. Hierna 
kunnen we even bij de koffers. Morgen is het Pinksteren. Blijf je rustig thuis Co of ga 
je ergens op bezoek? De opzichter zei vandaag dat er post was aangekomen, nu 
maar afwachten of het de antwoordkaarten zijn. Met een goed bericht zou ik zeker 
een goede Pinksteren hebben. Het middageten was vrij goed. De post is uitgedeeld, 
het bleken brieven voor de marine te zijn. ’s Avonds rozenkrans. 
 
Zondag 13-6-1943 
Pinksteren. Vanmorgen was het mijn beurt om thee voor de kamer te halen en uit te 
delen om 07.15 uur. Daarna weer in bed tot 08.45 uur. Het water is al weer vroeg 
afgesloten, dus kan ik me niet wassen. 09.00 uur appèl en omdat het hoogfeest van 
Pinksteren is, hebben we inspectie over de koffers waar de hele morgen mee 
gemoeid is, ’n fijne Pinksteren! De lucht is diepblauw. Ik sta in de fortgracht en kan 
alleen de blauwe lucht maar zien en verder de muren.  
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Uitzicht hebben we hier niet, het is een gevangenis. Ik denk aan thuis en zie door de 
tuin over de Tweeberg dezelfde blauwe lucht. Zie jij die lucht ook vrouwtje? Ben je 
wel thuis? Die onzekerheid, niets te weten is zo ellendig. Misschien ben je wel naar 
Dordt of Utrecht gegaan. Of heb je nog last van reumatiek? Ik hoop dat het je goed 
gaat. Het middageten was weer zeer slecht, water en een beetje aardappelen en een 
paar stukjes vlees. ’n Pinksterdiner! Vanmiddag brood, jam, vet en kaas! Na het eten 
heb ik de Heilige Mis gelezen, wel wat laat maar vanmorgen kon het niet doorgaan. 
Na vanmiddag zit ik in de droge fortgracht me te koesteren in de zon, op een stoel! 
Wat een weelde, we hebben een klapstoeltje op de kamer en dat heb ik kunnen 
bemachtigen. We hebben hier trouwens meer meubilair dan in Altengrabow. Zou het 
in Holland ook zulk mooi weer zijn? De protestantse godsdienstoefening is juist bezig 
en ik hoor ze een psalm zingen. Om 18.30 uur houden wij een godsdienstoefening, ik 
ben het zojuist op de kamers gaan meedelen. Het is nu al de zesde zondag dat we 
weg zijn, dat we niet gebiecht, de mis bijgewoond of ter Heilige Communie geweest 
zijn. In de laatst aangekomen post stond dat de vrouwen 2 pakjes per week mochten 
sturen en dat voorlopig 70% van het salaris wordt uitbetaald. Het is de strohalm waar 
we ons aan vastklauwen, ’n brief en ’n pakketje van thuis. Weten hoe je het maakt en 
iets om de honger te stillen, dat is alles en het enige wat we verlangen. We zijn 
allemaal afgevallen, dunne benen, alle kleding zit veel te ruim en we zijn flink 
verzwakt. We lopen allen losjes en slap op onze benen. Woensdag zullen we hier 
weggaan. Dan zien we de buitenwereld weer, panorama’s, mensen en het leven.  
De mars met het Gepäck zal ons niet meevallen. Ik zit te zonnen. Plotseling zie ik 
mijn medaille op mijn hemd en ik denk: die zit op dezelfde plaats als bij Theo.  
 

 
Fort Kronprinz 
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Fort Kronprinz 

 
Het zijn van die kleinigheden die je ineens thuis doen zijn. Als ik zijn foto bezie, wat ik 
vaak doe, ook de jouwe, dan ga ik de gehele dag na hoe hij er dan uitziet. Ik zie hem 
dan wakker worden in zijn bedje, opstaan, ta-ta aan het ledikantje en zo de verdere 
dag door, in zijn box, op de grond en de po, in de stoel aan tafel, etend enz. Zo leef 
ik niet hier maar in Rosmalen. Het is nu 17.30 uur en ga ik mijn stukje brood opeten, 
vanmiddag ben ik er al aan begonnen en ik wil proberen voor morgenochtend een 
stukje te bewaren, dus zal het ditmaal niet veel zijn. Mijn brood heb ik vanavond 
helemaal opgegeten, mijn maag ging te erg te keer! 1e Pinksterdag is gelukkig om. 
 
Maandag 14-6-1943 
Vanmorgen heb ik me vroeg gewassen, om 07.30 uur. Daarna ben ik weer onder de 
deken gekropen tot 08.45 uur. Appèl en brooduitdeling met vet. 10.30 uur gods-
dienstoefening van 20 min. Middageten voldoende, geen vet. De hele dag koud weer 
en daarom steeds binnen gebleven, bridgen. 
 
Dinsdag 15-6-1943 
We zouden vandaag ¼ brood krijgen maar omdat er 42 broden tekort zijn door 
onbekende oorzaak, krijgen we 1/6 brood. Ze hebben ons weer knap beet. Het 
middageten is enkel koolraap, haast zonder aardappelen en zonder vlees en vet. Het 
is niet veel zaaks. Morgen gaan we nog niet weg, wanneer het zal zijn weten we niet. 
Toch zou ik heel graag weg willen uit deze gevangenis en naar een vast kamp. Van 
de werkploeg van tweehonderd man die in Straatsburg werkt, zijn er weer twee van 
ontvlucht, ook zijn er een paar in elkaar gezakt en één naar het lazarett over-
gebracht. Die mensen hebben ook een veel te lange werktijd, ’s morgens om 05.40 
uur appèl en afmars en ’s avonds om 19.00 uur komen ze pas terug en dat alles op 1 
pannetje warm eten. 19.30 uur rozenkrans, 21.00 uur appèl, waarna we de koffers 
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naar een andere kamer moesten overbrengen. Er wordt nu gezegd dat we deze 
week nog niet zullen vertrekken, dus nog langer wachten op brieven en pakketten. 
 
Woensdag 16-6-1943 
Op het appèl van de 2e werkploeg van 100 man, om 08.00 uur, zijn er 7 man in 
elkaar gezakt. Die ploeg is vanmorgen niet uitgerukt, Ook zijn er vele zieken.  
De oorzaak is te weinig voeding. We lopen trouwens allemaal te slingeren op onze 
benen. Al 2 dagen geen water, dus niet gewassen. Ook de 14-daagse was kan ik 
niet doen, die ligt al een week te wachten. Alles is hier onvoldoende. Vanmorgen ½ 
uur gepompt en vanmiddag weer een ½ uur. Het middageten was vanmiddag 
zeldzaam goed, aardappelen, erwten en vlees, alles goed stijf en een flinke portie. 
Het is nog niet zo goed geweest. De 2e werkploeg is toch aan het werk gegaan. 
Vandaag heb ik een andere slaapplaats ingenomen, die me beter lijkt. Verder geen 
nieuws. 
 
Donderdag 17-6-1943 
Vanmorgen heb ik sedert drie weken ontbeten, want ik had een stukje brood 
bewaard. Het middageten was dunner dan gisteren en minder. Morgen zal het beter 
zijn, want dan worden er 40 emmers aardappelen geschild. Na het eten heb ik me 
sedert drie dagen gewassen. Bezoek van een majoor. Het zal nog wel enkele weken 
duren voordat we hier weggaan, post en pakketten blijven dan nog langer weg. 
Iedere dag is hier eender, bridgen, pompen, 2 x feest (d.i. eten) en verder niets. 
Vandaag zijn we 6 weken in gevangenschap. De hele dag slecht weer. 
 
Vrijdag 18-6-1943 
Vannacht 3 kwartier brandwacht gehad. Zes man zijn vanmorgen naar het dorp 
gegaan om een wagen te halen, vier man toezicht bij het aardappelschillen. Dadelijk 
moeten we pompen. Op het appèl om 09.10 uur dacht ik aan het moment dat ik voor 
zes weken uit Den Bosch vertrok. Van Sep, die in het dorp geweest is kreeg ik tabak 
voor een sigaret, dat was een heerlijkheid 5. Het middageten was heel goed, 
aardappelen met gort en vlees, het was een flinke portie. Vandaag weer 1/5 brood, 
vet en jam. Het is vandaag voor onze kamer een feestdag geweest, enkelen naar 
buiten met tabak terug, zodoende heeft iedereen een sigaret gerookt. De stemming 
was ineens beter. Vanmiddag hebben een paar vertrouwensmannen gekozen 6. 
Goed weer vandaag. 
 
Zaterdag 19-6-1943 
05.30 uur appèl. De grote werkploeg gaat niet werken daar de bewaking niet komt.  
’s Morgens een heibeltje op de kamer over de slechte verdeling van het brood. 
Groenestijn is naar het lazarett voor een nieuw glas in zijn bril. Hij heeft weer een 
verrassing voor je meegenomen en die is weggegaan, dat is dus de 2e. Ik heb 2 
sigaretten van hem gekregen. Vandaag zijn we gezamenlijk een wedstrijd begonnen 
in algemene ontwikkeling door het beantwoorden van verschillende vragen, het is 
zeer prettig, leerzaam en interessant. 
 

 
5 In het dagboek van Sergeant Jan Sep Kgf 104537 staat o.a. op deze dag vermeld: “Met 6 onder-
officieren een wagen halen in het dal. Het was een hele opluchting. Deden nog shag en kersen op”. 
6 In het dagboek van Sergeant Jan Sep Kgf 104537 staat o.a. op deze dag vermeld: 
“Vertrouwenscommissie wordt ingesteld. 1 Onderofficier zeemacht, 1 korporaal en matroos zeemacht 
en 2 onderofficieren landmacht”. 
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Zondag 20-6-1943 
Zondag, prachtig weer. 08.30 uur appèl. Er zal vanmorgen en vanmiddag gewandeld 
kunnen worden. Ook krijgen we een 1/4 liter bier. Met zes onderofficieren moeten we 
het in het dorp gaan halen, ik ben er ook bij! Voor het eerst in drie en een halve week 
kom ik weer eens buiten! De poort open en we zien een prachtig panorama. We 
wandelen naar het dorp naar een café. Met een handwagen gaan we terug met 2 
vaten bier. We hebben ieder een sigaret, een snee brood en een glas wijn gehad, 
onderweg nog een handje kersen. Het is mijn eerste fruit! Het middageten was dun 
en niet te veel, zuurkool. 1/5 brood met boter, jam en kwark, het kan niet op.  
’s Middags zijn we gaan wandelen met de tweede ploeg. De eerste ploeg was  
’s morgens gegaan. Mooie vergezichten, flinke tuinen in een vruchtbare streek, alles 
groeit hier geweldig. Het was een lust om alles te zien, om er even uit te zijn door die 
poort, we hebben lopen genieten. Vijf kwartier. Na het middageten hebben we een 
1/4 liter bier ontvangen, het smaakte goed. Vandaag is het dus een bijzondere 
zondag geweest. Om 19.00 uur godsdienstoefening, ’s avonds ontwikkelings-
wedstrijd. 
 
Maandag 21-6-1943 
05.30 uur appèl. Na het appèl moeten de onderofficieren verzamelen en wordt ons 
een brief voorgelezen van het O.K.W.7 waarin gezegd werd dat wij ons in 
Altengrabow vrijwillig voor arbeid hebben aangemeld en dat wij nu weigerden, 
hetgeen gestraft zou worden met overbrenging naar het Generaal Gouvernement. 
Hierna wordt ons persoonlijk gevraagd voor de zoveelste keer, of we willen werken. 
Ik weiger natuurlijk. Vandaag 1/4 brood met boter en ik ben voor het eerst begonnen 
mij te wassen in mijn etenspannetje. In drie dagen heb ik me niet kunnen wassen en 
ik word nu te vies. Ik heb maar een klein beetje clandestien getapt water maar ik krijg 
me toch fris. Mooi weer. Het middageten is dun met een paar erwten.  
Er worden briefkaarten uitgereikt, we zullen dus weer mogen schrijven. Eén man is 
vandaag in Straatsburg weer ontvlucht en nog één van de andere ploeg. 
Vanavond hebben we onze tweede kaart mogen schrijven, wat een feest! Nu nog 
een bericht van thuis en de zaak is goed. 19.30 uur rozenhoedje. 
 
Dinsdag 22-6-1943 
Tegenwoordig met het vroege appèl van 05.30 uur kan ik ’s morgens niet meer 
slapen. Koud in bed, niet warm kunnen worden, ben ik er maar om 08.00 uur 
uitgegaan, dit is een uur te vroeg want ik heb toch niets te eten. In mijn pannetje heb 
ik me weer gewassen. De lucht is betrokken, erg wisselvallig weer. Het middageten 
is vandaag gedroogde kool met een aardappel, het is nog minder dan varkensvoer, 
zonder vet of wat. Twee onderofficieren zijn naar het lazarett geweest en hebben 
zeer gunstige berichten meegebracht. 1/4 brood met jam. 20.00 uur appèl en daarna 
onze ontwikkelingswedstrijd. 
 
Woensdag 23-6-1943 
Vanmorgen heb ik me weer helemaal kaal laten knippen, mijn haar was wel wat 
gegroeid. 1/5 brood met boter en jam. Het middageten was deze keer goed.  
’s Avonds komt het bericht door dat 150 man zaterdag zullen weggaan en volgende 
week donderdag de rest van de manschappen. De onderofficieren blijven hier, dat 
zal wel in afwachting zijn van het O.K.W. of we naar Polen gaan. 

 
7 O.K.W.= Oberkommando der Wehrmacht. 
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Donderdag 24-6-1943 
Vannacht slecht geslapen, altijd een naar de mecto en dan kan ik de slaap niet meer 
vatten, vooral nu ik een zwerende duim heb. Alle dagen zijn eender hier. Het 
middageten was veel maar slecht, weer gedroogde koolraap. Vanmiddag hebben we 
sedert 14 dagen weer eens een heerlijk bad kunnen nemen. Ik heb een zinken 
emmer kunnen bemachtigen en een kan clandestien water. Nu kan ik eens beginnen 
om al mijn wasgoed eens een flinke beurt te geven. Hier heb ik nog niet kunnen 
wassen, het spul staat nu in de week. Vanmiddag was er het bericht dat de 
onderofficieren aanstaande donderdag met de tweede ploeg naar Stuttgart zullen 
gaan. Nog een week dus hier en dan gaan we de gevangenis uit. 21.00 uur 
rozenhoedje. 
 
Vrijdag 25-6-1943 
Deze nacht heb ik goed geslapen. ’s Morgens moesten we een uur pompen, daarna 
heb ik mijn was op de kachel gezet om te koken. 1/5 brood met boter en jam. Het 
middageten is vrij goed, aardappelen en wat erwten, ieder 1 ¼ liter. We hebben nu 
steeds mooi weer. Gisteren heb ik mijn opgespaarde brood, zijnde 3 sneetjes,  
’s avonds opgegeten, ik had toen ook zo’n geweldige trek. Vandaag is het 7 weken 
geleden dat ik van huis ging, nog steeds heb ik geen post ontvangen. Het is het 
eerste en enigste waarnaar we allemaal het meeste verlangen, een bericht van thuis 
en daarna een pakket met levensmiddelen om eens een keer genoeg te kunnen 
eten. Het begint ons nu wel wat lang te duren. Mijn was hangt en keurig wit, drie 
verschoningen, 3 handdoeken, 3 paar sokken en 11 zakdoeken waarvan er 1 gelijk 
van de lijn gepikt is. 21.00 uur rozenhoedje. 
 
Zaterdag 26-6-1943 
Vandaag ¼ brood met boter, middageten dun met wat erwten en niet veel. Vannacht 
brandwacht gehad en vanmorgen gepompt. Sep komt uit het lazarett met het 
bericht, dat wij a.s. donderdag met een aantal afgekeurde Polen naar Stanislau 
gaan. Het is wel ver weg en een lange reis maar het is beter dat we gaan en dan in 
een vast kamp komen, dan krijgen we tenminste de voordelen van post en pakket.  
Ik wou dat het al donderdag was. Van Sep kreeg ik nog een ½ sigaret, dat is fijn!  
’s Middags lopen we allemaal te klapperen van de honger, om 15.00 uur ben ik al 
aan mijn brood begonnen. 21.00 uur rozenhoedje. 
 
Zondag 27-6-1943 
Zondagmorgen, prachtig weer. 08.30 uur appèl en daarna indeling van de ploeg die 
morgen weggaat. Ik heb een Vademecum geleend en heb eerst het morgengebed, 
de Heilige Mis en meerdere gebeden gelezen. Het morgengebed bid ik iedere dag, 
tijd en gelegenheid genoeg. 1/4 brood met boter en jam, wat een bof. Het middag-
eten is wat water met wat aardappelen en erwten, zeer slecht. Om 15.00 uur gaan 
we onze zondagse wandeling van vijf kwartier weer maken, langs de wijnranken, 
langs de akkers vol afwisseling en vergezichten. Het is een heerlijke wandeling, die 
ik in gedachten met jou achter de wagen maak. De streek is hier heuvelachtig en 
zeer vruchtbaar. Mijn verlangen naar jou zal ik maar flink onderdrukken. Mijn brood 
eet ik tegenwoordig met vork en mes, alleen om de maaltijd zo feestelijk mogelijk te 
laten duren. De twee lui die onderweg van Altengrabow naar Straatsburg 
ontvlucht waren, zijn vandaag hier teruggebracht. Eén dag zijn ze op vrije voeten 
geweest. 18.45 uur godsdienstoefening, daarna praatjes en wandeling in de 
fortgracht. 
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Maandag 28-6-1943 
Vanmorgen is de eerste ploeg werkers met drie onderofficieren, vrijwillige werkers 
naar de trein vertrokken met bestemming Stuttgart. De drie onderofficieren die zich 
vrijwillig voor arbeid hebben opgegeven, zijn de 1e klasse J. de Groot (Sergeant 1e kl 
J.P.G. de Groot Kgf 104369), en de sergeanten Engelen (Sergeant A. Engelen Kgf 
104472) en Kemper (Sergeant J. Kemper Kgf 104471) van 21 R.I., de laatste is lid 
van de N.S.B. geweest. In plaats van te ontbijten hebben we om 09.30 uur gepompt. 
Middageten smaakt goed maar het is aardappelen met fijne gortpoeder erdoor. We 
zullen vanmiddag wel weer gauw honger hebben. Inderdaad. Om 16.30 uur hebben 
we weer een half uur moeten pompen. Brood is nog steeds niet uitgegeven. We 
klapperen allemaal van de honger, ik ben maar gaan liggen. Om 20.45 uur hebben 
we eindelijk brood gegeten, 9 uur zonder eten geweest. Na de godsdienstoefening 
van 21.00 uur ben ik nog wat met Groen in de gracht gaan wandelen en praten. 
Natuurlijk over onze vrouwen en over thuis. Om 22.30 uur gaan we pas naar bed. 
 
Dinsdag 29-6-1943 
Vanmorgen krijgen we te horen dat a.s. donderdag de korporaals en soldaten naar 
Stuttgart gaan naar hun vaste kamp, waar ze dus spoedig post en pakketten zullen 
ontvangen en de onderofficieren naar Ludwigsburg zullen gaan, naar een 
doorgangslager, dus nog steeds niet naar een vast kamp. Men wil ons dus zo lang 
mogelijk op sleeptouw houden. Ze krijgen ons toch niet aan het werk, 1/5 brood met 
een ½ lepel jam. Het middageten is enkel aardappelen met gortmout, het smaakt niet 
en we hebben al weer gauw honger. Vandaag hebben we een paar sigaretten 
kunnen rollen van lui die naar het lazarett geweest zijn. Prins Bernhard is vandaag 
jarig en daarom hebben we na het avondappèl gezamenlijk het Wilhelmus gezongen, 
het is de eerste keer dat we hier gezongen hebben. Daarna een causerie door Bauw 
(Wachtmeester P. Bauw Kgf 104360) over de cavalerie en paardensport.  
Acht antwoordkaarten zijn er aangekomen maar worden nog niet uitgereikt, daar ze 
eerst nog gecensureerd moeten worden. 
 
Woensdag 30-6-1943 
Vandaag is het de laatste dag van ons luie leven. Om 05.15 uur zoals gewoonlijk 
thee zonder suiker voor ontbijt, dat is beter voor de maag zegt men. Om 10.30 uur 
een half uur pompen, vervolgens me gewassen in mijn etenspannetje en geschoren, 
daarna onmiddellijk middageten, de morgen is om. Het middageten is voor deze 
laatste keer in “Fort Kronprinz” goed, maar zonder vet en vlees, veel aardappelen, 
wat erwten en gortmout. Ik krijg 1 ½ liter! Maar een ½ liter bewaar ik voor een uurtje 
later. Ik ben blij dat we morgen hier uit deze gevangenis gaan vertrekken. In het 
volgende kamp zal er ook wel iets aan mankeren, maar altijd dat gezicht op die hoge 
muren valt niet mee en dan geen bezigheid, dat moet ook veranderen, het is te 
geestdodend. 21.00 uur rozenhoedje. 
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6. Stalag V-a Ludwigsburg van 1-7-1943 tot 29-8-1943 
 
Donderdag 1-7-1943 
De laatste nacht hier heb ik goed geslapen. Vandaag beginnen we een nieuwe 
maand, hoeveel zullen er nog volgen? 07.00 uur appèl. Om 08.00 uur afmars, de 
poort gaat voorgoed open en achter ons dicht, gelukkig. 80 onderofficieren gaan naar 
Ludwigsburg 8 en de rest naar Stuttgart. Om 11.00 uur komt de trein in beweging 
maar we worden eerst een uur heen en weer gerangeerd, 1/3 brood met worst is de 
marsverpleging. Met 40 man in een wagon. Om 15.30 uur passeren we de Rijn.  
Het landschap is afwisselend. De natuur in de Kreis Württenberg is zeldzaam mooi, 
het is een sterk heuvelachtig terrein met veel land- en tuinbouw, kleine schilder-
achtige dorpjes. Het is prachtig om te zien. Om 21.00 uur komen we in Ludwigsburg 
aan, dat bij Stuttgart ligt. 2 wagens staan klaar voor ons Gepäck, dat is zeer prettig, 
nu hoeven we niet te sjouwen. We gaan door de stad naar ons kamp, waar we om 
21.30 uur aankomen. De legering is als in Altengrabow maar we hebben ieder een 
strozak en we ontvangen allemaal 2 dekens. Van de Fransen krijgen we ieder een 
sigaret, dat is een weelde. Ons kamp staat op een hoogte en we kunnen een eind 
ver zien. We gaan allen gauw slapen want we zijn moe van de reis en hebben 
honger. Dit is nu ons derde doorgangslager, hoe lang hier en waar gaan we dan 
weer heen? 
 

 
Zugangsliste Stalag V-a Ludwigsburg met vermelding van Hamakers 

(Nationaal Archief, collectie 2.13.98, inv. 29). 

 
8 Het Stalag V-a Ludwigsburg werd gebouwd rond 1939 en lag ten zuidoosten van de stad in de 
huidige wijk Grünbühl (ter hoogte van de Adalbert-Stiflerstrasse). Het is niet te verwarren met het 
kamp uit WO 1 Ludwigsburg Eglosheim. Het Stalag V-a was in hoofdzaak een administratief kamp, 
van waaruit meerdere Arbeits Kommando’s aangestuurd werden. In het kamp hebben in totaal 1013 
Nederlanders gevangen gezeten, in hoofdzaak Marine personeel en de vrijwillig toegetreden arts  
W.P. Blokpoel die eerder in Stalag 371 Stanislau was geweest. 
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De ligging van Stalag V-a Ludwigsburg op een ondergrond van Google Earth 2016 

 

 
Stalag V-a Ludwigsburg op een vogelvlucht opname (foto Stadtarchiv Ludwigsburg), 

met links boven de nog bestaande atletiekbaan aan de huidige John F. Kennedyallee. 
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Lager Ludwigsburg 

 
Vrijdag 2-7-1943 
Vannacht hebben we het allemaal flink koud gehad, 06.00 uur reveille, daarna thee 
ontvangen en 1/5 brood met marmelade. Dat hadden we niet gedacht. Het brood is 
voor het ontbijt bedoeld, want ’s middags en ’s avonds zullen we hier soep 
ontvangen. Ik ben benieuwd hoe hier de soep zal zijn. ’s Morgens mogen we bij de 
koffers om het nodige eruit te halen, 2 x per week mogen we erbij. De majoor Tromp 
(Sergeant-majoor C.P. Tromp Kgf 104696) ontpopt zich als een uitstekende 
commandant, ook in plotseling moeilijke omstandigheden. De latrines en het was-
lokaal zijn heel behoorlijk, alles lijkt ons een verbetering, behalve dat we geen 
meubilair hebben. Vandaag zijn we de negende week ingegaan. Het middageten 
bestond uit verse witte kool en losse gekookte aardappelen in schil, het smaakte 
uitstekend en we hadden genoeg! Tafels en banken hebben we vanmiddag ook 
gekregen, nu is alles een verbetering voor het fort. Onze slaap- en woonzaal heeft nu 
een prettige en huiselijke indruk. “Souvenir d’un François aux camerades Hollandais 
– le 2-7-43”. Dit is geschreven door een Franse krijgsgevangene. ’s Middags 
exerceren we 10 min. De luitenant vindt dat het goed gaat. Om 17.00 uur weer soep, 
goed vet en volop. Tot 20.00 uur moeten we binnen blijven, want dan worden de 
Fransen gelucht. 20.00 uur rozenhoedje boven op het portaal. Daarna kunnen we 
naar buiten tot 22.00 uur. Van de Fransen krijgen we per man 5 sigaretten! Dat is 
een ongekende weelde en we lopen allemaal met glundere gezichten te roken, we 
vragen gelijk om hun handtekening. 22.00 uur naar bed. Groenestijn is opgenomen 
in het lazarett vanwege zijn slechte stoelgang. 
 
Zaterdag 3-7-1943 
07.00 uur reveille. Het brood is al gebracht, 1/5 (brood) met boter. Ik ga op mijn 
gemak ontbijten aan tafel. Om 08.00 uur naar buiten tot 11.00 uur, het is mooi weer. 
Onze slaapzaal geeft een gezellige indruk. Dekens op de tafels als kleedjes en 
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bloemen. Het middageten was koolraap, veel. Om 18.00 uur koude hap vlees. Tot 
20.00 uur mogen we buiten, daarna ga ik bridgen, er is weer een drive opgezet. 
Vandaag voor het eerst sedert 7-5-1943 zijn we niet geteld. We worden hier als 
Germanen behandeld, we mogen werkelijk niet klagen. We hebben hier last van 
vlooien, ik heb een paar flinke bulten in mijn nek. Morgenochtend om 08.00 uur komt 
er een Franse krijgsgevangen priester in de stal naast ons de Heilige Mis lezen, dat 
is een grote verrassing voor me. Misschien krijgen we ook de generale absolutie en 
kunnen we ter communie. Negen zondagen heb ik al geen Heilige Mis bijgewoond. 
Biecht horen is verboden voor krijgsgevangenen. 
 
Zondag 4-7-1943 
Zondag, 08.00 uur. Heilige Mis, opgedragen op een gemetselde stookplaats in een 
paardenstal. Voor het credo ontvangen we de generale absolutie. O.H komt in ons 
midden, daarna Heilige Communie. De priester spreekt slecht Duits en Frans 
verstaan we niet. Voor de Heilige Mis richtte hij enkele woorden tot ons. Het is het 
feest van Jezus, Heilig Hart. Na de Heilige Mis zingen we gezamenlijk het lied van 
het Heilig Hart en krijgen we een medaille. Alles gebeurt eenvoudig en simpel en 
daarom juist zo geweldig aangrijpend. In 9 weken geen Heilige Mis of Heilige 
Communie gehad, dat viel niet mee, ik verlangde er werkelijk naar. Nu is het een 
echte zondag voor mij, een feestdag. Vervolgens op mijn gemak aan tafel ontbeten. 
Het middageten is dan met schijven verse worteltjes. Van 14.00 tot 17.00 uur naar 
buiten in de zon, daarna bridge, 1 partij gewonnen.  
De stemming is beter dan in het fort, dat komt omdat alles hier beter is, behalve dan 
de vlooien. Groenestijn en de andere patiënten hebben 2 brieven, 1 briefkaart en 2 
adreskaarten voor pakketten ontvangen in het lazarett. Pakketten van 5 kg, 2 stuks 
per maand. De post is ook voor een maand. Nu zullen we het ook wel gauw 
ontvangen. In afwisseling met de Fransen mogen wij om 20.00 uur naar buiten tot 
het avondappèl. Plotseling gaan er stemmen op om wat te zingen. We doen het en 
de Fransen komen na afloop ons verrassen met voor ieder een sigaret, dat is een 
meevaller en een mooi besluit van deze fijne zondag. 
 
Maandag 5-7-1943 
Vannacht heb ik heerlijk geslapen. De Fransen lustten de jam niet en daarom krijgen 
we hun portie, geen bezwaar; 1/5 brood, boter en jam dus. Om 08.00 uur mogen we 
bij de koffers. We kunnen hier ontbijten, omdat hier 2x warm eten verstrekt wordt, 
namelijk om 12.00 en 17.00 uur. Ik heb vandaag gebridged, een broodplankje en een 
paar busjes met deksel gemaakt, de dag is dan ook snel omgegaan. Vanmiddag 
hebben we onze strozak, dekens en spullen naar buiten gesleept omdat de zaal 
ontluisd wordt. De kribben worden ingespoten met lysol tegen vlooien en de dekens 
hebben we in de zon gelucht en flink uitgeklopt. Ik hoop dat het helpt want ik zit flink 
met vlooienbeten. Vanavond brachten de Fransen 3 pakjes tabak, dat voor ieder een 
paar sigaretten gaf, we slaan niets af. Het warme eten is smakelijk en veel met verse 
worteltjes, soep. 
 
Dinsdag 6-7-1943 
¼ brood, jam en boter. Om 08.00 uur gaan we een bad nemen in het Russische 
lager. Dat was weer eens nodig. Om 11.00 uur middageten, dat was goed.  
’s Middags heerlijk in het zonnetje zitten lezen, om 17.00 uur weer warm eten, 18.00 
uur rozenhoedje, 19.00 uur een lezing door een marine onderofficier over de 
duikboot, heel interessant. Daarna gebridged voor de wedstrijd. De Fransen komen 
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ons verrassen met een grote hoeveelheid noodrantsoenen. We krijgen ieder 10 stuks 
van die kaakjes. Sep bracht ’s middags van Groenestijn uit het lazarett een stuk 
brood en wat van die kaakjes mee. Het is dus vandaag een dag van meevallers voor 
me. Als dank aan de Fransen zingen we buiten een paar liedjes, meer kunnen we 
niet geven. Een bespreking voor de Engelse les hebben we ook nog gehad. We 
kunnen boeken en geld van thuis laten komen. 
 
Woensdag 7-7-1943 
Vandaag zijn we alweer 2 maanden van huis, het lijkt een hele lange tijd. Vanmorgen 
heb ik me geschoren, want vanmiddag ga ik Groen opzoeken in het lazarett met Sep. 
We hebben daar toestemming voor gekregen. Mijn eerste Duitse en Engelse les 
overgeschreven, ik krijg het nog druk. Om 12.00 uur 4 pelkartoffeln met wat kool, het 
is niet veel en vanavond de zogenaamde “koude hap”, het is slecht vandaag. 
Vanmiddag de eerste Engelse les bijgewoond, welke gestoord werd door de 
Sergeant-majoor Tromp, die voor ieder 2 brieven, 2 briefkaarten en 2 adreskaarten 
voor een maand ontvangen had. Dat is een verrassing, nu kunnen we om pakketten 
schrijven! Daarna ben ik met Jansen naar het lazarett gegaan om onze zieken, o.a. 
Groenestijn op te zoeken en om er eens even uit te zijn. Ze liggen daar goed en ik 
heb een gezellige middag gehad. Om 17.00 uur brood met een hap vlees. Daarna 
een brief en een adreskaart schrijven. Eerst een kladje natuurlijk, daar schiet de 
avond vlug mee op. ’s Avonds zingen we nog even. De brieven worden vanavond 
nog naar de wacht gebracht en zij zullen aanstaande vrijdag de censuur in 
Ludwigsburg verlaten, dat is dus vlug. 
 
Donderdag 8-7-1943 
Vandaag heb ik corveedienst, tafels en borden schoonmaken en eten halen.  
De morgen is gauw om. Het middageten is vandaag geweldig waterig, alles bij elkaar 
genomen is het eten hier niet zo’n verbetering. ’s Middags heb ik last van mijn maag 
en ben ik een paar uren op mijn bed gaan liggen. Daar komt een Duitser met wat 
brieven binnen, post! Ook ik behoor tot de gelukkigen! Eindelijk het eerste bericht 
van mijn vrouwtje! Thuis alles best, de kleine loopt alleen en zegt “Papa”. Ja, al zijn 
vorderingen, zijn gehele ontwikkeling, daar kom ik niet aan te pas. Enfin, we zullen 
maar denken, dat ook hieraan een einde komt. Ik kan nu gerust zijn. Om 19.00 uur 
een vragenuurtje voor de duikboot, heel leerzaam 9. Nog wat gebridged en om 21.30 
uur naar bed, want ik heb het knap koud. Het heeft zowat de gehele dag geregend 
en het was koud vandaag. 
 
Vrijdag 9-7-1943 
Vandaag is het koolraap, niet veel bijzonders. Het is koud, binnen en buiten.  
De gehele dag heb ik mijn overjas aan. Onder het middageten komt een Fransman 
50 kaakjes en 10 aardappelen brengen. ’s Middags tweede Engelse les. Om 16.00 
uur zangrepetitie voor de Heilige Mis van zondag, het Kyrie enz. Het valt nog niet 
mee maar het komt wel goed. Om 17.00 uur weer koolraap met veel water.  
’s Avonds bridgen. 
 
Zaterdag 10-7-1943 
’s Morgens komt de tweede zending post, die weer enkele van ons gelukkig maakt. 
Zo langzamerhand begint de post toch door te druppelen. 1/5 brood met boter. Een 

 
9 Lezing door Sergeant Majoor G. van Weerdenburg, Kgf. 104597 (zie dagboek Sep). 
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Duitse soldaat komt weer met een bos bloemen aandragen voor onze tafels! Het is 
opvallend hoe ze hier met ons omspringen. Bloemen voor krijgsgevangenen! Appèls 
hebben we niet meer, we worden niet meer geteld! Ik heb al vast een kladje gemaakt 
voor de op maandag weg te zenden briefkaart. Het middageten is koolraap, dat 
houden we zo 4 dagen, omdat er geen verse groenten aangekomen zijn, het is niet 
veel bijzonders. ’s Middags gebridged, daarna een koude hap, een stukje vlees maar 
dat bewaar ik voor mijn ontbijt op zondagmorgen. Ik heb nog wat koolraap over.  
Om 18.30 uur lezing over “Van wol tot pak” 10. Daarna rozenhoedje en repetitie van 
de vaste misgezangen voor morgenochtend, het gaat goed. 
 
Zondag 11-7-1943 
De 10e zondag van huis. Om 08.00 uur gezongen Heilige Mis met Heilige Communie. 
Het zingen is goed gegaan. We zijn allemaal, 22 Onderofficieren, ter communie 
geweest. De priester probeerde in het Duits nog een klein preekje te houden maar 
voor een Fransman is de Duitse taal niet gemakkelijk, maar we snappen het doel 
ervan. Het brengt me in zo’n echt tevreden rustige stemming; een zondagsstemming. 
Daarna fijn ontbeten met vlees op brood. Het weer is even als de vorige dagen koud 
en slecht, aanhoudend regen. Gisteren heb ik een paar klompen en een lange broek 
bij de foerier gehaald. Ik had toen geen last meer van koude voeten! Vandaag weer 
koolraap. De koude hap ’s middags is een portie kaas. Verder gezellig gebridged, 
onze 1e partij verloren maar 4 partijen gewonnen. Het weer is nog steeds fris. Mijn 
briefkaart voor het vrouwtje heb ik ingeleverd, die gaat dan aanstaande vrijdag uit 
Ludwigsburg van de censuur. ’s Avonds nog wat buiten gewandeld, de post vroeg 
ons of we Engelsen waren! Wat een snuggere! 
 
Maandag 12-7-1943 
Heden 1/5 brood met boter, gelukkig geen jam. Het is niet koud vanmorgen. 10.00 
uur Engelse les. Voor de vierde dag hebben we nu al koolraap! Onder het middag-
eten horen we van de majoor welke hoeveelheden we vorige week volgens de 
voedingslijst gehad hebben op papier! 250 gr vlees, 218 gr vet, 62,5 gr kaas, 122,5 
gr grutterswaren, 75 gr suiker, 10 gr theesurrogaat, 375 gr marmelade, 2325 gr 
brood, 5000 gr aardappelen (vuil). ’s Middags en ’s avonds heerlijk in het zonnetje 
gezeten, daar komt een mens van bij. We krijgen vanmiddag 1 stukje toiletzeep, 1 
scheerzeep en 1 stukje voor de was. Om 19.00 uur lezing van de majoor over 
aluminium en zijn legeringen. 
 
Dinsdag 13-7-1943 
Al twee nachten heb ik last van slapeloosheid. Gisternacht heb ik van 03.15 uur tot 
aan de reveille wakker gelegen en vannacht sliep ik om 01.00 uur nog niet. En dan 
voel ik overal vlooien. 1/4 brood met jam. Het is vandaag kil. Vanmorgen hebben we 
gezongen en gebridged. Om 11.00 uur kregen we 71/2 pelkartoffels, waarvan ik 
maar een ½ behoefde weg te gooien, zodat ik reuze bofte en een schep spinazie, de 
eerste keer dat we nu eens geen soep kregen, het smaakte fijn! Ook kregen we een 
zogenaamde waarschuwing over hetgeen wat er niet en wel in de pakketten mag. 
Die waarschuwing gaat met de eerstvolgende brief naar huis. Om 15.00 uur Duitse 
les. Om 17.00 uur soep met aardappelen en gort, er kan zelfs nog bijgehaald 
worden, we krijgen zodoende een flinke portie. 18.30 uur godsdienstoefening, 19.00 
uur lezing door Bauw (Wachtmeester Peter Bauw, Kgf. 104360) over de africhting 
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van het cavaleriepaard, een gezellig uurtje. De majoor maakt bekend, dat een 
korporaal van de marine die al een tijdje ziek lag, nu stervende is en een gebed 
wordt voor hem verzocht. Daarom hebben we een paar tientjes voor hem gebeden. 
De protestanten houden ook een oefening voor hem. Het is de eerste van onze ploeg 
van het beroepspersoneel, die sterven gaat 11. Hij laat een vrouw met 3 kinderen 
achter. Het is wel erg. Morgen koude hap. Om 21.45 uur appèl, dan worden we weer 
eens geteld. Het appèl is niet doorgegaan, dat is voor ons schijnbaar niet meer 
nodig! 
 
Woensdag 14-7-1943 
¼ brood en jam. Vanmorgen een fijn bad genomen, dat krijgen we hier iedere week. 
Om 11.30 uur middageten, weer koolraapsoep. Vanmorgen heerlijk in het zonnetje 
zitten lezen. De bridgedrive is weer aangevangen, de eigenlijke wedstrijd. We zijn 
een klasse hoger, in A geplaatst. ’s Morgens hebben we nu ook een half uurtje zang. 
Dat gaat fijn. ’s Middags koude hap. ’s Avonds godsdienstoefening en om 19.00 uur 
lezing door een hoefsmid 12 over “Het beslaan van paarden”, heel leerzaam. De dag 
is snel omgegaan, trouwens de tijd gaat hier toch snel. Om 15.00 uur Engelse les 
gehad. De Fransen komen ons na het appèl voor de bedden om 21.30 uur, heel 
plotseling voor iedere man 3 sigaretten brengen, totaal 90 stuks.  
Heel begrijpelijk heerst er natuurlijk ineens een tevreden stemming! 
 
Donderdag 15-7-1943 
Om 08.00 uur weer een plotseling gecommandeerd appèl. Zeker omdat de 
Hauptman om 09.00 uur komt! 1/5 brood en boter vanmorgen. Om 09.00 uur staan 
we aangetreden en heeft de Hauptman het volgende te vertellen. Volgens een brief 
van het O.K.W. hebben wij destijds in Altengrabow ons bereid verklaard om te 
werken en dat wij in Straatsburg het werk geweigerd hebben. Hij vroeg ons of wij nog 
steeds weigerden. Alle onderofficieren weigerden eenparig. Daarna verzocht hij ons 
de bedoelde weigering om te werken met onze handtekening te bekrachtigen op een 
lijst. De schipper Pelt (Sergeant-Majoor Kasper Pelt, Kgf. 104599) nam toen ineens 
het woord en zei: “Wij hebben ons nimmer bereid verklaard en wij weigeren ook te 
tekenen”. Dat was wel het beste antwoord op al die gemene leugens en verdraaierij 
van feiten. Vannacht hebben we voor het eerst luchtalarm gehad. We zijn rustig 
doorgeslapen, Om 10.00 uur exercitie, dit is natuurlijk omdat de Hauptman met zijn 
lijst af kon druipen. Vandaag weer koolraap. Sinds verleden week donderdag hebben 
we nu al iedere dag, behalve op dinsdag want toen was het spinazie, koolraap 
gehad. Velen hebben al maagklachten. Het eten is hier wel meer, maar toch niet 
beter. ’s Middags bridgen en ook ’s avonds om de partij uit te maken, een grote 
achterstand hebben we kunnen inhalen en we winnen de partij. Het weer was 
vandaag heerlijk. 
 
Vrijdag 16-7-1943 
Vannacht is er weer luchtalarm geweest, maar ik heb er niets van gehoord! Ik heb fijn 
geslapen en moest er maar twee keer uit. De vorige nachten vier en vijf keer, 
koolraapsoep! ’s Morgens exercitie en vrije oefening met de luitenant als toe-
schouwer. ’s Middags en ’s avonds weer bridgen. We worden nu precies op tijd 
gelucht in afwisseling met de Fransen. Sinds gisteren zijn de touwtjes wat strakker 

 
11 Betreft de korporaal J. Broere, Kgf 104610, die op 17-7-1943 gestorven is in Res. Laz. II. 
12 Lezing door Wachtmeester J. van Dijk, Kgf. 104441 (zie dagboek Sep). 
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aangehaald, het mag ‘m niet hinderen. Met de korporaal Broeren gaat het weer 
slechter, hij zal wel sterven. 
 
Zaterdag 17-7-1943 
Vannacht luchtalarm. 1/5 brood met boter. Van 08.00 tot 11.00 uur naar buiten, het 
gewone programma afwerken. Koolraap, we krijgen hier haast niets anders. Iedere 
dag is eender en we moeten oppassen voor verveling. Post komt er haast niet door. 
Vandaag één brief. Morgen is het alweer zondag. De week is omgevlogen. Morgen 
geen gezongen Heilige Mis. De eigenaar van het zangmissaal ligt in het lazarett. 
 
Zondag 18-7-1943 
Elfde zondag van huis. Vandaag corveeër en eten haler. 1/5 brood en boter. Om 
08.00 uur Heilige Mis en Heilige Communie, daarna ontbijt, zo gezamenlijk, gezellig. 
Wij zijn dan allemaal in een echte zondagstemming, ondanks alles innerlijk gelukkig 
en tevreden. Maar met mijn gedachten thuis, daar ben ik steeds. Het is heerlijk weer, 
fijn om met de wagen naar huis te wandelen en dan naar de Hoogmis te gaan. Enfin, 
dat komt ook wel weer! 
De korporaal Broere is gisteravond om 23.00 uur gestorven. Hij laat een vrouw en 
drie kinderen achter, hij is 40 jaar. Wel erg voor zijn vrouw. Vandaag lever ik mijn 
pakketformulier en een briefkaart voor verzending in. Die briefkaart is alvast mijn 
felicitatie en een bestelling van bloemen voor je verjaardag, dan komt dat zeker op 
tijd. Het middageten was meelwater met aardappelen, smaakte goed. ’s Middags 
kreeg ik een aardig boek te pakken, dat ik om 17.00 uur uitgelezen had. Daarna weer 
gegeten, vier sneeën brood met de koude hap, een stukje kaas, heel rustig en 
smakelijk. Vervolgens een partijtje gebridged tot 20.00 uur, onderbroken door de 
godsdienstoefening. ’s Avonds buiten wat gewandeld. 
 
Maandag 19-7-1943 
1/5 (brood) en boter. De morgen gaat op de gewone manier om. Buiten zitten, 
morgengebed, exercitie, bridge, eten, koolraap. ’s Middags worden vier dragers 
aangewezen en twintig man in goed uniform voor de begrafenis van de matroos 
Broere, die morgenochtend zal plaats hebben. Ik heb me niet opgegeven, omdat ik 
geen grijze broek bij me heb. Om 15.00 uur Engelse les, Vanmiddag zijn er weer vijf 
van ons in het hospitaal opgenomen, nu liggen er ongeveer twintig man in. Erin gaat 
gauw, eruit niet. ’s Avonds naar buiten. De Fransen spelen een vuistbalspel. Het zijn 
zeer vlotte lui. 
 
Dinsdag 20-7-1943 
1/4 (brood) en boter. De dag begint als altijd. Om 07.00 uur reveille, ontbijten, enz. 
Weer vechten tegen de verveling. Dat is het ergste wat er is, niets omhanden te 
hebben. 
Vanmorgen heb ik het snijwerk aan mijn broodplankje afgemaakt en nog gekaart. 
Om 11.00 uur warm eten, soep met wortelstukjes en hele stukken gezouten 
zogenaamde snijbonen. Veel smaak zit er niet aan. Om 12.00 uur vertrekt de 
deputatie voor de begrafenis. Een uur later is ze alweer terug. Het was een nette 
begrafenis met militair eerbetoon. Ook de Fransen waren erbij. Een dominee heeft 
nog gesproken. Drie kransen waren er. ’s Middags plotseling exercitie. Het valt niet 
mee, want ik voel me ontzettend slap in de benen. Zitten is altijd nog het beste. 
Daarna Duitse les. De avond op de gebruikelijke manier doorgebracht. 
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Woensdag 21-7-1943 
1/4 (brood) en jam. Vanmorgen wordt er bekend gemaakt, dat we lagermarken 
kunnen ontvangen voor het geld dat we destijds gestort hebben. Dat is voor mij  
fl. 6,90. Ik ontvang daarvoor 9,10 RM. Voor 5 RM koop ik een 1/2 ons Russische 
tabak. Het zijn stengels die eerst geknipt moeten worden, maar het is te roken. Een 
Rus heeft dat spul te koop. Nu kan ik tenminste zelf eens opsteken. Aardappelsoep 
met gort. ’s Middags hebben we met twintig man aardappelen geschild in de keuken. 
Dat was weer eens wat anders. ’s Avonds koolraapsoep. Vier man komen uit het 
lazarett terug. Ze zien er goed uit. Twee man hebben in de stad veertig kilo 
aardappelen zonder bon gekocht. Die zijn hier op de bon. 
 
Donderdag 22-7-1943 
1/5 (brood) en boter. Vier man zijn uit het lazarett ontslagen. Nu heb ik weer een 
slapie. Om 11.00 uur koolraap met een aardappel. De rommel ligt als een steen in 
onze magen. Al een paar dagen loop ik met een dikke onderkaak. Pijn heb ik er niet 
aan. Morgen zal ik eens op het ziekenrapport gaan. Duitse les. ’s Middags 
aardappelsoep met gries. ’s Avonds lezing over de torpedo 13, daarna naar buiten, 
waar we de radio van de wacht kunnen horen. Dat is fijn en ik heb er staan te 
genieten. Onder andere de wals uit de zigeunerbaron, die jij ook op de piano speelt 
Co. Ik zag je in gedachten al achter de piano zitten en ik meezingen. 
Ik had daar achter het prikkeldraad een fijn half uurtje. Om 22.00 uur naar binnen en 
naar bed. 
 
Vrijdag 23-7-1943 
1/4 (brood) en marmelade. De Franse adjudant komt ons per man vijf sigaretten 
brengen. Dat is een hoeraatje waard. Om 09.00 uur naar het ziekenrapport. Ik moet 
maandag naar de tandarts. Daarna ben ik nog even naar Groenestijn geweest. Die 
maakt het goed. De lichte zieken in het lazarett kunnen lichte werkzaamheden gaan 
verrichten en voor dat geld kunnen ze dan groenten en aardappelen kopen. Er zullen 
er niet veel zijn die er gaan beginnen! 
Vijftien man hebben vanmorgen weer een antwoordkaart ontvangen. Die zijn ook 
weer gelukkig. Aardappelen met hele zoute snijbonen en worteltjes, dat was lekker. 
’s Avonds natuurlijk weer koolraap. Engelse les. De sigaretten voor de Fransen zijn 
aangekomen en daarvan is een gedeelte, twee pakjes per man, voor ons beschik-
baar gesteld voor 60 pfennig (45 cents) per pakje. Dat is een goedkope meevaller 
voor ons en alles kan weer roken 
 
Zaterdag 24-7-1943 
1/5 (brood) en boter. Ik heb corvee en ben eten haler vandaag. ’s Morgens wordt 
door onze groep generaal schoon schip gemaakt op de manier van de marine; veel 
water plenzen. 
Weer koolraap. ’s Middags koude hap, een stukje vlees. ’s Avonds mogen we weer 
naar buiten. Enkelen van ons zijn bezig om een eigen potje te koken, aardappelen 
met worteltjes. Het lijkt wel op kamperen en het is leuk om ernaar te kijken. De radio 
van de wacht speelt weer en ik ben rustig bij de uitgang gaan zitten luisteren. 
Zaterdagavond, een fijne sigaret, mooie muziek en zang. Ik zit zwijgend te genieten 
en mijn gedachten gaan natuurlijk naar jou, mijn liefste. Ik zie ons zoals gewoonlijk 
zitten in de voorkamer, met een fijn kopje koffie. Jij in mijn stoel en ik in mijn armstoel 
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uit de huiskamer. De kleine slaapt. Wat een heerlijke tijd hebben we gehad, dat jaar 
in ons eigen huisje. Nu waardeer ik dat nog meer. Maar die tijd komt weer! Om 22.00 
uur naar binnen, Het licht uit en allen gaan naar bed. 
Met Verberkmoes en Spruit blijven we nog een half uurtje zachtjes praten over onze 
trouwdagen en over het afscheid van onze vrouwen op 7 mei. Met mijn gedachten bij 
jou val ik in slaap, welterusten lieveling. 
 
Zondag 25-7-1943 
Weer zondag. 1/4 (brood) en boter. Om 08.00 uur gezonden Heilige Mis met Heilige 
Communie. Weer ontvangen we zoveel genade om goed te kunnen blijven leven en 
trouw te blijven aan onze Heilige Beginselen en aan onze vrouwen, ver in het vader-
land. De zang werkt wel erg afleidend bij het Miskoren en ik voel er veel voor om het 
in het vervolg achterwege te laten. De Heilige Mis wordt speciaal voor ons en onze 
familie opgedragen, dus ook voor jou. Dat geeft mij nog meer vertrouwen dat jij het 
ook goed maakt en dat je deze lange moeilijke tijd van scheiding, gelouterd door zult 
komen. Daarna ontbijt, drie flinke sneden brood met mijn portie vlees van gister-
avond. Het smaakt fijn. We moeten tot 14.00 uur binnenblijven. Volgende zondag zal 
ik weer een brief schrijven. Vandaag niets. Misschien krijg ik van de week een brief 
van jou. Aardappelsoep met zogenaamd maïsmeel. 
Het smaakt goed. ’s Middags heerlijk in het zonnetje zitten lezen. Om 16.00 uur naar 
binnen. ’s Avonds mogen we nog een uurtje naar buiten en dan is de zondag alweer 
om. De luidspreker is kapot, dus geen muziek gehad vanavond. 
 
Maandag 26-7-1943 
1/5 (brood) en boter. Twintig man moeten aardappelen schillen. De ochtend is met 
lezen gauw om. We mogen niet naar buiten want de Fransen moeten ontluisd 
worden, hetgeen de hele dag kan duren. Morgen gaan ze op transport naar een 
ander kamp, vermoedelijk in de Oostmark. Koolraap met een enkele aardappel, niet 
veel zaaks vandaag. Verder is deze dag als alle anderen. Men zegt dat Musserts 
afgezet is. 
 
Dinsdag 27-7-1943 
Vanmorgen zijn de Fransen vertrokken. 1/4 (brood) en jam. Vandaag mogen we de 
gehele dag buiten, dat is een weelde! Geen post. Om 11.00 uur aardappelen, soep 
en meel.  
’s Avonds natuurlijk koolrabi. ’s Middags naar de tandarts. Wat fijn om er na drie en 
een halve week weer eens uit te zijn. Vrij lopen over een behoorlijke weg met steeds 
mooie nieuwe en wisselende gezichtspunten. Ik adem vrijer. Prachtig is de natuur. 
Fruitbomen overal, tuin- en akkerbouw. Het koren wordt al gemaaid. De tijd staat stil 
in het kamp. Alle leven gaat ons voorbij, wordt door ons niet waargenomen. Mijn 
kaak is alweer in orde. Het is vandaag al heel warm. ’s Avonds koolraap. Het is een 
heerlijke zomeravond en ik ben tot 22.00 uur buiten gebleven. 
 
Woensdag 28-7-1943 
1/4 (brood) en marmelade. Vanmorgen moeten veertig man aardappels schillen en 
worteltjes schoonmaken voor morgen. Ik moet in het broodmagazijn beschimmeld 
brood afborstelen en optasten. Daar verdien ik 1/5 mee en we mogen allemaal zes 
aardappelen meenemen. Ik ben er blij mee met het extraatje. We leven nu wel onder 
bijzondere omstandigheden, dat we blij zijn met zes oude aardappelen! Wat 
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worteltjes heb ik door mijn split in mijn pijpen van mijn rijbroek laten zakken. Die 
smokkel ik zo uit de keuken, dat is een extra-extraatje! 
Om 11.00 uur bonen en worteltjessoep, het smaakt goed. ’s Middags Engelse les.  
’s Avonds heerlijk buiten. 
 
Donderdag 29-7-1943 
1/4 (brood) en marmelade. Weer met veertig man schillen ’s morgens. 
Vijf aardappelen mogen we meenemen (in de handen)! In mijn broek heb ik er nog 
acht zitten! ’s Middags gebridged. ’s Morgens wortelsoep, ‘s middags weinig koolrabi. 
Ik heb gauw vijf aardappelen geschild en gekookt en dit erdoor gedaan. Zo had ik 
toch nog een lekkere hap! ’s Avonds naar buiten maar nog steeds geen muziek. 
 
Vrijdag 30-7-1943 
Vandaag is de dertiende week van krijgsgevangenschap ingegaan. Wat gaat de tijd 
toch hard, vooral hier in vergelijking met Kronprinz, dat duurde de tijd lang. Daar 
riepen we aanhoudend maar: “Wanneer gaan we hier vandaan?” Het was daar ook 
als in een gevangenis. 1/4 (brood) en marmelade. Hier hebben we ook wat te roken, 
dat scheelt veel. Vanmorgen gebridged. Vanmorgen worden het bonen en water. We 
hadden weinig, evenals gisteren één liter de man. Ik heb nog wat aardappelen voor 
vanavond en morgen gekookt voor bijvulling. Vanmiddag Engelse les, maar die heb 
ik niet bijgewoond, want tien man werden er gevraagd voor de keuken en dat 
betekent aardappelen meebrengen. Vijf stuks is toegestaan, maar daar we wisten 
dat we niet gecontroleerd zouden worden, heb ik er zeventig stuks meegesmokkeld. 
Vijftig had ik er in de ballonnen van mijn broek. Nu heb ik voor de zaterdag en 
zondag met de koude hap een extraatje. Vanavond aardappelsoep met gort, aan-
gevuld met mijn aardappelpuree. Ik heb mijn buik vol. Vanavond worden we naar 
binnen gestuurd omdat twee man zonder uniformjas buiten liepen. We mogen niet 
meer naar buiten. Aardappelschillen voor morgen, 18.30 uur godsdienstoefening. 
 
Zaterdag 31-7-1943 
1/5 (brood) en boter. Vanmorgen weer een eetketeltje aardappelen gekookt, want 
vanmiddag is het koude hap. Het ging vlot vandaag. Om 11.00 uur aardappelen met 
gort, maar heel weinig. Niet eens één liter. Verder geen nieuws voor deze dag. 
 
Zondag 1-8-1943 
De dertiende zondag (van huis). Weer een nieuwe maand. 1/5 (brood) en boter. 
Het brood is zwaar beschimmeld en we moeten er veel van afsnijden. Om 08.00 uur 
stille Heilige Mis en Heilige Communie. Op zondagmorgen ben ik altijd met mijn 
gedachten thuis, bij jou kindje. Weer aardappelen koken als bijvoeding. Deze keer 
zal het lang duren, want ik sta op een slechte plaats op het fornuis in het waslokaal 
en er is haast geen brandstof. We hebben deze week steeds prachtig weer gehad.  
In Holland ook? De hele morgen in het waslokaal geweest om mijn aardappelen te 
koken. Om 09.00 uur op, om 11.30 uur klaar! 
Kreeg van een Fransman een lepel vlees en witte bonen. Dat was heerlijk! 
Eén liter gort- aardappelsoep, koude hap: kaas. Vanmiddag een kladje voor een brief 
gemaakt en daarna een brief zitten tekenen. Dat is heerlijk werk, naar jou schrijven, 
liever gezegd: praten met jou in telegramstijl. Woekeren met de regels! Van 14.00 tot 
16.30 uur moeten we binnenblijven. Dan moeten de anderen gelucht worden.  
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Op Sicilië is de strijd afgelopen zegt men. Mijn spulletje opgewarmd en naar binnen 
gesmokkeld. Toch is het te merken dat er geen vet in zit. Het houdt niet. Wat brood 
en kaas na. Om 19.30 uur naar binnen en daarna gezellig gebridged.  
 
Maandag 2-8-1943 
1/4 (brood) en boter. In plaats van 1/5 krijgen we 1/4 waarom? Al een paar dagen is 
het brood flink beschimmeld. Misschien moet het op. Een half uur exercitie. Eén liter 
koolraap. ‘s Middags heb ik gewassen, dat is voor het eerst hier. Warm water uit de 
keuken en gelijk een paar aardappelen, Mijn goed is aardig schoon geworden. 
Diegene die een broer of zoon in Duitsland heeft, krijgt een postkaart extra. Ik geef 
me natuurlijk ook op voor Harry. ’s Middags aardappelengries. Groenestijn en nog 
drie anderen komen uit het hospitaal terug. Groen is warempel dikker geworden en 
ziet er goed uit. Het is voor mij nu wel gezelliger. Hij heeft nog geen post gehad.  
‘s Avonds gebridged. Het is broeierig buiten. 
 
Dinsdag 3-8-1943 
Vandaag corvee. 1/4 (brood) en marmelade. Brood beschimmeld. Vijfendertig man 
moeten aardappelen schillen en worteltjes schrappen. Ik kan niet mee. Groen brengt 
aardappelen en worteltjes mee. Gort en aardappelen, één liter. We krijgen weer twee 
briefformulieren, twee kaarten en pakketadressen en ik dan nog een kaart voor 
Harry. ’s Avonds hebben we buiten zitten praten met een paar ontvluchte Hollandse 
matrozen, heel gezellig. 
 
Woensdag 4-8-1943 
1/4 beschimmeld (brood) en marmelade. Twintig man worden voor de keuken 
gevraagd en moeten buiten een hoeveelheid uitzoeken. Twintig stuks (aardappelen) 
verdwijnen er in mijn ballonnen (van mijn broek). Ook wordt daar mijn eerste brief uit 
Holland gebracht van 27-7-1943. Een brief van het vrouwtje! Ik hoor bij de eerste 
gelukkigen en ik heb natuurlijk een reuze dag! Alles is goed thuis. Co niet ziek en 
Theo zit in het bad! Koolraap. ’s Middags gaat Groen naar de keuken en brengt ook 
weer een portie mee. Ik ben niet meegegaan want ik moet bij mijn koffer zijn. Ook 
moet ik wat aardappelen koken voor bijvoeding. Groenestijn heeft het ’s morgens 
gedaan. We doen nu alles samen. Mijn piepers zijn net gaar en we moeten naar 
binnen omdat we geen onkruid willen wieden. De Heren zijn gebelgd en willen ons 
dwingen kampwerkzaamheden te verrichten waartoe zijn niet gerechtigd zijn. Voor 
twee man van onze afdeling is een pakket gesignaleerd. Afwachten voor wie het is. 
Na het eten hebben we nog een hevig debat over de vraag of het meenemen van 
aardappelen uit de keuken zonde is of niet. We komen tot de slotsom dat het 
inderdaad diefstal is. Ik voel mijn geweten er niet door bezwaard en blijf er rustig mee 
doorgaan. ’s Avonds allen binnen, hebben we nog een zangoefening, de stemming is 
goed. 
 
Donderdag 5-8-1943 
1/5 (brood) en boter. Het beschimmelde brood is op en vandaag is het goed.  
’s Morgens een paar uur naar buiten exercitie en vrije oefening. Wortelsoep, een oud 
stuk brood dat we gekregen hebben erdoor gekruimeld. Ik heb ’s middags een bus 
met deksel gemaakt van vlees bussen. Er zijn pakketten aangekomen, de eerste!  
Ze worden in het Paketraum opgeborgen. Vol verwachting klopt ons hart. De goede 
tijd gaat voor ons aanbreken, post en pakketten! Koude hap, vlees. ’s Avonds om 
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20.00 uur koken we nog een keteltje aardappelen. Enkel aardappelpuree vinden we 
tegenwoordig ook al lekker. 
 
Vrijdag 6-8-1943 
1/5 (brood) in plaats van 1/4. We moeten zeker het beschimmelde brood inhalen.  
De marmelade komt vanmiddag pas, dan eten we vanmorgen droog brood. De 
pakketten worden vanavond om 17.00 uur pas uitgereikt, want de postman moet 
vanmorgen noodzakelijk ergens anders heen. Voor Groen is er een pakket in het 
hospitaal gekomen. Totaal voor ongeveer dertig man. Voor mij nog niet. 
Potje gekookt. Koolraap. Van 12.00 tot 15.00 uur mogen we naar buiten. We hebben 
heerlijk in het zonnetje gezeten en gezellig over de oude tijd gepraat en de vrouw.  
’s Avonds dunne gort-aardappelsoep. Er zijn twintig pakketten bij de Fransen 
aangekomen, waaronder twee voor Hollanders. De ene heet Hamakers! Een pakje 
voor mij, dat is vlot! Nu heb ik een brief en een pakje, wat een bof. De postman komt 
niet meer, dus met de uitreiking van de pakketten moeten we tot morgen geduld 
hebben. Vannacht hoeven de abort-tonnen niet naar binnen. De deur blijft weer 
open. Orel is gevallen! Het gaat goed. Over Italië horen we niets meer. Hamburg 
zwaar gebombardeerd. 
 
Zaterdag 7-8-1943 
Drie maanden zijn we nu al weg! De tijd gaat hard. Maar ik krijg mijn pakje en ik heb 
al een brief. Velen hebben echter nog niets ontvangen. 1/5 (brood) en boter. 
Generaal schoon schip en uitdeling pakjes. Mijn beurt een flinke doos, veel gedroogd 
brood, shag, havermout, tandpasta, stroop, snoepjes, een pot honing is eruit, deze 
was kapotgegaan. Dat is jammer. Ik ben met een Sint-Nicolaas nog niet zo bij 
geweest als nu met mijn pakket. De foto die erbij was van 6-5-1943 is enig. De kleine 
staat zo parmantig. Ik ben met alles heel blij. Ongeveer dertig man hebben een pakje 
gehad en de stemming is plotseling uitstekend. Ik heb al mijn bussen en potjes nodig 
om alles op te bergen. Mijn shag schuld aan Appels en Sep kan ik nu inlossen. 
Groen heeft ook een pakje. Een Keteltje aardappelen schillen. Het brood is hard 
maar het smaakt heerlijk. ’s Avonds nog aardappelen gekookt voor morgenmiddag 
en gedroogde appeltjes van Groen in de week gezet. Voor we naar bed gaan hebben 
we nog gezellig zitten zingen. Vier man die van de week een kacheltje gestookt 
hebben, moeten vanavond voor vijf dagen in arrest. Harry is vandaag jarig, allen 
gefeliciteerd. 
 
Zondag 8-8-1943 
1/4 (brood) en boter. Om 08.00 uur Heilige Mis en Heilige Communie. De mis 
hebben we gezongen. Vandaag geen zon. Aardappel-wortelsoep. Om 15.00 uur eten 
we een paar sneetjes brood. Het vlees, de koude hap, bewaren we voor ’s avonds. 
Om 19.00 uur maken we wat jus van jusblokjes. De aardappelen zijn in de oven 
opgewarmd. De appeltjes zijn gaar. Ik die alles door elkaar en het smaakt heerlijk. 
Daarna vaat wassen en buiten nog wat wandelen. ’s Morgens heb ik mijn brief en 
mijn regel al geschreven voor het vrouwtje. Verder is er geen nieuws van deze 
zondag. 
 
Maandag 9-8-1943 
1/5 (brood) en boter. Mijn schoenen heb ik in de reparatie gegeven voor zoolbeslag. 
Enkel koolraap en weinig. Ik heb het smakelijk gemaakt met een paar maggiblokjes 
en een beetje aardappelen. Het is slecht met het eten. ’s Middags komen er weer 
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vier pakketten aan, weer een paar gelukkige mensen. Bridge, eten en wandelen. 
Appèl, naar bed. 
 
Dinsdag 10-8-1943 
Vannacht luchtalarm. Voor het eerst moesten we ons aankleden, maar na een half 
uur konden we weer naar bed. Bommen vermoedelijk op Mannheim.  
1/4 (brood) en stroop. Post, particuliere brieven voor ongeveer zes man. ’s Morgens 
zang. Gortsoep. ’s Avonds koolraap met wat vlees. Het smaakt nu beter. Geen 
nieuws deze dag 
 
Woensdag 11-8-1943 
Luchtalarm. Veel overvliegers en flinke afweer. Waarschijnlijk is Neurenberg gebom-
bardeerd. We hoefden niet uit bed. 1/5 (brood) en boter. Vandaag geen pakketten en 
geen post. Dat is voor velen een tegenvaller. Gortsoep. ’s Middags koude hap, vlees. 
Van een paar vleesbussen heb ik weer een bus met deksel gemaakt, dat is altijd 
gemakkelijk. ’s Middags heb ik een eetketel havermout gekookt, dat was een flinke 
hap en smaakte goed. ’s Avonds rozenkrans, als altijd om 18.30 uur. Om 19.00 uur 
Engelse les. Regen. 
 
Donderdag 12-8-1943 
1/5 (brood) en marmelade. Het is vandaag fris. Weer geen post. Koolraap. De Majoor 
leest ’s middags een brief voor die verzonden zal worden betreffende de woordbreuk 
die we gepleegd zouden hebben. Witte koolsoep. Groen moet ’s avonds in de wacht 
komen. Er is een bericht voor hem. Ik schrik, ik verwacht niet veel goeds en ik ga ook 
naar de uitgang. Als hij uit de wacht komt, zie ik aan zijn gezicht dat het goed nieuws 
was. Hij heeft een zoon erbij! Van alle kanten wordt hij gefeliciteerd. De spanning is 
nu voor hem geweken. Hij mag een extra kaart schrijven. 
 
Vrijdag 13-8-1943 
1/6 (brood) en boter. De broden waren nu groter. Vandaag ben ik kamerwacht.  
’s Morgens zang. Vannacht is er weer luchtalarm geweest, maar ik heb niets 
gehoord. Weer geen post. De post komt deze week zeer slecht af. Iedereen loopt er 
op te spinzen. Witte koolsoep, het smaakt goed maar het is allemaal water. ’s 
Middags Engelse les. Aan twaalf man worden er pakketten uitgereikt. Gortsoep. Voor 
het eerst is de gort nu gaar. Verder geen nieuws.   
 
Zaterdag 14-8-1943 
Het is vandaag de honderdste dag in gevangenschap. Sinds lange tijd ben ik er 
vannacht nu eens niet uit geweest. 1/7 (brood) en pruimenjam. Het brood wordt 
minder. Vanmorgen schoon schip. Geen post, geen pakketten. De post is van de 
week al heel slecht doorgekomen. Alleen dinsdag zijn er een paar particuliere 
brieven binnengekomen. Het lijkt wel of de post vastgehouden wordt ergens. 
Gortsoep. ’s Middags koude hap, vlees. Mijn brood is vandaag opgeraakt. Een week 
heb ik ermee gedaan. Nu heb ik nog voor tweemaal havermout en dan is alles op. 
 
Zondag 15-8-1943 
Vandaag feestdag van Maria en voor de Fransen is het een Nationale Feestdag, 
namelijk Onze Lieve Vrouwe de la Garde. Maria is de patrones van het Franse leger. 
Het altaar is mooi met bloemen versierd. Vandaag is Groenestijn zijn vrouw jarig. De 
Heilige Mis en Heilige Communie heb ik voor het welzijn van zijn gezin opgedragen. 
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Straks moet ik nog wat havermout koken. Het is fris vandaag. ’s Morgens weer een 
kaart voor het vrouwtje geschreven en een pakketzegel. Deze week heb ik geen post 
ontvangen en daarom was het nu niet zo’n prettige schrijverij. Maar nu heb jij in ieder 
geval iedere week post. Gortsoep met aardappelen. ’s Middags heb ik alweer vroeg 
honger. Ik heb lopen klapperen. De komende week zal ook een magere week 
worden, niets geen extra’s meer. Koude hap, kaas. ’s Avonds zien we nog een 
maansverduistering. Het was niet zo’n prettige zondag vond ik. 
 
Maandag 16-8-1943 
1/7 (brood) en boter. Heerlijk weer. De kleine zal zeker wel weer buiten staan.  
Vandaag wasdag? Ik kan het niet meer volgen. ‘s Morgens zang. Gisteren hadden 
de Duitsers weer een “Sondermeldung” sedert februari namelijk 166.000 bruto 
register ton (bommen)! Koolraap. ’s Middags worden er weer twaalf pakketten 
uitgereikt, voor sommigen het tweede. Gortsoep, deze keer eens wat dikker. 
 
Dinsdag 17-8-1943 
1/4 (brood) en stroop. De laatste dagen is er weinig nieuws. Alle dagen zijn eender, 
vechten tegen de verveling en tegen de honger als het pakket op is. Gisteren kreeg 
een Majoor van de marine met zijn pakket een foto van zijn vrouw en een baby die 
op 8 juli geboren was. De tweede gelukkige vader hier. Weer geen post. Die 
vervloekte censuur schijnt alle post vast te houden. Koolraap met gort, niet te veel. 
Overdag hebben we nu vandaag driemaal luchtalarm gehad. Dat gaat goed zo. 
Neurenberg is gebombardeerd. Verse koolsoep, alles water. De hele dag zou ik wel 
kunnen eten, altijd jeukt mijn maag. Daarbij komt dat ik niets meer te roken heb, wat 
ook geweldig sacherijnig is. Vandaag heb ik de hele dag zwaar de p. in. Alles lijkt me 
donker en ik doe niets anders dan kankeren, dat lucht wel op. 
 
Woensdag 18-8-1943 
Vandaag is mijn vrouwtje jarig. Al vroeg ben ik wakker en lig ik aan haar te denken. 
Mijn lieveling, gefeliciteerd met je verjaardag hoor. De volgende keer ben ik weer 
thuis. Zou(den) om ongeveer 08.00 uur mijn bloemen en mijn kaart door de bloemist 
bezorgd worden? Zal ik je zo nog hebben kunnen verrassen met mijn felicitatie?  
Ik hoop het maar. Vader en moeder zijn zeker komen koffiedrinken en blijven eten? 
Zijn de Schiedammers nog overgekomen, ik denk het wel. Enfin, ik hoop dat je toch 
nog een plezierige dag zult hebben kindje. De hele dag ben ik bij je. 1/7 (brood) en 
boter. Vanmorgen heb ik een geestelijke Heilige Communie voor jouw intentie 
gedaan en ’s zondags zal ik hetzelfde met de Heilige Mis en Heilige Communie 
doen. Ik heb me opgegeven voor het ziekenrapport. Ik voelde me gisteren zo 
hongerig, slap en beroerd, dat ik eens naar de dokter zal gaan. Meer voeding zal ik 
wel niet krijgen en opname in het hospitaal is ook niet zo leuk, ofschoon het me niet 
zoveel kan schelen als ik maar wat meer te eten kreeg. Het levert echter niets op.  
Ik krijg een paar tabletjes.  
Koolsoep, water. Vanmorgen is er zes stuks post gekomen, allemaal oude kaarten. 
Engelse les. Vanmiddag zijn er vijf pakketten aangekomen en uitgedeeld. 
Verschillende pakketten zijn geopend onderweg en wordt er wat uit vermist. Uit het 
pakket van Sep wordt een brief gehaald daar grijpt hij dus naast. De geruchten zijn: 
Neurenberg, Leipzig, Berlijn, Rome en Napels zijn gisteren zwaar gebombardeerd. 
Berlijn had twintig uur luchtalarm. De strijd op Sicilië is beëindigd en de Engelsen zijn 
in Italië geland. Als het maar waar is. 
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Gemalen erwtensoep, smaakt goed. Aanstaande vrijdag kunnen we weer sigaretten 
kopen van de Fransen. Dan kunnen we gelukkig weer roken. Heb je vanavond nog 
visite gehad? Herman zeker en Cor! Is die weer in Rosmalen? Zijn vader en moeder 
’s avonds ook nog geweest? Ik heb vandaag heel vaak aan je gedacht, Om 13.00 
uur zaten jullie zeker aan het feestdiner? Toen lag ik juist mijn dutje te doen. We 
hebben deze dagen weer heerlijk weer. ’s Avonds vooral is het fijn buiten. Om 22.00 
uur ga ik naar bed dan is je visite ook weg? 
 
Donderdag 19-8-1943 
1/7 (brood) en stroop. Geen post. Prachtig weer. Koolsoep. Een uur later rammel ik 
weer van de honger. Mijn stukje brood verdeel ik de laatste dagen in drieën.  
’s Morgens neem ik 1/3, ’s middags om 15.00 uur weer en ’s avonds om 20.00 uur.  
Dat bevalt me nog het best. Het ellendige slappe gevoel wil maar niet wijken.  
De Fransen worden ontluisd, want morgen gaan ze op transport. Gortsoep. Om 
18.00 uur moeten we naar binnen en mogen er niet meer uit.  
 
Vrijdag 20-8-1943 
1/6 (brood) en boter. ’s Morgens worden er aardappelschillers in de keuken 
gevraagd. Ik ga mee, dan heb ik wat te doen. 3/4 van de hoeveelheid is rot en 
moeten we weggooien. Het brood schijnt weer van de nieuwe, slechtere samen-
stelling te zijn, want om 10.00 uur verga ik van de honger. Groenestijn is op het 
ziekenrapport, hij klaagt aanhoudend over zijn maag en wordt weer opgenomen.  
We krijgen per man drie pakjes sigaretten á 60 pfennig. Groen betaalt zolang voor 
mij. Koolraap het is vandaag minder dan varkensvoer, er zit geen reuk of smaak aan. 
De honger blijft.  
’s Middags kunnen we nog een pakje sigaretten kopen. Nu hebben we er vier. Groen 
krijgt nu 220 pfennig van me. De postwissel waar ik om gevraagd heb is nog steeds 
niet aangekomen.  Het is heerlijk om weer wat te roken te hebben. ’s Middags gaan 
de Fransen op transport. Men zegt naar Wiezen. Het gerucht gaat dat volgende 
week het gehele kamp leeg moet zijn. Misschien gaan wij ook weg. Engelse les.  
’s Avonds gezellig buiten op de bank zitten kletsen en voor het naar bed gaan 
hebben we nog gezamenlijk gezongen. Dat verhoogt ook de stemming. 
 
Zaterdag 21-8-1943 
1/7 (brood) en stroop. Vannacht sliep ik om 03.30 nog niet. Van de vlooien kon ik niet 
in slaap komen. Met vele anderen was het idem. Vanmorgen moesten wij schoon 
schip maken. Er zijn ook enkele pakketten aangekomen, maar mijn naam heb ik niet 
horen noemen. Koolraap met grutten. Op de Kommandantur zijn vier kisten aan-
gekomen van het Deense Rode Kruis. Twee met boeken en twee met levens-
middelen, bestemd voor de Hollanders van (Stalag) V-a. De opzichter zegt dat ze 
maandag of dinsdag hierheen komen. Afwachten maar weer.  
Mijn havermout voor vanavond heb ik al gekookt, dat is klaar. Majoor Tromp 
(Schipper / Sergeant-Majoor Cornelis Petrus Tromp, Kgf 104696) komt met het 
bericht dat we volgende week weggaan naar een ander kamp. Waarheen is nog niet 
bekend. Acht weken zijn we dan hier ongeveer geweest. Het was hier in vele 
opzichten een verbetering voor ons. ’s Middags worden de pakketten uitgedeeld. 
Verscheidene zijn er open geweest. De Fransen hebben een viool en vragen ons om 
een violist. Een schipper kan vioolspelen en zodoende hebben we ’s avonds niet 
gezongen maar geluisterd. 
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Zondag 22-8-1943 
De zestiende zondag van huis. 1/6 (brood) en boter. Om 08.00 uur Heilige Mis en 
Heilige Communie die ik opgedragen heb aan jou, Co, vanwege je verjaardag. Het is 
tevens de laatste Heilige Mis hier. De geestelijke zal ons van de week een prentje 
geven met zijn handtekening. Verder zei hij dat hij op 31 augustus de Heilige Mis zal 
opdragen voor Koningin Wilhelmina voor Holland en voor ons ontbijt. Het is deze 
keer maar een klein stukje want ik moet mijn brood bewaren voor de koude hap, 
vlees. Voor het eerst nieuwe aardappelen, flinke verbetering, met gort, geen vet erin. 
Briefkaart naar de vrouw geschreven met een waarschuwing. Verder geen nieuws. 
 
Maandag 23-8-1943 
1/7 (brood) en boter. Om 01.00 uur sliep ik nog niet. Sokken gestopt, was in de week 
gezet. Er wordt bekend gemaakt dat we aanstaande woensdag op transport van 
lange duur gaan. We hebben weer wat te praten. Koolraap. Geen post, geen 
pakketten. Ik heb een reep van mijn deken afgeknipt om er ginds een paar klomp-
sokjes van te maken. ’s Middags gewassen. Van de Fransen krijgen we vijf kaakjes, 
morgen de rest. 
 
Dinsdag 24-8-1943 
1/6 (brood) en stroop. Om 06.00 uur reveille in plaats van 07.00 uur, want om 07.30 
uur moeten we klaar staan om ontluist te worden en een bad te nemen in het 
Russische kamp. We komen daar en zien dat bezig zijn strozakken met vlooien te 
verbranden. Ze springen er bij honderden! We moeten er langs en doorheen. Dat 
noemt men de Duitse ontluizing! Gelukkig loopt het goed af. ’s Morgens wordt 
bekend gemaakt, dat we naar Polen gaan, dat is beter dan zo heel dichtbij!  
Spinazie met pelkartoffelen. Voor de tweede naal spinazie! 
’s Middags moeten we de bagage pakken, dat gaat ontzettend rommelig. Orders en 
tegenorders, pesterij. Geen en dan wel een deken meenemen. Barak leeg en niet 
leeg, enz. 
We moeten naar binnen tot 19.00 uur. Gort met aardappelen. Van de Fransen krijgen 
we nog vijf kaakjes en vijf sigaretten voor 31 augustus bestemd. Maar nu lusten we 
het ook! Groen komt ’s middags uit het hospitaal. Er is voor ons beide een pakket 
aangekomen, maar wordt niet meer uitgereikt. De opzichter gaat niet mee, blijft hier 
op de censuur. We gaan naar F.L. 327 14. Om 21.00 uur naar binnen en we blijven 
gezellig bij elkaar zitten zingen, een bak vertellen en mondharmonica. Om 22.00 uur 
gooit de schildwacht een steen door de ramen en moet het “ruhig” worden. Ik slaap 
direct en de hele nacht door, want ik ben moe. 
 
Woensdag 25-8-1943 
Om 06.00 uur reveille. Brood wordt aan de trein verstrekt, marsverpleging. We 
krijgen per man 1 brood, 2 ½ portie kaas en per vier man 1 bus vlees. Om 08.00 uur 
appel en afmars naar het station. Om 10.00 uur instijgen, maar we vertrekken nog 
niet. Er wordt nog post uitgedeeld aan verschillende mensen, het is vrij veel. Onze 
pakketten staan in de goederenwagon, gaan gelukkig dus gelijk mee. De reis kan 
twee dagen duren, maar ook vier. We vertrekken om 13.35 uur. Veertig man in een 
wagon, met alleen de proviand, een deken en overjas bij zich en rookgerei natuurlijk. 
We zitten in een Franse wagon met vier flinke kijkgaten erin. Een paar man moeten 
in het midden zitten, maar de rest kan tegen de wanden zitten. Onze spullen hebben 

 
14 Bedoeld is het Stammlager 327 Przemysl / Nehrybka. 
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we snel aan spijkers in de hoogte gehangen en wisselen we het zitten af met 
staande naar buiten kijken. We gaan door mooi bergterrein met vele dalen, tuinen, 
boomgaarden en bossen. Marbeck, Backrang, bij Fornsbach gedurende 5 minuten 
door een tunnel. Om 18.00 uur in Crailsheim krijgen we een beetje soep. Ansbach. 
Om 20.30 wordt het donker in de wagon en na veel passen en meten liggen we stijf 
tegen elkaar en proberen we te slapen. Om 23.00 uur in Neurenberg. Het station is 
verlicht en de stad en omgeving flink gebombardeerd. We blijven er staan tot 04.30 
uur. 
 
Donderdag 26-8-1943 
We passeren Neukirchen-Arnsbach. Om 10.00 uur in Schwandorf en we mogen er 
voor het eerst uit de wagon. Aan een barak krijgen we fijne soep en wat koffie. Ook 
kunnen we naar het abort. Daar zag ik voor het eerst een Beiers kostuum. 
Bodenwöhr-Cham-Fürth. Om 16.00 uur passeren we de Duits Tsjechische grens. 
Om 22.00 uur in Pilsen. Vele zoeklichten aldaar. De soep is al opgegeten door 
Duitse burgers die in onze trein meegereisd waren, daar grijpen we dus naast.  
Er is gelegenheid om te bouten in de buitenlucht. Deze nacht rijdt de trein door en 
zijn we om 05.30 uur in Praag. 
 
Vrijdag 27-8-1943 
Deze tweede nacht in de wagon hebben we beter geslapen, we worden echter knap 
vuil. Kolin-Pardowitz, 19.00 uur in Mittelwalde. Daar mogen we weer met de broek af. 
Het is vreemd in de buitenlucht. De stemming blijft vrij goed, de jongere onder-
officieren zitten bij elkaar, de marine ook. Toch kunnen wij beter tegen de moeilijk-
heden. Er zijn enkele zieken, diarree. We gaan weer slapen, haringen in een ton. Ik 
lig op mijn driedubbel gevouwen deken. Een klein plaatsje heb ik zo maar nodig, mijn 
hoofd op mijn overjas, veldjas over me heen, schoenen aan de wand. Geen soep, 
een tegenvaller. 
 
Zaterdag 28-8-1943 
Goed geslapen. Ik begin aan mijn laatste 1/4 brood. Mijn kaas is op. Het vlees delen 
we vanmiddag. We zijn weer verder. Neustand-Kozel-Heidebruck om 09.00 uur. Met 
de middag komen we aan de oostgrens van Duistland. Gleiwitz-Hindenburg 16.00 
uur. Over de grens in Polen-Kattowitz. We zijn een geweldig industrie- en 
kolenmijncentrum doorgereden. Polen is een eenzaam land, dun bevolkt, slecht 
bebouwd. We gaan weer slapen, het rantsoen is op. 
 
Zondag 29-8-1943 
Vuil en vies zijn we in vijf dagen niet gewassen. Groenestijn heeft een extra stukje 
brood en dan is alles op. We weten nog steeds niet, waar we heen gaan. Krakau zijn 
we ’s nachts om 00.30 uur gepasseerd. Tarnow 03.00 uur, Rzesnow 10.00 uur. Daar 
krijgen we eindelijk weer eens wat soep. Het smaakt goed. Op grotere stations 
blijven we altijd lang. Heen en weer rangeren, weer een schok, 
dan sukkelen we weer verder. Przemysl 14.30 uur. We komen 
aan het eind van de reis. Wachten op een locomotief. Nog drie 
kilometer. ’s Avonds om 20.00 uur zijn we er pas! Honger. 
Uitstappen, het kamp ligt dichtbij. Er zijn alleen vijftig 
studenten, vaandrigs en sergeanten. We krijgen nog thee en 
dan slapen, want eten krijgen we niet meer. Honderd en zes 
uur in een wagon geweest.
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7. Stalag 327 Przemysl van 30-8-1943 tot 1-10-1943 
 
Maandag 30-8-1943 
Heerlijk geslapen op mijn strozak. Daarna heb ik geprobeerd om me schoon te 
krijgen. Een baard van dinsdag eraf, voeten en benen gewassen. Mijn handen enz. 
een korst vuil eraf. Brood krijgen we pas om 11.00 uur. 1/6, het is een klein stukje en 
½ lepel jam en vet voor twee dagen, dat is alles. De hoeveelheid is veel minder hier. 
De wachtgelegenheid is ook beknopt en elektrisch licht is hier niet. De pakketten 
worden gelukkig gelijk weer uitgereikt. Brood, 1 pond bruine bonen, 1 pond bruine 
suiker, 1 pond havermout, ½ ons shag, 1 zakje snoepjes. Tot slot 2 foto’s die pas 
gemaakt zijn. Dat was de grootste verrassing. Wat is de kleine gegroeid en wat een 
dikke wangen! Zelf zie je er ook goed uit, En dat ik zo de kamer kon zien, vind ik ook 
leuk. Ik geloof niet dat het pakket 5 kilo woog. We liggen nu in een stenen kazerne 
met tachtig man op een kamer. Er is al bekend gemaakt, dat we naar een ander 
kamp, hier vlakbij, gaan 15. Wanneer is niet bekend. ’s Middags ontvangen we een 
schaaltje, een lepel, een deken. Om 18.00 uur warm eten, geen aardappelen erin, 
maar boekweitmeel met de doppen. Verdere samenstelling is niet te bepalen.  
Niets is gaar, het is onsmakelijk. Om 19 uur appel en naar binnen.  
De carbidlantaarns worden aangestoken en we blijven gezellig wat praten. Om 21.30 
ga ik naar bed. Ik voel me geweldig moe en ik slaap zo. We hebben eerst nog 
gedelogeerd en ik lig nu beneden aan het eind van een rij. Het is geen gezellige 
kamer waar we op liggen. 
 

 
Globale ligging van het voormalige Stalag 327 Nehrybka op een ondergrond van Google Earth 2013. 

 
15 Er waren 3 kampen die werden aangeduid met Stalag 327. Het eerste was het kamp in Przemysl, 
het tweede betrof een Zweiglager te Olchowce en het derde was een Zweiglager te Nehrybka 
(tegenwoordig fabriek Polna) en Pikulice (gevestigd in de kazerne 10 van de zware artillerie, 
tegenwoordig een woonwijk). 
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Dinsdag 31-8-1943 
Heerlijk geslapen. Vandaag is de Koningin jarig. We zullen er niet veel van merken. 
Om 08.00 uur appèl. Daarna moeten we buiten blijven, want onze bagage zal 
onderzocht worden. Al mijn blanco papier wordt me afgenomen, verder niets.  
Om 11.00 uur 1/6 brood met een lepeltje vlees. Vet en vlees gaat niet door het 
middageten maar dat krijgen we apart. ’s Middags gaan we met twintig man 
aardappelen schillen, twee man van ons komen in de keuken als bijkok, een 
vaandrig. Blijft de kok of onze beroepskok Doodewise (Sergeant kok Hendrik 
Dooijeweert, Kgf 104339) in de keuken weet ik niet. Er zijn hier al 50 studenten 
ondergebracht, maar het botert niet erg onderling 16. Die lui hebben veel praatjes.  
De oudste vaandrig is algemeen commandant. ’s Middags is er gelijk schoon schip 
gemaakt. Tweeëntwintig man zijn gisteren opgenomen in het hospitaal, dat is in 
gebouw hiernaast, het is meer een ziekenzaal.  
Om 18.00 uur warm eten: aardappelen met andijvie. Het is een bedroefd beetje, nog 
geen ½ liter, maar het smaakt uitstekend. Het is deze keer enkel vaste hap, geen 
soep. Om 19.00 uur appèl, dan naar binnen. De Duitser die de post en de censuur 
behartigt komt daarover het een en ander vertellen en zegt dat we morgen nieuwe 
brieven enz. zullen krijgen. Ook zullen onze foto’s aan de achterzijde afgestempeld 
worden. De Koninginnedag besluiten we met een roulettespel, iedereen brengt een 
prijs mee. Onder andere Franse kaakjes een snee koek, brood, scheerzeep en 
–mesjes, sigaretten, twee sigaren, bouillonblokjes, enz. De avond komt er snel mee 
om en om 22.00 uur naar bed. Morgen beginnen we aan een nieuwe maand. 
 

 
Obozowa (straat) Nehryba met 1 van de weinige oude gebouwen op het terrein van het voormalige 

Stalag 327 Nehrybka (Google Street view 2013). 

 
 

 
16 Onder deze studenten bevond zich Vaandrig W.A. Ruyten Kgf 105260), die kort daarvoor uit 
Stanislau naar Przemysl was gestuurd. 
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Woensdag 1-9-1943 
Om 06.45 uur reveille, 08.00 uur appèl. Het regent al twee dagen, het is fris en 
triestig hier. ’s Morgens aardappelen schillen. Om 13.00 uur warme maaltijd die 
voortaan ’s middags verstrekt zal worden. Kool met aardappelen, het is meer dan 
gisteravond. 1/5 brood met jam. 
Vier vaandrigs zijn in de keuken en onze kok Dooijeweert en drie bijkoks van ons, 
acht man in totaal. Vanmiddag zal ons weer zeep worden uitgereikt. Mijn goederen-
zak heb ik eens opnieuw gepakt, daar ben ik de hele middag zoet mee geweest. 
Onze foto’s en verdere papieren moesten we af laten stempelen, alles is nu bedrukt 
tot zelfs mijn kerkboek en de plaatsjes erin. ’s Avonds krijgen we nog een bordje 
witte bonensoep met aardappelen erdoor. Het smaakt heerlijk. Ik ben blij dat ik mijn 
pakket pas ontvangen heb. Nu kan ik de overgang van twee menages en de klap die 
we van de reis gekregen hebben, mooi opvangen. We beginnen weer met de 
godsdienstoefening ’s avonds om 19.30 uur.  
De avonden zijn tamelijk lang. De verlichting is primitief, 1 carbidlantaarn per tafel. 
De voedingslijst wordt bekend gemaakt en we ontvangen de volgende rantsoenen 
die van Ludwigsburg zal ik er tussen haakjes achterzetten: 
Aardappelen 5250 gram (5000), brood 2100 gram, dat is 4/5 omdat het 
broodrantsoen verminderd is daar we pakketten van huis ontvangen (2325), grutten 
62,5 gram (122,5), marmelade 175 gram (375), suiker 175 gram (75), kaas niets 
(62,5), kwark 94 gram (niets), vet 174 gram, dat is 4/5 omdat het China-vet is met 
een hoger vetgehalte! (218), groenten 1500 gram (niet bepaald), koffie 142 gram 
(niets), thee niets (14), zout 140 gram (niets). 
Brood hebben we hier minder, dat is jammer. Het middageten was vandaag prima. 
Niet veel natuurlijk, maar goed bereid. De drie stukjes zeep hebben we vanmiddag 
inderdaad ontvangen. ’s Avonds aan tafel nog wat gezongen en dan naar bed. 
 
Donderdag 2-9-1943 
Vanmorgen ben ik wat aan het corveeën geweest in het hospitaal. Daarna 
aardappels schillen en was het zo 12.30 uur. We hebben al een paar keer bezoek 
gehad van officieren. Ze schijnen ons nogal welgezind te zijn. Middageten: 
aardappelen, kool en vlees. Het brood dat we zondag jongsleden, dat is de vijfde 
marsdag geweest, niet ontvangen hebben, krijgen we nu gedeeltelijk terug. 1/3 met 
een lik jam. Na het eten een dutje. Ik loop nu weer ruim een dag op mijn klompen. 
Het is buiten veel te nat. Schoenen gepoetst, geschoren, dagboek bijgewerkt. Mijn 
brood uit het pakket is op. Vier dagen heb ik er maar mee gedaan, het is deze keer 
wel gauw op, maar ik heb deze dagen geen honger gehad. ’s Avonds een lekkere 
soep met erwten erdoor. Vanmiddag hebben we een briefformulier ontvangen, de 
rest komt nog. Sigaretten (Poolse) krijgen we misschien volgende week. Appèl, 
godsdienstoefening. 
’s Avonds wat gezellig zitten kletsen bij schemerlicht.  
 
Vrijdag 3-9-1943 
Er is bekend gemaakt dat vanmiddag een generaal verwacht wordt. Ze zijn hier nog 
zenuwachtiger dan bij ons vroeger. Alles moet schoon gemaakt worden. ’s Morgens 
aardappelen schillen. Het is vandaag savooiekool met aardappelen. 1/5 (brood) met 
jam. De suiker wordt tegenwoordig door de jam verwerkt. Het is zonde om de suiker 
door de thee of koffie te doen. Twee broden zijn inwendig beschimmeld en worden 
teruggenomen. Daar krijgen we ander voor. Ik eet mijn portie ’s middags gelijk op.  
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’s Middags moet ik corveeën in het hospitaal. Die dokter daar is knap zenuwachtig. 
Morgenochtend zullen we gaan baden. Enkele personen hebben hun slechte kleding 
om kunnen ruilen voor Franse kleding. Bij enkele ernstige zieken, onder andere met 
40,3 graden koorts, moet door twee man ’s nachts gewaakt worden. Bij toerbeurt 
zullen we aangewezen worden. De helft van onze sectie, dat is twintig man, ligt in de 
ziekenzaal. Velen hebben een klap gekregen van de reis. De generaal is gelukkig 
geweest, nu zal alles wel weer normaal worden. ’s Avonds aardappelensoep met 
bindmiddel. Het is nog geen ½ liter, smaakt uitstekend. Na het avondappèl is er een 
student op de kamer, die ons vertelt hoe de anderen, die in Altengrabow zijn 
achtergebleven, het gehad hebben, Honderd man zijn destijds naar Trier vervoerd. 
Anderen zijn met groepje van tien en vijftien man met soldaten en korporaals die 
moeten werken, meegezonden naar fabrieken. Naar we zo horen, hebben we het in 
Kronprinz en Ludwigsburg nog niet zo slecht gehad. De avond is alzo snel voorbij. 
 
Zaterdag 4-9-1943 
Vanmorgen zijn we naar een dichtbijgelegen kamp geweest en hebben daar gebaad. 
Het is het kamp waar we vermoedelijk over 14 dagen naar zullen verhuizen. We 
kregen er een goede indruk van en het bad was fijn. Daarna aardappelen geschild, 
dat doen we dagelijks. Middageten kool met aardappelen, vlees en vet, ¾ liter. 1/6 
brood voor zondag met jam en kwark. Het weer is vandaag goed.  
’s Middags een fijn zonnebad genomen en een dutje gedaan. We krijgen hier twee 
brieven, vier briefkaarten, doch geen pakketzegels. Daar komt een andere regeling 
voor. Vermoedelijk deze: de vrouwen sturen hun pakket over het Rode Kruis en 
krijgen van daar ook de zegels; 8 stuks van 2 kilo per man. Ik ga alvast een kladje 
voor een brief maken. Vanavond is er geen warm eten en zondagavond ook niet.  
’s Avonds weer roulette. Een bouillonblokje gaat eerder weg dan een papieren 
gulden, ook een 10 pfennig bon. 
 
Zondag 5-9-1943 
Vandaag een zondag zonder Heilige Mis, want er is geen priester beschikbaar. Er 
wordt aan gewerkt en misschien dat volgende week er wel een is. Om 07.30 uur als 
we juist naar buiten gaan voor het morgenappèl komt er een transport van 195 
Hollanders uit Altengrabow aan. Die zijn dinsdagmiddag in de trein gegaan, waren 
gisterenmorgen om halftien al in Przemysl en pas om 22.00 uur hier voor het kamp 
17. Daar zijn ze vannacht blijven staan. Ze hebben het veel slechter gehad dan wij. 
Uit Stuttgart hadden wij één dode, korporaal Broere, maar zij hadden in Altengrabow 
vier doden en ontzettend slecht eten, gevolg dysenterie en zwakte. We zullen er nog 
wel meer van horen. 
Na het appèl hebben we onderling een godsdienstoefening gehouden. Daarna 
aardappelen schillen. Om 12.00 uur ¾ liter warm eten. Mijn brief heb ik klaar, mijn 
zondagse bezigheid. ’s Avonds wat brood gegeten en gebridged, Morgen krijgen we 
sigaretten. 
  
Maandag 6-9-1943 
Om 08.00 uur appèl. Daarna ben ik gaan corveeën in de ziekenzaal en vervolgens 
aardappelen schillen. De dokter hier doet af en toe wat vreemd, praat altijd over 
“sauber” en kijkt niet naar de patiënten. 1/6 brood en vloeibare jam. De geest in de 

 
17 Volgens de ab- und zugangslisten is deze groep van (inderdaad) 195 man op 22-8-1943 uit 
Altengrabow vertrokken. 
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pas aangekomen troep is zeer slecht; een geweldig onderling wantrouwen, bietsers 
en zwarthandelaars, ten koste van de gemeenschap, enz. Dat is bij ons beter. 
¾ liter met erwten. Er moet een nieuwe privaat gebouwd worden, dat moeten wij 
doen. Ik was bij een ploeg om hout spijkervrij te maken. De dag schiet zo flink op, 
kalm werken. ’s Avonds nog geen ½ liter soep. Godsdienstoefening.   
 
Dinsdag 7-9-1943 
’s Morgens hebben we weer een opgave te doen van onze kleding. Daar is de hele 
morgen mee gemoeid. Ook kunnen we geld inleveren voor sigaretten. We krijgen 60 
stuks per man, Poolse ½, voor 1,80 RM. Groen betaalt voor mij. Vandaag zullen we 
ze krijgen en na de 15e weer. Men zegt, dat er post is aangekomen. 1/6 (brood) en 
jam. ¾ liter warm.  
’s Middags weer hout spijkerschoon maken. ¼ liter soep. De S.M.I.’s (studenten) 
willen apart gaan liggen op een klein kamertje. Ze gaan maar, ze krijgen van de 
jongens wel te horen dat ze er verkeerd aan doen. De Marine S.M.I.´s gaan ook weg. 
´s Avonds krijgen we per man 30 sigaretten, de rest komt nog. Voor de troep uit 
Altengrabow is er al wat post doorgekomen, dat is vlug. Men zegt dat we recht 
hebben op een textielkaart in Holland. 
De S.M.I.´s komen weer terug, behalve Wolfers (Sergeant-Majoor Louis Wolfers, Kgf 
104372). Ze hebben ingezien dat het verkeerd was om weg te gaan, want dat het 
onderling verband en de kameraadschap verbroken werd. Ik hoef vannacht niet bij 
een ernstig zieke te waken. 
 
Woensdag 8-9-1943 
Vanmorgen ben ik ingedeeld bij de ploeg om kolen te halen. We kunnen eerst 1½ 
uur ons gemak houden en dan moeten we wat kastjes sjouwen voor onze kamer. 1/6 
(brood) en een lik jam. Vandaag krijgen we geen aardappelen in het eten. In plaats 
van de 260 kg aardappelen moeten er 28 broden in de pot. Waarom weten we niet. 
Verder kool en vlees.  
’s Middags kiezen we ons een hoofdvertrouwensman. De kandidaten zijn Majoor-
vliegtuigmaker Tromp (Sergeant-majoor C.P. Tromp, Kgf 104696) van onze afdeling, 
de wachtmeester Groen (Wachtmeester David Groen, Kgf 105266) van de ploeg uit 
Altengrabow en de vaandrig Ter Horst (Kornet A.M. ter Horst, Kgf 105268). De 
stemming had de volgende uitslag: Tromp 166 (ruim de helft), Groen 93 en ter Horst 
40. Tromp wordt onze hoofdvertrouwensman, die is ook de beste. ’s Middags wordt 
ik ingedeeld bij het houtrijden. Alles doen ze natuurlijk op zijn Russisch, slow.  
’s Avonds wat bindmiddel en brood met water: soep. Ook moeten we nu een 
vertrouwensman voor onze afdeling kiezen, nu Tromp hoofdvertrouwensman is 
geworden. Vrije stemming. De uitslag is: Schipper Pelt (Kasper Pelt, Kgf 104599) 38, 
S.M.I. Marcelis (Sergeant-majoor C.J. Marselis Kgf 104435) 18, Kamphuis (Sergeant 
1e klasse Jan Lukas Kamphuis, Kgf 104367) 17 en nog enkele anderen. Pelt is ook 
een beste. Lagergeld heeft hier geen waarde, alles moet ingeleverd worden.  
S.M.I. Marcelis wordt onze afdelingscommandant en opperschipper, Heerschap 
(Adjudant Pieter Johannes Heerschap, Kgf 105044) legeroudste. ’s Avonds nog wat 
zingen en dan naar bed. Weer een dag om. 
 
Donderdag 9-9-1943 
Om 06.30 uur reveille, oftewel overal. Het kleine stukje brood dat ik nog over had, 
heb ik maar ineens in bed opgegeten. Om 08.00 uur appèl en ik word ingedeeld bij 
de aardappelschillers. Vandaag is er heel wat te schrappen; voor 210 man. Ook 
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schijnen er meer piepers te zijn, later hoorde ik van de bijkoks dat ze geholpen 
hadden bij het wegen! 
We krijgen nu iedere dag dezelfde hoeveelheid brood, 1/3 en ½ sneetje. Om 13.30 
uur warm, ruim ¾ liter. Het smaakt heerlijk, ’s Morgens is er gestemd voor een kok in 
de zogenaamde kleine keuken. ’s Middags wordt de stemming voortgezet tussen van 
Kessel (Sergeant Balten H. van Kessel, Kgf 104416) en van der Matten (Bootsman 
Cornelis van der Matten, Kgf 104906). De eerste krijgt 38 en de tweede 32 
(stemmen). ’s Middags moeten dezelfde werkzaamheden worden begonnen, dus 
ben ik voorlopig vrij. Ik heb niets gedaan. 
’s Avonds ½ liter erwtensoep, om 19.00 uur appèl en naar binnen. Morgen ben ik 
kamerwacht. Het bericht gaat, dat Italië op 3 september gecapituleerd heeft.  
De regering is naar het buitenland gevlucht. Mussolini is naar het buitenland gevlucht 
en heeft daar regering gevormd. 
 
Vrijdag 10-9-1943 
Om 06.00 uur reveille. Het is veel te vroeg maar de Duitser heeft de tijd vastgesteld. 
Maar het zijn juist de S.M.I.’s en adjudanten die er het meest over lopen te zaniken. 
Vandaag ben ik kamerwacht. Voor 07.45 moet de kamer schoon zijn. Vanmorgen 
aardappelen geschild. Vanmiddag om 13.30 uur hadden we haast een liter warm.  
Er wordt bekend gemaakt, dat er voor onze groep 13 pakketten zijn aangekomen. 
Om 16.00 uur worden ze uitgereikt.  
’s Middags doe ik niets. Vele baantjes worden er uitgedeeld, maar dat doet men 
expres. Bij het eten halen vanavond had ik een reuze boffer. Een stel eten-halers 
voor ons hadden het ongeluk dat hun stok onderweg brak, gevolg een flinke scheut 
eten eruit, over de weg. Wij hebben snel onze ton weggebracht en het eten op de 
weg opgeschept. Het is wel vreemd, om middageten zo van de grond op te eten, 
maar het is toch ook te zeer zonde dat zulk kostelijk eten verloren zou gaan, 
daarvoor hebben wij te veel honger. Ik had vanavond totaal ruim 1 liter. Meer zou ik 
ook niet opkunnen, want ik zit gelijk vol. Om 18.00 uur rozenkrans met de anderen. 
Om 19.00 uur appèl, met postuitdeling, doch alleen uit Altengrabow. Om 16.00 uur 
zijn 13 pakketten uit Ludwigsburg uitgereikt. Pakketzegels van hier weggezonden, 
zijn ongeldig verklaard. Het Nederlandse Rode Kruis zal nu twee pakketten per week 
van 2 kilo kunnen zenden. ’s Avonds geen nieuws. 
 
Zaterdag 11-9-1943 
Aardappelen schillen. Een klein stukje brood met een lepel jam, kwark en vet. Het vet 
doe ik vanavond door mijn bruine bonen. ¾ liter warm. Het is altijd kool en koolraap, 
maar het is vers. ’s Middags wordt er niet gewerkt. Vier pakketten op komst. 
 
Zondag 12-9-1943 
Om 07.00 uur reveille.  Vandaag weer geen Heilige Mis. Dat zal ook nog wel een tijd 
duren. 
Ons verzoek om een priester uit het naburige dorp is afgewezen. Er is nu een brief 
naar Holland aan het Episcopaat om een Hollandse priester, maar dat duurt 
natuurlijk enige tijd. 
Om 08.00 uur appèl. Daarna lezen we gezamenlijk de misgebeden. Vervolgens een 
briefkaart naar het vrouwtje geschreven, dat is al het negende stuk waar ik antwoord 
op moet hebben. Brood met vet en jam. ¾ liter warm met tomaten erdoor. De eerste 
keer dat we vruchten gekregen hebben! ’s Middags een dutje gedaan. ’s Avonds 
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eetketeltje havermout. Om 18.00 uur rozenhoedje. Om 19.00 uur appèl. ’s Avonds 
wat zitten kletsen en dan naar bed. 
 
Maandag 13-9-1943 
De halve nacht wakker gelegen. Om 06.00 uur overal. Een kwartier later was ik 
gewassen en kroop ik er weer onder tot 07.30 uur. Aardappelschillen en daarna 
geschoren. Er zijn klompen en sigaretten aangekomen. Het eten blijft steeds 
hetzelfde, heel smakelijk, maar niet genoeg. Na het eten krijgen we per man 15 
sigaretten. ’s Middags moet ik met nog twee man 3 pakketten uit het andere lager 
gaan halen. 
Onderweg krijgen we van een vrouw per man 8 appelen, dat is heerlijk. In fort 
Kronprinz heb ik een paar kersen gehad en nu voor de tweede maal weer fruit!  
Ze smaken goed en ze zijn fijne aanvulling op het rantsoen. Een pakket blijkt 
helemaal beschimmeld te zijn doordat er 10 peren in waren. Twee man moeten 
morgen appels gaan plukken, misschien dat er nog wat voor ons afvalt. ’s Morgens 
en ’s avonds begint het al behoorlijk fris te worden.  
De Führer heeft een rede van 10 minuten gehouden. Hoofdzakelijk over Italië.  
 
Dinsdag 14-9-1943 
’s Middags wordt bekend gemaakt, dat er voor ons pakketten zijn aangekomen.  
Ze komen over Ludwigsburg voor ongeveer 15 man. Inspectie over de herkennings-
plaatjes. Vanavond zijn we met de novene van de drie Wees-Gegroeten begonnen 
met intentie een behouden en een spoedig weerzien van onze dierbaren. Na het 
avondappèl wordt er een courant voorgelezen over de ontvoering van Mussolini op 
25 juli en de capitulatie van Italië op 3 september. Het is zeer interessant. Zou de 
oorlog dit jaar nog afgelopen zijn? We kunnen weer praten. 
 
Woensdag 15-9-1943 
In de middag komen er plotseling sigaretten. Per man 30 stuks. We kunnen weer 
dampen. 
Op het avondappèl wordt bekend gemaakt dat er post is aangekomen, hoofdzakelijk 
uit Altengrabow. Misschien maak ik ook een kansje. In ruim 1 maand heb ik niets 
meer ontvangen, afwachten. We mogen ons ook abonneren op de Krakauer Zeitung. 
Onze sectie neemt 1 exemplaar. Geen post voor ons. ’s Avonds nog gezongen. 
 
Donderdag 16-9-1943 
Vandaag tweemaal aardappelen geschild. Vanmiddag voor de pot van morgen. 
Gisteren heb ik kougevat en zodoende was ik vannacht en vandaag flink neus-
verkouden en een beetje beroerd. Maar het wordt alweer beter. Vanmiddag zijn we 
voor het eerst aan gymnastiek begonnen, lichte ademhalingsoefeningen.  
’s Middags wortelen en brood, ‘s avonds erwten, 1½ liter. ’s Avonds hebben we weer 
eens intelligentie wedstrijd gehouden door het beantwoorden van verschillende 
vragen. Het was heel gezellig. 
 
Vrijdag 17-9-1943 
Iedereen heeft hier wat te werken in het kamp. Vele baantjes zijn er, de zogenaamde 
geëmployeerden. Ik werk zogenaamd in de kantine; ramen schoonkrabben met een 
mesje. Vannacht hebben de Duitsers contra-appèl gehouden. Ze liepen lang de 
bedden te tellen. Post komt er voor ons nog steeds niet. Het duurt wel lang. 
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Zaterdag 18-9-1943 
Voor velen beginnen nu twee moeilijke dagen, omdat we op zaterdag- en 
zondagsavonds geen warme hap krijgen. Op die dagen hebben we ’s morgens 
alleen ons stukje brood met een lepel jam en om 12.00 uur een ¾ liter warm.  
’s Zaterdags hebben we er nog wat kwark en vet of boter bij, maar dat is zo op. 
Gelukkig heb ik voor vanavond nog wat bruine bonen en voor morgenavond 
havermout. Het laatste van mijn pakket. Ik hoop dat de volgende week mijn derde 
pakket komt. Vanmorgen zijn drie pakketten uit Ludwigsburg uitgereikt en we hebben 
fijn gebaad. ’s Avonds is er een zogenaamd gezellige avond georganiseerd. Zang, 
mondharmonica, een lezing over Nederland en Oranje, een anekdote waarbij de 
Koningin gemoeid was, een politiek weekoverzicht en een slotwoord door de 
adjudant. De stemming was goed en de avond is geslaagd. 
 
Zondag 19-9-1943 
De twintigste zondag van huis. Nog steeds hier mooi weer. Vandaag heb ik voor het 
eerst in weken ondergoed aangetrokken en mijn lakense veldjas aangedaan. Om 
07.00 uur reveille, 08.00 uur appèl. Daarna godsdienstoefening, het lezen van de 
Heilige misgebeden.  
’s Morgens een briefkaart geschreven en ’s middags heerlijk in het zonnetje gelegen. 
Mijn hap havermout ’s avonds is wel wat dun, ik eet dan ook al mijn brood op. Ik zit al 
een week vol met bulten, ik denk van de gal. Morgen zal ik eens naar de dokter 
gaan, ze jeuken geweldig. ’s Avonds is er weer roulette. Ik heb gebridged. De 
zondag is vlot omgegaan deze keer. Vaak ben ik met mijn gedachten bij jou, kindje. 
 
Maandag 20-9-1943 
Vannacht moest ik er plotseling drie keer uit, diarree. Ik voel me behoorlijk slap 
zonder ontbijt. De dokter komt 11.00 uur. ’s Middags moet ik een medicijn komen 
halen, norit tegen de buikloop. We zullen denkelijk rantsoenverhoging krijgen, daar 
we allemaal aan ondervoeding lijden, dat wil zeggen 300 gram groenten en 150 gram 
peulvruchten per week meer. ’s Middags worden er 12 hele pakketten uit 
Ludwigsburg uitgereikt. Ik zal proberen iedere dag 1 snee uit te sparen voor zaterdag 
en zondag, want ik zou wel geweldig boffen als ik deze week nog mijn derde pakket 
zou ontvangen. Ik ben bezig klompsokjes te maken. Na de godsdienstoefening heeft 
Kamphuis de Krakauer (Zeitung) voorgelezen. Er was weer wat goed nieuws, 
namelijk front-verkorting. 
 
Dinsdag 21-9-1943 
Vanmorgen was ik bij de werkploeg. Met de reveille de abort tonnen weghalen en 
leeggooien, verder de gangen aanvegen door het appèl. ’s Morgens en ’s middags 
aardappelen geschild. Rode ster, is nu nog goed, maar zal over enige tijd wel verrot 
zijn. Het is een slechte soort. Ik heb overal jeuk; galbulten en mijn handen worden 
plotseling dik. Ik ben op het ziekenrapport geweest, maar de dokter komt vrijdag pas. 
Per auto zijn er 10 Nederlandse postzakken binnengekomen met pakketten. Morgen 
wordt er bekend gemaakt voor wie ze bestemd zijn. Gisteren zijn de eerste 
antwoordkaarten van de eerste post uit dit kamp terugontvangen, in drie weken 
retour! De post over Ludwigsburg kunnen we wel afschrijven. ’s Avonds intelligentie-
wedstrijd. Vandaag is de herfst begonnen met de gehele dag regen. 
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Woensdag 22-9-1943 
Mooi weer vandaag. Vanmorgen aan mijn klompsokjes genaaid. We krijgen weer 
een briefkaart en we horen voor wie de pakketten bestemd zijn, allemaal uit 
Altengrabow. Vandaag hebben we worteltjes als groente en men zegt dat we per 
week 80 kilo tomaten erdoor krijgen. ’s Middags uitreiking van de pakketten.  
’s Avonds persberichten. 
 
Donderdag 23-9-1943 
Vandaag guur weer, veel wind en koud. Een van de zieken, die bij ons op bezoek is, 
krijgt een zenuwaanval. Hij wordt naar de ziekenzaal teruggebracht. Mijn 
klompsokjes komen ’s middags klaar. Na het eten doe ik altijd een dutje om weer 
warm te worden. De dokter heeft de gymnastiekoefening die we al een paar dagen 
kregen, verboden wegens de ernstige gevallen van ondervoeding die hij hier 
geconstateerd heeft. Groen heeft een kaart van zijn zus gekregen. 
 
Vrijdag 24-9-1943 
Schipper van der Meer (Herman van der Meer, Kgf 104739), die gisteren een 
zenuwaanval heeft gekregen, wordt vandaag overgebracht naar een ziekenhuis in 
Lemberg. Per wagen gaat hij naar Przemysl en verder per spoor. Het is treurig om te 
zien zoals de man zich gedraagt. Het zal ook wel weer een gevolg zijn van 
ondervoeding. ’s Middags komt de mededeling voor twintig man pakketten vanuit 
Ludwigsburg. Groenestijn is er ook bij, ik moet nog even geduld hebben. Vandaag 
mooi weer, Geen post. ’s Avonds gebridged. 
 
Zaterdag 25-9-1943 
De badinrichting hier in het kamp is in orde gebracht en vandaag is het baden. Er 
worden een groot aantal kribben in het kamp gebracht, zogenaamd bestemd voor de 
ziekenzaal. Eerst was dat gebouw bestemd voor kantine, we vinden het vreemd dat 
er zoveel kribben inkomen. ’s Middags heerlijk gezonnebaad. ’s Avonds gezellige 
avond met een voordracht, zang en nieuwsberichten. Het gaat goed. Geen post. 
 
Zondag 26-9-1943 
Het is kil vandaag. Ik schrijf vandaag niet, want men zegt dat er vanavond nog post 
uitgedeeld wordt. Daar wil ik eerst op wachten. Om 12.00 uur 1 liter soep, dun. 
Daarna een dutje. Om 14.30 kruiswegoefening, 16.00 uur zang. Om 17.00 uur gaan 
we eten, ik heb van de week per dag 1 snee overgehouden en nu heb ik zodoende 
een hele portie brood. 
Om 19.00 uur rozenhoedje met novene en avondgebeden. Om 19.30 uur Wehrmacht 
berichten, die Kamphuis van de Hauptman heeft gekregen. We verbazen ons over 
zoveel medewerking, maar het gaat goed aan het oostfront. Gedurende het 
voorlezen komt de onderofficier Weis (Duitser) er ook bijstaan en zegt dat hij na 
afloop een kleine toelichting zal geven. Hij heeft daarbij vooral over de Italianen, dat 
die grotendeels krijgsgevangen zijn gemaakt en naar deze streek zullen worden 
overgebracht. En hierbij komt de aap uit de mauw. Wij moeten daarom dit kamp 
ontruimen voor de Italianen! Als je het maar geloven wil!  
Nog deze week zullen we vertrekken. Waarheen, wanneer is niet bekend. We 
hebben weer wat te praten!  Morgen zullen we per man 15 sigaretten krijgen. We 
zullen natuurlijk in Westelijke richting gaan, dus richting huis, maar we kunnen nog 
vele kanten uit. Er heerst natuurlijk ineens een opgewekte stemming. Een prettig slot. 
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Maandag 27-9-1943 
Ik ben wat vroeger opgestaan om nog voor het morgenappèl een briefkaart naar de 
vrouw te schrijven; dat we gaan verhuizen. Dit in verband dat er zo weinig mogelijk 
pakketten en post hier maar het verre oosten komen, want dat spul moet toch weer 
terug. Een vast kamp schijnen wij niet meer te krijgen, daarvoor gaat het te hard aan 
het front. ’s Middags krijgen we per man 14 sigaretten, dat stemt ons weer tevreden. 
Er worden weer enkele pakketten uitgereikt, maar ik ben er niet bij, dat is een 
tegenvaller. ’s Avonds nog wat post, ook daar grijp ik naast. Na het avondappèl nog 
wat gebridged en dan is deze dag ook weer om.  
 
Dinsdag 28-9-1943 
Om 09.00 uur komen er plotseling 500 Italianen ons kamp binnen. De helft van de 
as! Wij in opgewekte stemming. Er komt bericht binnen dat er 46 pakketten uit 
Ludwigsburg zijn aangekomen en vanavond nog worden uitgereikt. Nu is er een 
feeststemming! 
Onder het eten worden de gelukkigen bekend gemaakt. Ook ik ben erbij en na 
ontvangst blijkt het een Rode Kruis pakket te zijn, inhoudende: brood, shag, zool-
beslag en een medaille. Nu kan ik tegen de reis. Men zegt dat we naar Krakau gaan, 
misschien gaan we morgen weg. Die pakketten zijn dus wel op tijd gekomen. De 
zieken gaan niet mee, maar zijn overgebracht naar het naburige kamp Pikulluc 
(Pikulice) 18.  
Er heerst bij ons een tevreden stemming. De oorlog gaat goed, we gaan in de 
richting van huis! We hebben de Italiaanse officieren gehoord bij het eten delen. Het 
was nog een grotere bende als bij ons bij de soldaten vroeger! 
 
Woensdag 29-9-1943 
Om 06.30 uur reveille. Bagage pakken. Er is nog niets bekend gemaakt wanneer we 
zullen vertrekken. We krijgen middageten en jam en brood. We gaan vandaag 
schijnbaar dus niet weg. Er is een levendige handel met de Italianen ontstaan en 
afgifte van souvenirs. Ik krijg een paar Italiaanse postzegels. 16 postzakken met 
pakketten worden naar Przemysl teruggebracht. Er staat ons dus weer wat te 
wachten. ’s Middags wordt er post uitgedeeld. Voor mij zijn er twee kaarten bij! 
Eindelijk weer eens een bericht van het vrouwtje! 
Het is de eerste antwoordkaart van hieruit verzonden en een kaart verzonden uit 
Ludwigsburg. Thuis is alles gelukkig goed. Er wordt bekend gemaakt, dat we morgen 
om 09.00 uur vertrekken. We krijgen voor twee dagen marsverpleging mee.  
’s Avonds voorlezing van nieuwsberichten, het gaat goed. 
 
Donderdag 30-9-1943 
Om 07.00 uur afgifte en controle over de grote bagage, die per as vervoerd wordt. 
Om 08.30 uur inlevering van de deken, bakje en lepel. Om 09.30 verzamelen en 
inspectie handbagage. 
Om 11.50 marcheren we af naar het station, op reis naar ons vijfde kamp. Er is 
bekend gemaakt dat we naar een kamp bij Krakau gaan. Het kan dus een korte reis 
worden. Om 12.00 uur stappen we in een wagon met 44 man op het station 
Przemysl. We krijgen maar voor 1 dag marsverpleging, maar onze bewakers hebben 
voor ons voor 2 dagen verpleging meegekregen. 

 
18 Pikulice ligt ongeveer 3 kilometer ten zuidwesten van Nehrybka. De precieze ligging van dat kamp 
is niet bekend. Er zouden ongeveer 25 zieken achterblijven, waaronder Van der Meer en Appels. 
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De voormalige kazerne voor de zware artillerie te Pikulice rond 1900 (foto internet). 

 
Het rantsoen is ¼ brood en 1/7 bus vlees. Nu maar rijden. Maar dat is er niet bij! We 
worden wat heen en weer gerangeerd maar de volgende dag om 12.00 uur gaan we 
pas werkelijk op reis. Het hele transport is 298 man19, namelijk de zogenaamde 
Ludwigsburgers, de onderofficieren uit Altengrabow en de vaandrigs. De reis gaat als 
gewoonlijk langzaam en vele malen stoppen en rangeren. Ik heb ’s nachts vrij goed 
kunnen slapen. Voordat we allemaal liggen, als haringen in een ton natuurlijk, wordt 
er natuurlijk eerst flink onderling gekankerd. 
 
Vrijdag 1-10-1943 
Om 06.30 uur wordt alles weer wakker. ’s Morgens krijgen we weer een 
marsverpleging en ’s avonds buiten verwachting een ½ liter soep met een soort rijst 
erin. Dat smaakt uitstekend want op reis krijgen we altijd minder. Dan krijgen we te 
horen dat na het eten zes vaandrigs ontvlucht zijn door een plank in de wagonvloer 
door te snijden 20. Dat geeft hilariteit, maar de rest van de ploeg moet over de andere 
wagons verdeeld worden en dat zijn nota bene de zieken. Wij krijgen er 5 man bij en 
zitten we nu met 49 man! Zo gaan we de tweede nacht in, weer goed geslapen. 
Beide nachten kon ik mijn benen vrijwel strekken. 
 

 
19 Van de totaal 310 man die in Nehrybka hebben gezeten, bleven er vermoedelijk 12 ziek achter.  
20 Dit betrof de ontvluchting van Wim van Ruyten, Tom Heyblom, Jan Verster, Eddy Ernst, Jan de 
Greef en Hein Visser. 



54 

8. Stalag 369 Kobierzyn van 2-10-1943 tot 13-8-1944 
 
Zaterdag 2-10-1943 
Om 09.30 komen we eindelijk in Krakau aan, maar we zijn er nog niet. We blijven 
daar staan en hebben en krijgen niets te eten totdat we om 16.30 uur een ½ liter 
gortsoep krijgen. We rammelen. Dan beginnen we aan het laatste gedeelte en 
stappen om 18.00 uur te Lwaszowice (Swoszowice) uit.  
 

 
Het station van Swoszowice (bron wikiwand) 

 
Over een traject van 230 kilometer hebben we dus 54 uur gedaan. We hebben al 
veel gereisd, maar zo beroerd is het nog nooit geweest, zo langzaam. Na een 
prettige mars met zang komen we om 19.00 uur in het kamp 369 aan. Het is een 
geweldig groot kamp, waar, naar we later horen, 4800 Fransen en 200 Belgen in 
verblijven.  
Eerst wordt de handbagage geïnspecteerd en worden we gefouilleerd. Dat gebeurt 
streng, maar ik raak niets kwijt. Per 60 man worden we in houten barakken gelegerd 
en krijgen de marsverpleging van die dag, 1/3 brood en een flinke schijf leverpastei. 
Dat is een meevaller. Ik eet alles op. Die nacht slapen we allen geweldig.  
 
Zondag 3-10-1943 
Om 06.30 reveille, 07.30 appèl en indeling. Onze afdeling Ludwigsburg wordt haast 
uit elkaar gerukt, maar op het laatste moment wordt het nog voorkomen. We blijven 
bij elkaar, op enkelen na, die zich bij de vaandrigs aansluiten, laat gaan! 
Daarna ontluizen en baden. Het middageten om 12.00 uur is een ¾ liter koolsoep. 
Vandaag koken de Fransen nog voor ons, maar morgen beginnen onze eigen koks. 
Van de Fransen krijgen we per man 3 sigaretten, een pakje shag, een vloeitje, 1½ 
kaakje en een snoepje. Dat vinden we natuurlijk goed. ’s Middags krijgen we ons 
rantsoen, dat is kwark, jam, roomboter(!) en 1/5 brood. Het kwartier wordt schoon 
gemaakt en het wordt al gezelliger. Onze bagage krijgen we nog niet, moet eerst 
nagekeken worden. Om 17.00 uur appèl.  
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’s Avonds met Groen een tijdje gewandeld met fijne muziek die de gehele dag te 
horen is. Daarna gebridged. Om 21.00 uur stemmen voor een vertrouwensman. 
Kamphuis is het met een grote meerderheid, hij is ook onze eten verdeler, een zeer 
belangrijke taak! Door de kamppolitie die tot taak heeft om te voorkomen dat er 
contact ontstaat tussen de Fransen en de Hollanders over het prikkeldraad, wordt 
per barak, dus per 60 man, een heel brood uitgereikt afkomstig van de Fransen. 
Ieder krijgt een sneetje, ik heb flink trek en alles is op. Die kamppolitie moet ook het 
zogenaamde “vertjinken” tegengaan, het geruil.  
Daarna gaan we naar bed. Om 22.00 uur gaat het licht uit. De zondag is om, die 
helemaal geen zondag is geweest, het was aan niets te merken. 
 
Maandag 4-10-1943 
Vannacht moet ik tweemaal naar buiten naar de privaat. Het beroerde is, dat je niet 
meer warm wordt. De klok wordt een uur stilgezet; wintertijd. Vandaag ben ik jarig, 
word ik 30 jaar. 
Om 07.00 uur word ik wakker, dit is vroeg genoeg want te eten heb ik niet en wassen 
kan ik me niet want mijn zeep zit nog in mijn goederenzak. Groen feliciteert me het 
eerst. Mijn gedachten zijn thuis. Onder het aankleden word ik nog door verscheidene 
anderen gefeliciteerd. Om 07.30 appèl, daarna naar de barak. We hebben niets te 
doen en het is vandaag de eerste koude dag, mist. 
Tegen 11.00 uur komt eindelijk het zonnetje door. De kou, ook door de lege maag, 
trekt wat weg. De Fransen gooien steeds sigaretten over, dat wordt goed. Om 12.00 
uur ½ liter vet water met wat kool. Het is bitter weinig. Daarna 1/5 brood, zonder 
belegging. Ik eet de ½ gelijk op. Thuis had ik een fijn diner gehad, chocoladepudding 
na. ‘s Middags als we heerlijk in het zonnetje zitten, zien we de Fransen komen 
aandragen met een grote lading Liebesgaben, een paar zakken kaakjes, kisten met 
koek, havermout, broodjes, sigaretten. Te veel om op te noemen. Dat alles zal onder 
ons verdeel worden. 
De stemming verbetert plotseling. We krijgen voorlopig 14 kaakjes, 27 sigaretten en 
een plukje shag. Het is een grote weelde voor ons. Onze bagage wordt nagekeken. 
Veel wordt er afgenomen, ik moet mijn tweede veldjas en een Russische broek 
afgeven. Mijn dagboek en mijn papieren heb ik op het nippertje kunnen redden. 
Daarna worden de pakketten uitgedeeld. Ik ben ook bij de gelukkigen. Dat is voor 
mijn verjaardag. Het is een Rode Ruis pakket van 14-9-1943 uit Rosmalen. De 
inhoud is goed. Ik sta nog voor het Ausgabe raam als Groenestijn met een volgende 
ploeg aankomt om ook een pakket te halen. Die zegt dat ik nog tweemaal ben 
afgelezen! Ik moet dus nog twee pakketten gaan ontvangen! Het kan niet op! Wat 
een verrassing op mijn verjaardag, Ik krijg nog een Rode Kruis pakket van 26-8-1943 
en mijn derde zegelpakket. Het is een hele vracht om naar de barak te dragen, wel 
10 kilo. De inhoud is goed gebleven, 1 jambus was wat leeggelopen, maar niet veel. 
Foto’s zijn er ook bij, leuk. Wat is de kleine groot geworden en wat staat hij 
parmantig! De dag die zo slecht begonnen was, eindigt nog goed. Ondanks alles heb 
ik toch nog een goede verjaardag, buiten verwachting! Op het avondappèl wordt 
bekend gemaakt, dat we mogen schrijven, hoera! Morgen zal ik je een grote brief 
sturen, vrouwtje en je bedanken voor je goede zorgen, Verbiesen heeft 2 pakjes 
sigaretten, oude samenstelling, erbij gedaan, dat is aardig. Nu kan ik me weer snel 
herstellen van de klap die we altijd door een reis oplopen. Want vannacht had ik 
weer geweldige last van galbulten. Ook voelde ik me ontzettend slap in de benen en 
altijd honger. Maar dat leed is nu weer geleden. Ons vijfde kamp heet M-Stammlager 
369 Kobierzyn über Krakau General Gouvernement.  
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München is zondag jongsleden gebombardeerd en ook hebben de Hollandse steden 
het moeten ontgelden. Hoe zal het met Harry zijn? Maakt hij het nog goed en welke 
Hollandse plaatsen zullen het geweest zijn? ’s Avonds heb ik mijn drie pakketten 
uitgepakt en opgeborgen, het is heel wat! Ik ben knap moe maar heel tevreden! Hoe 
heb jij mijn verjaardag gevierd? Hebben vader en moeder ’s morgens 
koffiegedronken, of heb je ze te eten gevraagd? Zijn er nog Schiedammers 
overgekomen? Enfin, volgend jaar vieren we die dag met ons drietjes of zal het met 
vieren zijn? Zo is deze dag die zo slecht begonnen was, toch nog prachtig geëindigd.  
 

 
Tekening van het Stalag 369 Kobierzyn over een ondergrond van Google Earth 2016. 

 
Dinsdag 5-10-1943 
Groen en ik moeten van de week de zieken met het eten nalopen. Vanmorgen 
geschild en 20 kaakjes ontvangen. Om 12.00 uur ¾ liter stevige kost met vlees erin. 
Het was goed. Want onze eigen koks koken weer. ’s Middags schillen. Er wordt een 
kaart, een officiële kennisgeving, weggezonden naar het Rode Kruis in Genève. De 
hele dag ben ik aan een brief en kaart bezig geweest, eindelijk zijn ze af. ’s Avonds 
een snee brood extra. Kamphuis is al 1½ dag bezig om de Franse Liebesgaben te 
inventariseren! Gisteren heb ik kougevat, ik ben knap neusverkouden. Verder geen 
nieuws vandaag. 
 
Woensdag 6-10-1943 
Vanmorgen heb ik me eerst, sinds een week, geschoren. Het was een prachtbaard. 
Daarna heb ik me verschoond en mijn goederenzak opnieuw gepakt. Daar was ik de 
hele morgen zoet mee. ¾ liter warm met groenten. Aardappelen schillen. Daarna een 
grote verdeling van de Franse Liebesgaben. Het was alles snoepgoed, kleine hapjes. 
We kregen een paar brokjes chocolade, 3 kaakjes, confituren, koek, 7 suikerklontjes  
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Kaart van Stalag 369 Kobierzyn met in de rode rechthoek het Nederlandse deel, 

(afbeelding uit „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945”, Tomasz Owoc). 
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en 3 noten. Alles smaakte heerlijk. 1/3 brood met jam, waarna nog kunsthoning en 
stroop. De eerlijke verdeling is toevertrouw aan Kamphuis, die er een meester in is. 
Niemand had te mopperen. Er wordt bekend gemaakt dat we uit Holland, onbeperkt 
pakketten mogen ontvangen, zonder bemoeiing van het Rode Kruis. We krijgen een 
kaart, echter zonder antwoordkaart. Onze vrouwen mogen particuliere brieven sturen 
met inkt geschreven. ’s Avonds win ik nog een Frans spel kaarten, dat zal ik bewaren 
als souvenir. Gisteravond zijn er plotseling nog 24 dienstplichtige onderofficieren uit 
Graz in Oostenrijk aangekomen 21. Zij hadden gewerkt, zogenaamd dan, in levens-
middelendepots en hadden het heel goed gehad. Tot besluit van de dag gaan 
plotseling alle lichten uit, luchtgevaar. We moeten allemaal in de barak. 
 
Donderdag 7-10-1943 
Vanmorgen hebben we een barak ontruimd die ingericht wordt voor het houden van 
godsdienstoefeningen. Van de Franse bedeling krijgen we nog 20 kaakjes. Om 11.00 
uur 1 liter goede koolsoep en om 16.00 uur ¾ liter. Velen hebben last van hun maag 
of diarree, vermoedelijk ten gevolge van de Franse Liebesgaben. Er is post uit-
gedeeld en ik krijg een brief van Harry, dat vond ik prettig. Hij maakt het vrij goed.  
’s Middags aardappelen jassen. Bezoek van de overste uit Przemysl. Wat zou dat te 
betekenen hebben? ’s Middags slaat het weer om, een onweersbui en wat regen. 
Het is wat frisser. We zijn nu al 5 maanden van huis. De tijd is snel gegaan en we 
hebben veel meegemaakt. Hoeveel meer dan nog en hoeveel kampen zullen we nog 
betrekken? ’s Avonds bespreking met de vertrouwensman Kamphuis voor vele kleine 
maar voor ons belangrijke punten. 
 
Vrijdag 8-10-1943 
De morgen heb ik zoekgebracht door het ordenen en overpakken van mijn 
levensmiddelen. Er zijn mieren op onze kamer en daarom moet zoetigheid goed 
afgesloten worden. 14 sigaretten kregen we nog, het laatste van de Franse bedeling. 
De rest wordt in de algemene keukenpot verwerkt. 1 liter warm eten, gevolgd door 
een dutje. ’s Middags schillen en baden. Iedere dag hebben we 1/5 brood met 2 
theelepels jam. ¾ liter warm. ’s Avonds worden de namen voorgelezen voor wie er 
een pakket is aangekomen. Iemand krijgt er 7! 
Morgen uitgifte. Een briefkaart krijgen we. Vanmorgen heb ik een kaart van het 
vrouwtje gehad. Er is nog een brief onderweg. Godsdienstoefening is er nog niet. 
Vanmiddag hebben Groen en ik de rozenkrans langs het voorhek lopen bidden.  
De hoofdvertrouwensman Majoor Tromp heeft een brief van het Zweedse Gezant-
schap voorgelezen, waarin medegedeeld werd dat in oktober een bezoek aan ons 
gebracht zal worden. Dan zal Tromp de H.H. eens vertellen hoe wij in Kronprinz, enz. 
zijn behandeld.  
 
Zaterdag 9-10-1943 
’s Morgens schillen en groeten uitzoeken, spinazie, het is niet veel goeds. 
De waterleiding loopt niet, of heel matig. Het geeft veel getob. Om 11.00 uur appèl. 
Er wordt bekend gemaakt dat we per maand 4 kaarten en 2 brieven zullen krijgen. 
We mogen er geen regels meer bijschrijven. Om 12.00 uur warm. We krijgen ineens 
2 porties ook voor ’s avonds, totaal 1 ¾ liter erwtensoep. Ik krijg een particuliere brief 
van de vrouw, dat is een grote verrassing, zo’n normale brief. De kleine wordt groot, 
schrijft ze. ’s Middags heb ik een kaart naar Harry geschreven, de eerste. Van de 

 
21 Op basis van de ab- und zugangslisten zouden dit er 29 geweest zijn. Zij  waren op 2-10-1943 uit 
Stalag XVIII-c Pongau vertrokken. 
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Belgische Liebesgaben krijgen we ieder een snee koek. Er zijn hier maar 200 
Belgen, maar 4800 Fransen. Groen en ik zijn begonnen om ’s avonds een uurtje 
lichaamsbeweging te nemen, namelijk een marsje om de barakken. Dat bevalt ons 
goed. Voor het eerst weer gezamenlijk avondgebed. 
 
Zondag 10-10-1943 
Om 07.00 uur reveille. Om 08.30 uur godsdienstoefening, het lezen van de Heilige 
Misgebeden. Een Franse aalmoezenier mag niet met ons in contact komen. Eerst 
hebben we nog wat aardappelen op de kamers geschild. Morgenwandeling. Om 
11.00 uur 1 liter spinazie en ¾ liter havermout voor ’s avonds, verder wat vet, kwark 
en jam. ’s Middags een potje voor Belzer (Sergeant George Belzer, Kgf. 104373) 
gekookt. Om 17.00 uur appèl en daarna gegeten. Avondwandeling om 18.30 uur. 
Om 19.30 uur godsdienstoefening. Om 20.00 uur persberichten. Vandaag de eerste 
koude dag. 
 
Maandag 11-10-1943 
Vannacht ben ik er vier keer uitgeweest, dat is een corvee, want het blijft koud.  
Na het morgenappèl op de kamer aardappelen schillen. Ik ben vandaag ingedeeld bij 
de prikkeldraadploeg. De Franse bedeling is op en nu beginnen we met de gewone 
menage. 
¾ liter koolsoep. Het bezoek van het Zweedse Gezantschap is geweest, namelijk 
graaf Adolf von Rosen. Hij heeft alles bekeken en de hoofdvertrouwensman heeft 
een onderhoud met hem gehad. In de namiddag hebben Groen en ik gewassen. Het 
was heel wat, morgen drogen. ½ liter gortsoep. ’s Avonds, een antwoordbrief van 29-
8-1943, een kaart van 4-9-1943 en een particuliere brief van Herman van 21-9-1943. 
Het is fijn weer wat te horen. Morgen zal ik terugschrijven. 
 
Dinsdag 12-10-1943 
Vandaag heb ik een brief naar de vrouw geschreven. Daar was ik de hele dag zoet 
mee. Vanavond kreeg ik twee kaarten namelijk van 12-7 en 29-9-1943. De post komt 
nu wel aardig binnen. Verder geen nieuws vandaag. De was is droog. 
 
Woensdag 13-10-1943 
Vanmorgen gefourageerd. De Fransen die we passeren zijn heel kameraad-
schappelijk. Van 1 krijgen we een pakje sigaretten, 3 stuks per man. ’s Morgens heb 
ik mijn potjes eens schoongemaakt en het vet van zondag opgeklopt. 1 liter kool-
soep. ’s Middags wordt de kantine opgericht. We kunnen per man 1 pakje vloeitjes 
en 1 doosje lucifers kopen op onze rekening. Van de Majoor Tromp krijg ik een 
adreskaart voor een Rode Kruis pakket, dat geheel bedorven was, namelijk 2 kilo 
fruit. Twee foto’s hebben ze echter doorgezonden, daar was ik heel blij mee. ½ liter 
gortsoep. Er zijn 193 pakketten aangekomen, maar we zijn er niet bij. Wel bij de post. 
Ik krijg een antwoordbrief van 21-9-1943 en een particuliere brief van Koos. Dat is 
weer eens fijn. 
 
Donderdag 14-10-1943 
De morgen heb ik zoekgebracht met het ordenen van mijn provisiekast namelijk het 
schoonmaken van mijn potjes en het opkloppen van het vet dat we zondag gekregen 
hebben. Verder mijn klompsokjes gerepareerd. De hoeveelheid eten is dagelijks 
hetzelfde: 
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’s morgens ¾ liter, ‘s middags ½ liter 1 keer per dag krijgen we er een kroesje, dat is 
¼ liter bij. ’s Middags wordt er een kachel geplaatst. Nu zal het wel wat behaaglijker 
in de barak worden. Het is knap fris buiten. Ik heb last van verschillende kleine 
puistjes op mijn handen. De helft van de gedroogde appeltjes heb ik in de week 
gezet. 
 
Vrijdag 15-10-1943 
Vanmorgen heb ik de appeltjes gekookt, die ik als jam zal gebruiken, want de 
belegging op de boterham krijgen we maar heel weinig; 2 theelepeltjes per dag.  
Ook een potje havermout heb ik gekookt. Het gaat primitief, maar het is gelukt. 
Spinaziesoep vandaag. We moeten weer opgeven of we familie in Duitsland hebben 
voor een extra kaart. ’s Middags moet onze barak aan het terrein werken. Het gaat 
heel langzaam. We kunnen wel wat brandhout bemachtigen. ’s Avonds post, een 
particuliere brief van de vrouw van 3-10-1943; een echte brief. Daarna de appeltjes 
en bonen, de laatste van Groen, in de week gezet. Morgenavond eten we 
aardappelen met bruine bonen en appeltjes na. Ons eerste eigen diner! ’s Avonds 
heb ik alle post nog eens gelezen in de volgorde zoals jij alles afgezonden hebt. Dan 
krijg ik een betere indruk ervan. Dat het je niet meegevallen is, kan ik me best 
voorstellen. 
 
Zaterdag 16-10-1943 
Vanmorgen moesten we weer werken, omdat we gisterenmiddag 10 minuten te 
vroeg geëindigd waren. Onderhand is Groen gaan koken, aardappelen, appeltjes en 
tot slot de bruine bonen. Om 12.00 uur waren we klaar en kon alles in de dekens.  
’s Middags een dutje en daarna ben ik gaan kijken naar de potjes-kokerij. ’s Avonds 
heerlijk gegeten, ik kon niet eens alles tegelijk op. Daarna om 19.30 rozenhoedje en 
vervolgens een praatje om de kachel. 
 
Zondag 17-10-1943 
Om 08.30 godsdienstoefening. Daarna de vuile pannen gewassen. Er is nagenoeg 
geen water, dat is getob. Om 11.00 uur warm, ¾ liter koolsoep, daarna ¾ liter 
macaroni van de Fransen. Dat is stevige kost. ’s Middags een potje havermout 
gekookt met Groen, verder kaas, vet en ham. Een briefkaart voor de vrouw 
geschreven. ’s Avonds rozenhoedje en een praatje, dan naar bed. Alweer een 
zondag om, het is al de 24e. 
 
Maandag 18-10-1943 
Ans is vandaag jarig. Deze week ben ik ingedeeld bij de wc-corveeploeg ofwel de 
tram. We hebben al verschillende soorten latrines meegemaakt. Die van Przemysl 
vond ik de beste. Vanmorgen geen water. Het eten wordt nu minder in kwaliteit.  
De Franse Liebesgabe is op. ¾ liter water met aardappelen. Overdag is het mooi, 
warm weer, maar ’s morgens en ’s avonds is het fris. Een potje havermout voor  
’s avonds gekookt. ’s Middags heb ik al mijn brood opgegeten, daarna een dutje. 
Vooraf gezonnebaad, vervolgens mijn sokken gestopt en een doos gerepareerd.  
’s Avonds krijgen we weer een blanco briefkaart. De brieven zijn in druk. Om 19.30 
uur rozenhoedje en negende dag van de novene. 
 
Dinsdag 19-10-1943 
Vanmorgen weer sokken gestopt en potje havermout gekookt voor ontbijt. ’s Middags 
mijn doos verder gerepareerd. Post en pakketten, 133 stuks. Ik krijg mijn Ausweis 
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van de C.C.D., maar kan er niets mee doen hier. Morgen worden de pakketten 
uitgereikt, ik ben er niet bij.  
’s Avonds een zeer mooie lezing over Napoleon door Sergeant Leeuwenstein (Cadet 
Sergeant Willem Leeuwenstein, Kgf. 105279), zeer interessant. 
 
Woensdag 20-10-1943 
Vanmorgen na het ochtendappèl en aardappelen schillen, heb ik mijn voorraad 
geïnventariseerd. Ik heb nog een paar maaltjes erwten en havermout. ’s Middags 
een paar knopen aan mijn veldjas genaaid. Sigarettenvloeitjes verboden. 
 
Donderdag 21-10-1943 
Mijn post heb ik vanmorgen weer eens doorgelezen. ’s Middags aan mijn veldjas 
zitten naaien, heerlijk buiten in het zonnetje. Sinds een week is de kou geweken en 
lijkt het overdag wel zomer. Daarna gebaad. Na het baden zijn we voor het eerst 
gewogen, ik woog 62 kilo, dus ongeveer 10 kilo verminderd. Nog gauw een potje 
havermout gekookt. Geen post, geen nieuws. 
 
Vrijdag 22-10-1943 
Vanmorgen geen water. Ik heb me pas om 12.00 uur kunnen wassen. Verder heb ik 
naar het koken van Groen gekeken, bruine bonen. Zelf had ik al mijn potje haver-
mout voor ontbijt gekookt. ’s Middags was ik ingedeeld bij de prikkeldraadploeg en 
heb ik een busje met deksel voor zout klaargemaakt. Er zijn maar weinig tangen. 
Geen post voor mij erbij, maar wel twee pakketten. (Voor) Groen (zijn er) drie. 
Morgen ontvangen. Ze komen mooi op tijd, het wordt nodig. 
 
Zaterdag 23-10-1943 
Om 08.00 uur mijn eerste pakket halen, om 08.45 mijn tweede. Het zijn Rode Kruis 
pakketten van 22 en 27-9-1943. De inhoud is in orde en komt me goed van pas. Vijf 
pakjes sigaretten worden me afgepikt, zijn hier verboden. ’s Middags druk geweest 
met koken van de erwten. Om 18.00 uur gegeten. Het smaakte heerlijk. ’s Avonds 
politiek weekoverzicht over de oorlogstoestand aan de fronten door Kamphuis. 
 
Zondag 24-10-1943 
Zondag, geen water, niet wassen. Om 08.00 uur aardappelen schillen, geen handen 
wassen. 
De zondagen beginnen hier altijd beroerd. Met vuil gezicht, goor, naar de gods-
dienstoefening zonder priester. Vanmorgen een kaart naar Harry en Co geschreven. 
De algemene was uitgespoeld en in de kookketel gezet. Morgen ga ik met nog twee 
man de was doen. Mijn opgewarmde potje erwten smaakte fijn. Om 14.30 kruisweg, 
19.30 rozenhoedje en novene. Alle dagen gaan hier snel. Prachtig weer. 
 
Maandag 25-10-1943 
Maandag wasdag. We zijn voor het eerst begonnen in onze barak om gemeen-
schappelijk te wassen. Met zijn drieën hebben we vandaag voor dertien man dat 
vuiltje opgeknapt. Gisteravond uitgespoeld en in de ketel om te koken. Vanmorgen 
na het schillen eerst de witte was, daarna de bonte en tenslotte de sokken 
uitgeboend en gespoeld. Daarna in de chloor en alles weer nat uitgegeven aan de 
eigenaren. Het was een heel karwei. Zelf had ik het meeste erin. Morgen verder 
drogen. Het (was)goed was aardig schoon. Het eten was vandaag weinig en 
smakeloos; ¾ liter koolsoep en ¾ liter gortsoep. Erg waterig en zonder vet. De dag is 
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omgevlogen. Vanavond heeft Kamphuis een artikel uit een Duitse krant voorgelezen; 
een doorstoten naar Odessa. De berichten zijn goed. 
 
Dinsdag 26-10-1943 
Vannacht zijn twintig zieken uit Przemysl bij ons aangekomen. De schipper van 
der Meer (Herman van der Meer, Kgf. 104739) die zenuwziek was, is ook hersteld 
meegekomen. 
Volgende week komt het restant, vijf man. Sep krijgt van die lui te horen, dat hij vader 
is geworden op de 9e. Appels had er al bericht van gehad, maar hij nog niet. Het kan 
raar gaan in de krijgsgevangenenwereld! Hij wordt natuurlijk van alle kanten 
gefeliciteerd. ’s Middags wordt er een Fransman begraven. Door zes Fransen 
gedragen, de kist bedekt met de Franse vlag, ook onze kleuren. Wij stellen ons op 
langs het prikkeldraad en brengen hem de laatste groet. Langs de weg staan 
Fransen als ereposten. Het is eenvoudig, maar toch treffend. Die keert niet meer 
naar huis terug. De een krijgt bericht van een nieuw leven, de ander sterft, zo is het 
leven. Onze barak moet gedeeltelijk ontruimd worden voor zieken, zogenaamd met 
dikke benen. Na loting en ruiling gaan 14 man morgen naar andere barakken. Het zal 
er niet beter op worden. Er is niet veel post, maar wel 375 pakketten! 
Bij alle twee grijp ik mis. De volgende keer dan maar. 
 
Woensdag 27-10-1943 
Vanmorgen ben ik aangewezen om te helpen met het uitgeven van de pakketten. 
Het was hard werken en prettig, tot slot kreeg ik van de Feldwebel twee pakjes 
vloeitjes. Daar zat ik reuze om verlegen. ’s Middags ingedeeld bij de prikkeldraad-
ploeg. Zo is de dag omgevlogen. Om 16.30 uur appèl en plaatjes inspectie. Geen 
pakketten, dan toch post, een grote brief van twee vellen van Co van 19-10-1943 en 
een brief van Harry van 17-10-1943. Mijn dag is weer goed. Een foto van Bertje was 
erbij. ’s Avonds wordt de tweede Liebesgabe van de Fransen binnengebracht. Het is 
weer heel wat. Morgen uitdeling. Vandaag koud weer. 
 
Donderdag 28-10-1943 
Vanmiddag gebaad en een potje havermout gekookt. Vanavond verdeling van de 
Franse Liebesgaben. We kregen per man 20 sigaretten, 30 kaakjes, een stukje koek 
en snoep. 
Het is nu de eerste dag van de derde novene van de drie Wees Gegroeten. Er is 
bekend gemaakt, dat het verzenden van wilde pakketten en verdere post verboden 
is. Geen post. 
 
Vrijdag 29-10-1943 
Vandaag is het koud en zware mist. Geen post, wel 73 pakketten, maar ik ben er niet 
bij. Verder geen nieuws.  
 
Zaterdag 30-10-1943 
Vannacht moest ik er zes keer uit, het is knap vervelend. Vanmorgen is er 
gemeenschaps-koffie van de Fransen gezet, het smaakte goed. Van mijn Pitto heb ik 
ook al een paar maal koffiegezet, met Groen samen. Om 11.00 uur een extra hap 
van de Fransen. ’s Avonds heb ik van de restanten van mijn pakketten een soep 
klaargemaakt, ingrediënten: een wit kooltje van een marineman, tarwebloem, een 
blokje braadjus, tomatenpuree. Het smaakte buiten verwachting heel goed.  
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’s Avonds politiek weekoverzicht door Kamphuis. Vanmorgen ben ik weer eens naar 
de dokter geweest voor mijn bulten. Het is een huiduitslag die zijn oorzaak heeft in 
de darmen. De plekken zijn met alcohol ingesmeerd en ik heb twee tabletjes 
gekregen en een doosje kool. In de vooravond heb ik eerst nog een paar brieven van 
je gelezen, vrouwtje, dan praat ik even met je. 
 
Zondag 31-10-1943 
Alweer zondag, de weken vliegen om. Er is de hele dag water, gelukkig. Om 07.00 
uur reveille, 7.30 appèl, dan schillen. Om 08.30 uur de Heilige Misgebeden 
gezamenlijk bidden, daarna koffiegezet voor een officier, die inspectie over de 
overjassen houdt, op zondag! Om 11.00 uur koolsoep met ½ liter macaroni, die ik 
voor ’s avonds bewaar. Boter, jam, kaas. Na het eten een dutje. Om 14.30 kruisweg, 
vervolgens een kaart naar het vrouwtje geschreven. We hadden gisteren de twee 
brieven van oktober moeten ontvangen, dat was ons beloofd, maar we hebben ze 
nog niet. Gelukkig heb ik nog een kaart over, want ik ben er zuinig mee geweest.  
Om 16.30 uur appèl, daarna de opgewarmde macaroni van de Fransen naar binnen 
gewerkt, die heerlijk smaakte en mijn hele portie brood. Van Groenestijn heb ik een 
geleende portie havermout teruggekregen, die ik voor mijn ontbijt voor morgen houd. 
Op de kamer is het nu behaaglijk.  
’s Avonds zitten we gezellig om de kachel. Het is jammer dat we hier zo’n slecht licht 
hebben. Ben je inderdaad donderdag uit Utrecht teruggekeerd, of heb je er nog een 
paar dagen bijgeplakt, tot vanmiddag bijvoorbeeld? Want morgen komt Mien wassen. 
Ik hoop dat je een paar gezellige dagen gehad hebt. De oktobermaand is alweer om. 
Als Maria ons maar verhoren wil, het zal zeker wel, maar we weten niet wanneer.  
Het komt wel goed. 
 
Maandag 1-11-1943 
Allerheiligen. Voor ons dienst als op zondag, Om 08.30 uur Heilige Misgebeden, 
14.30 Kruisweg en Litanie van alle Heiligen. ’s Avonds Mariahoedje en novene. 
November zet flink koud in. We krijgen een brief die we nog tegoed hadden.  
’s Avonds worden de namen op de aangekomen pakketten bekend gemaakt; de 
mijne niet en ook geen post. Verder geen nieuws. 
 
Dinsdag 2-11-1943 
Allerzielen. Eerst heb ik vanmorgen meegeholpen om de pakketten uit te geven. 
Daarna om 10.00 uur gezongen Requiemmis. ’s Middags een dutje. Om 15.30 extra-
appèl omdat de lui van barak 16 een kar niet wilden laden. Als de wagen vol is, 
kunnen we weer inrukken. Om 16.30 appèl. Er was de hele dag geen water. Om 
17.00 uur kon ik me pas wassen. Er zijn weer pakketten, maar ik ben er weer niet bij. 
Ik ben al aan mijn reisrantsoen begonnen. Wel krijg ik post, een brief van thuis uit 
Schiedam van 13-9-1943, een brief van Vader van Munster van 13-8-1943 en een 
brief van Harry van 24-10-1943. Vandaag is het niet zo koud. 
 
Woensdag 3-11-1943 
Na het morgenappèl heb ik meegeholpen met de uitgifte van de pakketten. Dat wordt 
nu mijn vaste taak. ’s Middags wordt er post uitgedeeld, ik krijg nog een brief en een 
kaart van Ludwigsburg, beide van 25-8-1943. Het is het antwoord op mijn felicitatie-
kaart die een week te laat kwam. ’s Avonds zitten we een half uur in het donker, 
zeker een storing. 
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Donderdag 4-11-1943 
’s Middags gebridged voor de wedstrijd. Mijn laatste brood, uit mijn pakketten heb ik 
vanmorgen opgegeten. Het was mijn reisrantsoen. Nu is het toch mijn beurt om er 
ook weer eens bij te zijn. Verder geen nieuws. 
 
Vrijdag 5-11-1943 
Vanmorgen hadden we de werkbeurt. Met drie man moesten we paaltjes slaan in de 
brandput. Het sneeuwt geregeld, natte sneeuw. Het terrein wordt nu flink modderig. 
’s Middags baden. Er zijn ongeveer 200 pakketten aangekomen, maar ze worden 
vandaag niet ingeschreven, misschien morgen. De toko is weer opnieuw bevoorraad. 
Een conto heb ik niet, maar ik kan gelukkig lenen op het conto van een ander.  
We krijgen per man 75 sigaretten, we kunnen weer vooruit. Het eten was goed 
vandaag, er zaten erwten door. We zijn nu 26 weken van huis, een half jaar. Het is 
snel gegaan doordat we in zo vele kampen geweest zijn. Wat zal het tweede halfjaar 
brengen? We hopen in ieder geval de terugreis naar Holland! Het is de laatste avond 
van de derde novene. 
 
Zaterdag 6-11-1943 
De pakketten worden ingeschreven en bekend gemaakt, doch niet meer uitgedeeld. 
Dit gebeurt maandagmorgen. Maar ik ben er niet bij. Het zal een beroerde zaterdag 
en zondag worden. ’s Middags worden er boeken uitgegeven. Er zijn namelijk circa 
400 boeken uit Stanislau hier aangekomen en hebben we nu een kleine 
bibliotheek. Nu behoeven we ons helemaal niet meer te vervelen. We zijn in de finale 
gekomen van de bridgedrive, die over verschillende barakken is opgezet. Nu 
beginnen we aan de drive in onze barak. Eerste, tweede en derde prijs is 
respectievelijk 30, 20 en 10 sigaretten. ’s Avonds zitten we allemaal te lezen en 
daarna weekoverzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 7-11-1943 
Vanmorgen niets te eten, want mijn brood heb ik gisteravond al op. Maar dat doe ik 
niet meer. Zo nuchter blijven, je wordt er beroerd van. Om 11.00 uur 1 liter wortelen, 
het is dik en het smaakt geweldig. ’s Morgens eerst nog koffiegezet. Na de Heilige 
Mis ben ik een kaart naar Schiedam voor Vader en een brief naar Co gaan schrijven. 
Dat kost veel tijd. 
Om 14.30 kruisweg. ’s Avonds nog wat gekaart en gelezen. Ik ben voor een week 
aangewezen als kamerwacht met nog drie anderen. 
 
Maandag 8-11-1943 
’s Morgens uitgifte van pakketten om 10.00 uur. Eerst om 06.30 thee en aardappelen 
uit de keuken gehaald en de tafels en banken schoon gemaakt. ’s Middags voel ik 
me niet erg lekker. Ik ga niet mee naar het appèl. ’s Avonds post. Ik krijg een brief 
van Co en 1 van Herman, beide van 25-10-1943. Ze maken het gelukkig goed.  
’s Avonds gebridged en gelezen. 
 
Dinsdag 9-11-1943 
Mijn Russische broek, die ik bij aankomst hier moest afgeven, heb ik vanmorgen 
teruggekregen en gelijk geruild voor een Franse. ’s Middags gebridged in de finale 
van de drive. Morgen verder. Ik krijg nog een oude brief van 17-8-1943 over 
Ludwigsburg en Przemysl. Toch vind ik het fijn dat ik hem ontvangen heb. We zijn 
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weer aan een nieuwe, de vierde novene begonnen. Ook hebben we weer een brief 
gekregen. 
 
Woensdag 10-11-1943 
Om 06.30 uur reveille. Thee gehaald en uitgedeeld, aardappelen gehaald. 
Vanmorgen en vanmiddag gekaart voor de nieuwe drive en de finale van de oude.  
’s Middags een boek geruild. Ik krijg weer post; een kaart van Co van 19-10-1943 en 
een brief van Leo van 29-10-1943. Mijn post uit Ludwigsburg en Przemysl heb ik nu 
binnen. Pakketten; daar ben ik ook bij 1 stuk, Groenestijn 5 stuks. Er is weer een 
opgeruimde stemming plotseling. Morgen uitgifte en is het leed weer geleden.  
’s Avonds wat gepraat. 
 
Donderdag 11-11-1943 
Wapenstilstandsdag. Wanneer zal de tweede stilstand komen? Het is een vraag die 
iedereen bezighoudt. Het is vandaag baden en we zullen gelijk ontluisd worden, dat 
neemt de hele dag in beslag en daarom is er geen uitgifte van pakketten, dat gebeurt 
morgen. Voor het eten houden we een minuut stilte in de gevallenen te herdenken. 
Er zijn weer pakketten aangekomen, die vanmiddag nog ingeschreven zijn en 
vanavond bekend gemaakt zijn. Ik ben er ook weer bij, dus moet ik er morgen twee 
ontvangen. Groenestijn nu 6! Post en brief van Co van 29-10-1943 en een brief van 
Harry van 3-11-1943. Met de post ben ik wel heel gelukkig, haast altijd ben ik erbij.  
Ik heb nu al 17 particuliere brieven. Vanmiddag hebben we weer onze drie stukjes 
zeep voor november ontvangen. Uit de toko een doosje tandpasta, nu kan ik weer 
behoorlijk poetsen. ’s Avonds me geschoren, mijn verschoning klaargelegd, mijn 
brieven opgeborgen en zoals altijd mijn dagboek bijgehouden. Ik zal een kroesje 
havermout voor mijn ontbijt lenen want mijn brood is al op. 
 
Vrijdag 12-11-1943 
De gehele morgen uitgifte van pakketten. Ik heb er een blaar onder mijngrote teen 
van opgelopen. Er komen nog een 30-tal pakketten bij en ook een voor mij. Zo ga ik 
met drie pakketten terug! Ze zijn van 19, 22 en 30-10-1943. De inhoud is in orde, er 
waren weer twee foto’s bij, heel leuk. ’s Middags de zaak opgeborgen. ’s Avonds 
gekaart. 
 
Zaterdag 13-11-1943 
Vanmorgen en vanmiddag gebridged voor de wedstrijden. Vandaag hadden we 1¼ 
brood wortelensoep, het was veel. Vannacht zijn vijf zieken uit Przemysl hier 
aangekomen, onder andere Appels (Sergeant W.H. Appels, Kgf. 104356). Mijn 
bruine bonen die collectief gekookt zijn, smaakten vanavond best. 
We hebben weer een kaart gekregen. Morgen zal ik ook naar Harry schrijven.  
’s Avonds weekoverzicht van Kamphuis. Tussentijds lees ik. 
 
Zondag 14-11-1943 
Om 11.00 uur een extra appèl voor de flauwekul. Vanmorgen heb ik de abort-ton 
leeggegooid en thee en aardappelen gehaald. ’s Middags een kaart naar Harry en 
een brief naar Co geschreven en een potje havermout gekookt. Verder geen nieuws. 
 
Maandag 15-11-1943 
Op maandag is het met het eten altijd knudde, ’s Middags hebben we de werkbeurt, 
de barakken die op palen staan, worden van onderen met planken en grond dicht 
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gemaakt. Dat zal veel schelen, minder koude voeten. ’s Morgens hebben we eerst 
(aardappelen) gejast en wortelen schoongemaakt, het was een rotzooitje.  
’s Avonds post en pakketten, ik niet. 
 
Dinsdag 16-11-1943 
’s Morgens en ’s middags gebridged, onder andere de laatste partij van de finale van 
de drive. We hebben kaas of een prijsje. Na het appèl uitgifte van de pakketten, er 
zijn er weer aangekomen, doch worden vrijdag uitgegeven. We hebben de vierde 
prijs gewonnen, per man 10 sigaretten, dat is meegenomen. ’s Avonds wat gelezen. 
Het heeft nu flink geregend, het terrein is een modderpoel maar we hebben klompen. 
 
Woensdag 17-11-1943 
’s Morgens werkbeurt, de barakken van onderen afsluiten. Het eten was vandaag 
slecht, zeker omdat we 1/3 brood hebben. ’s Middags gebridged. ’s Avonds post, 
niets voor mij. De radio is al een week kapot. 
 
Donderdag 18-11-1943 
’s Morgens gejast en gelezen. Wortelenstamppot. Voor ontbijt heb ik een potje 
havermout gekookt. Morgenochtend doe ik het weer, want mijn brood kan ik  
’s middags en ’s avonds gemakkelijk op. ’s Middags weer werkbeurt. Er is bekend 
gemaakt dat ook niet-zegelpakketten hier worden doorgelaten. Ongeveer 250 
pakketten zijn voorgelezen, maar ik ben er niet bij. Wel bij de post, het is een brief 
van Vader van Munster van 1-11-1943, een beschrijving van hun reis.  
 
Vrijdag 19-11-1943 
Vanmorgen eerst een ½ potje havermout gekookt voor ontbijt, daarna gejast en wat 
gelezen tot 11.00 uur. ¾ liter erwtenstamppot. Om 12.00 uur een ander boek 
gehaald en een dutje gedaan. ’s Middags gebridged. De hoofdvertrouwensman 
maakt bekend, dat hij een brief van het Deense Rode Kruis heeft ontvangen van  
9-11-1943, waarin stond dat er een kist, waarin 12 pakketten, aan ons was 
afgezonden. Zoals gewoonlijk zal die kist wel hier zijn als wij weer naar een ander 
kamp vertrokken zijn. Na het appèl van 16.00 uur uitgifte van pakketten. Het 
verzenden van pakketten door familieleden in Duitsland is verboden. Een kroesje 
bruine bonen heb ik ingeleverd om dat morgen collectief te laten koken. Morgen 
krijgen we een briefkaart. Geen post.  
 
Zaterdag 20-11-1943 
We krijgen de beloofde kaart. ’s Morgens en ’s middags gebridged en de partij 
gewonnen. Daarna heb ik de banden op mijn klompen weer vast gemaakt, er was er 
een gebroken. ’s Avonds weekoverzicht. Vanmorgen moest de Majoor Tromp bij de 
Hauptman komen om op te geven hoeveel man zich gemeld hadden voor de 
machinale houtbewerking in het kamp. Dat is vrijwillig, moet men, moet, alles is 
goed. Tekenen voor een maand. Niemand doet het en de Hauptman is kwaad.  
 
Zondag 21-11-1943 
Om 08.00 uur appèl, daarna jassen met zang. Wij zijn de enige barak waar nog wel 
eens gezongen wordt. Om 09.00 uur Godsdienstoefening. Tijdens het jassen ben ik 
met mijn gedachten thuis. Wat doe je, enz.? Dan een uurtje gebridged. Om 11.00 uur 
gegeten en vervolgens een potje voor de zaterdag en zondag met boter en een potje 
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voor de jam met kwark ingeleverd. Deze zondag hebben we kwark, anders een 
stukje kaas. Daarna dutje. 
De boter met zout opgeklopt, zo idem met de kwark. Dagboek bijgewerkt, kruisweg. 
Na de kruisweg hadden we een bespreking of we de gebeden van de avondoefening 
zouden wijzigen om een sleur te voorkomen, aanstaande donderdag weer. 
Vervolgens een kaart naar de vrouw gestuurd, veel nieuws heb ik niet, alles gaat hier 
zijn oude, rustige gangetje. Appèl om 16.00 uur en mijn maaltje erwten opgewarmd, 
het smaakt best. Dan gebridged tot 19.30 uur. Avondgebed en de avond door-
gebracht met lezen. Alweer een zondag om. De 29ste al. 
 
Maandag 22-11-1943 
’s Morgens hebben we de werkbeurt, barakken dichten, maar door de regen mogen 
we naar binnen. Mijn potje havermout met thee heb ik ongekookt opgegeten, want de 
kachel wordt pas om 09.00 uur aangemaakt en ik had geen zin om zo lang te 
wachten. Om 11.00 uur warm. Voor de maandag een flinke pot, namelijk wortelen-
stamppot. Het is mijn beurt om de ton schoon te schrapen, ik haal er nog vier lepels 
uit, dat valt mee. De Fransen lustten geen kwark gisteren en daarom krijgen wij dat 
nu met jam. ‘s Nachts ben ik al heel vroeg wakker maar de laatste twee nachten kon 
ik ’s avonds niet gauw in slaap komen. Daarom ga ik vanmiddag niet dutten.  
’s Middags gekaart, ’s avonds gelezen. Heel weinig post. 
 
Dinsdag 23-11-1943 
(Geen vermelding in het dagboek) 
 
Woensdag 24-11-1943 
’s Morgens pakketten uitgegeven. Ik heb een Rode Kruis pakket van 4-11-1943.  
De inhoud is in orde: brood, stroop, maïzena, pruimen en twee leuke foto’s. Om 
12.00 uur ga ik een boek ruilen en daarna mijn vaatwerk wassen. Na iedere maaltijd 
maken we ons pannetje zelf met koud water schoon. Dat gaat altijd goed, van vette 
randen hebben we geen last. Om 15.30 uur baden en ontluizen. 
 
Donderdag 25-11-1943 
Voor het eten heb ik zitten lezen. Ik had een mooi boek over de Zuiderzee.  
’s Middags een stel knopen aan mijn jassen genaaid. Vanmorgen heb ik me 
verschoond en moet weer eens aan de wasserij. Ik heb nu twee volle verschoningen. 
Na de tweede hap nog wat gebridged en na de godsdienstoefening is er in onze 
barak een lezing gehouden door een Sergeant over Afrika. Heel interessant. 
Vandaag heel weinig post en er zijn maar weinig pakketten aangekomen, misschien 
morgen nog. De Majoor Tromp heeft twee brieven voorgelezen van het Internationale 
Rode Kruis uit Genève, dat ze daar zijn brieven ontvangen hadden. Misschien dat we 
met de Kerstmis een pakketje ontvangen. Mijn was heb ik in de week gezet. 
 
Vrijdag 26-11-1943 
Mijn was staat in het sop te trekken. Post! Die komt tegenwoordig ’s morgens. Ik krijg 
twee brieven van de vrouw, van 3 en van 8-11-1943. Alles is goed. Na 12.00 uur heb 
ik mijn was uitgeboend. Met uitspoelen moet ik tot vanavond wachten want om 17.15 
uur komt er pas koud water. ’s Middags worden er pakketten bekend gemaakt, ik ben 
er ook bij. Na het appèl van 16.00 uur uitgifte, daar zijn we om 17.30 mee klaar. In 
mijn pakket zit een doosje sigaretten en twee broden, het is in orde, van 10-11-1943. 
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Daarna gegeten en mijn was uitgespoeld. Tweemaal godsdienstoefening, daarna 
mijn pakket opgeborgen en mijn dagboek bijgehouden. 
 
Zaterdag 27-11-1943 
Na het jassen heb ik eerst mijn was in de droogbarak opgehangen. Die ben ik ook 
kwijt. We krijgen weer een kaart en morgen een brief voor Harry. Er is een brief 
binnengekomen dat ook het Deense Rode Kruis van ons bestaan afweet.  
Mijn maaltje erwten voor vanavond is klaar. ’s Middags gebridged. ’s Avonds 
weekoverzicht en een storing in het licht. Het heeft vandaag flink gewaaid. 
 
Zondag 28-11-1943 
Alweer zondag. De week is omgevlogen. Gisteren heb ik mijn gedroogde pruimen in 
de week gezet en vanmorgen naar de kleine keuken gebracht, die zijn vanavond 
klaar. We hebben een brief gekregen die voor morgen ingeleverd moet zijn.  
’s Middags een kaart naar het vrouwtje geschreven. We krijgen nu regelmatig onze 
postformulieren. Wat gebridged en ’s avonds een lezing door een schipper over zijn 
oorlogsdagen. 
 
Maandag 29-11-1943 
De hele dag regen en slecht weer. ’s Morgens en ’s middags wat gekaart. Het eten is 
slecht en weinig, het is maandag. ’s Avonds wat gelezen verder geen nieuws. Geen 
post. 
 
Dinsdag 30-11-1943 
De laatste alweer van deze maand. Zoals gebruikelijk wat gekaart en gelezen.  
’s Avonds worden pakketten bekend gemaakt, ik ben er ook bij. Morgenmiddag 
uitgifte. Vandaag heb ik een brief naar Harry geschreven, mijn kerstbrief alvast. 
Verder geen nieuws. 
 
Woensdag 1-12-1943 
’s Morgens (aardappelen) jassen en wortelen schoonmaken. Vandaag weinig eten, 
er wordt te dik geschild. ’s Middags geen uitgifte want de Prüfers zijn er niet, daarom 
kan ik naar de eerste les in Nederlandse taal. ’s Avonds na de godsdienstoefening 
wat buiten gewandeld. Met kerstmis zullen we geen priester hebben. Bij de Fransen 
is er in de kerstnacht om 24.00 uur een plechtige Heilige Mis met 7 Heren. We 
kunnen er heen, maar dan moeten we onder de draad door, dat doen we denkelijk 
niet. 
 
Donderdag 2-12-1943 
Om 08.00 uur uitgifte pakketten. Ik heb een Rode Kruis pakket van 5-11-1943, het is 
in orde. Er is niets uit, maar de bruine bonen die er volgens de inhoudsopgave in 
moeten zitten, waren er niet in. Zeker een vergissing, of het Rode Kruis moet het 
eruit gehaald hebben, (om)dat het pakket te zwaar was. ’s Avonds gekaart. 
 
Vrijdag 3-12-1943 
(Aardappelen) jassen en wortelen schoonmaken. Om 12.00 uur een boek geruild.  
’s Middags worden de pakketten bekend gemaakt, ongeveer 201 stuks. Na het appèl 
van 16.00 uur uitgifte, dus eet ik zodoende pas om 18.00 uur. Er is post gekomen, ik 
krijg drie brieven; van Co, van 29-11 van Harry van 17-11 en uit Schiedam een oude 
van 23-8-1943. Alles is goed. 
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In barak 15 wordt een toneel getimmerd, dat is de feestzaal, studiebarak en kerk.  
We repeteren nu met een zangkoortje voor een feestavondje voor volgende week. 
   
Zaterdag 4-12-1943 
Vandaag hebben we voor het eerst koolraap schoon moeten maken. Dat wordt met 
wortelen onze wintergroente. ’s Morgens wat gekaart. Het vriest vandaag behoorlijk, 
maar na de warme hap worden we goed warm. ’s Middags wat gelezen. ’s Avonds 
hebben we een reuze avond net als in Ludwigsburg op zondagmorgen. ’s Avonds 
wekelijks overzicht door Kamphuis. Vanmorgen heb ik twee mokjes erwten bij de 
vaandrig ingeleverd. Die worden collectief in de grote keuken gekookt, morgen 
terughalen. 
 
Zondag 5-12-1943 
Het is nu niet zo koud als gisteren, ofschoon het nog wel vriest. Op het appel 
stonden we allemaal te trappelen met onze voeten en zongen daarbij: “tutje-tutje”.  
De Feldwebel werd kwaad en moesten we ongeveer vijf minuten blijven staan. Maar 
het kon onze goede stemming niet bederven. Om 11.00 uur maar ¾ liter koolraap. 
Meestal is het voor allemaal 1 liter. ’s Middags een kaart naar Schiedam geschreven. 
Groenestijn zal een brief voor Co mooi betekenen voor Kerstmis. ’s Middags in barak 
17 erwten halen, ik heb kapucijners ingeleverd, ze zijn goed gaar. De band voor de 
Sint-Nicolaas feestavond is druk aan het repeteren. Ze spelen goed. Het zijn 
instrumenten van de Fransen. ’s Middags een kaart naar Schiedam geschreven en 
een kladje voor Co gemaakt. Morgen gaat haar brief weg. ’s Avonds gelezen. 
 
Maandag 6-12-1943 
Onder het jassen Sint Nicolaasliedjes, enz. gezongen met begeleiding van 
mondharmonica. Wortelen schoongemaakt, daarna gekaart. 1 liter koolraap met 
aardappelen. Na het eten de brief voor de vrouw geschreven. We hebben een 
nummertje gekregen om aan de wedstrijden mee te doen, vanmiddag op de fancy-
fair. Drinkbeker zelf meebrengen, ook melk en suiker, want er wordt ook koffie 
verstrekt. Om 14.00 uur naar barak 15. De band zit op het toneeltje en speelt fijn. Er 
is een rad van avontuur, een roulette en touwtrekken. Het laatste een touwtje met, of 
geen prijs eraan. Ik win er een stuk zeep mee. Het is er vol en gezellig, het is zo 
16.00 uur. De band wordt van koffie voorzien door een kelner, hun eigen drinkbeker 
op een kartonnen schaakbord! Krijgsgevangenen, mijn hart draai zich zowat om. Om 
18.00 uur feestavond. Opening met vlag hijsen en het “Wien Neerlands Bloed”. Het is 
een leuke avond geworden: zang, voordracht, declamatie, liedjes, muziek, 
intelligentiewedstrijd, telepathie en muziek. We moeten onze zitplaatsen, de banken, 
meebrengen. Om 21.00 uur einde met “Wij willen Holland houwen”.   
 
Dinsdag 7-12-1943 
’s Morgens wat gekaart. Om 11.00 uur 1 liter wortelstamppot. Het is meer dan gister-
avond, toen hadden verscheidene maar ¼ liter water! Ik moest toen gauw wat bij 
koken. Er zijn weer pakketten, om 16.00 uur uitgifte. ’s Middags de voering van mijn 
jas genaaid en geluisterd of ik ook bij de pakketten ben: ja lijst 202, 1 keer! Het is een 
pakket van 17-11-1943 het is in orde. Heerlijke fondaatjes en vijf fijne Liga koeken. 
Het is zeker voor mij Sint-Nicolaas. 
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Woensdag 8-12-1943 
’s Morgens weer aan de bridgedrive. Vannacht heeft het voor het eerst behoorlijk 
gesneeuwd, ongeveer 8 cm. ’s Middags met tien man sneeuwruimen op de weg. 
Verder geen nieuws. Post kwam er maar heel weinig. 
 

 
Het zuidwestelijke deel van Kobierzyn onder een laag sneeuw 

(afbeelding uit „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945”, Tomasz Owoc). 

 

 
De kampstraat van Kobierzyn gezien in noordelijke richting vanaf de ingang 

(afbeelding uit „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945”, Tomasz Owoc). 
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Het gebied ten zuidoosten van de kampstraat van Kobierzyn gezien vanaf de ingang 
(afbeelding uit „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945”, Tomasz Owoc). 

 
Donderdag 9-12-1943 
We krijgen per dag 200 gram aardappelen minder en daarom 100 gram brood meer. 
We zullen er wel mee bekocht zijn. Enkele brieven zijn van de censuur terug-
gekomen omdat er regels bijgeschreven zijn. Er is bekend gemaakt dat particuliere 
brieven retour gaan en dat, wanneer geld in de pakketten wordt gevonden, de 
pakketten in beslag genomen worden. Uit de toko hebben we weer sigaretten 
kunnen kopen, 54 stuks. Verder kan ik op mijn tegoed nog 1 doosje lucifers, 1 cahier 
en een half pakje sigarettenpapier krijgen. Nu is mijn geld op.  
’s Avonds komt er nog was post. Ik krijg een brief van Annie uit Etten van 20-11-1943 
en een brief van Co van 21-11-1943. Om 17.45 uur gezamenlijk zingen van 
Kerstliederen door de Protestanten en Katholieken voor Kerstmis. Die mensen die 
onder de draad door willen, lopen nu risico. De schijnwerper staat er aanhoudend op 
en er is al een keer geschoten. Je moet er wat voor over hebben om te kunnen 
bietsen. 
 
Vrijdag 10-12-1943 
Vanmorgen heb ik een ijzerdraadje klaargemaakt om mijn Altengrabow pannetje 
beter te kunnen vasthouden. Ik heb nu steeds ’s morgens een half pannetje 
havermout voor ontbijt gekookt. Mijn brood heb ik dan al op. Nog wat gekaart. 
¾ liter erwtensoep. De hoofdvertrouwensman maakt bekend, dat hij van middag een 
wagon levensmiddelen in ontvangst moet gaan nemen. Dat zullen hoogstwaar-
schijnlijk Amerikaanse pakketten zijn. Eindelijk de eersten! Zeven maanden zijn we 
nu al in gevangenschap, het heeft wel lang geduurd. Gisteren is bekend gemaakt, 
dat het Nederlandse Rode Kruis 100 stuks “Denksport” heeft afgezonden en het 
Deense Rode Kruis per man ongeveer 2 busjes melk van 400 gram. Het begint nu te 
komen. Er zijn ook Hollandse pakketten, ongeveer 15 zakken. Weer post en brief van 
Co van 10-11-1943. Die is dus een maand onderweg geweest. ‘s Middags gaan er 
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mensen naar Krakau om er pakketten uit te laden. Om 15.45 uur zangrepetitie van 
de Kerstliedjes. 
 
Zaterdag 11-12-1943  
Geen aardappel jassen. We krijgen nu minder aardappelen en kunnen een paar 
barakken het af. Morgen zijn wij aan de beurt. ’s Middags krijgen we weer een kaart. 
Wat gebridged en nog een zangrepetitie om 12.45 uur. ’s Avonds weekoverzicht. 
Mijn pannetje erwten smaakt om 17.00 uur best.  
 
Zondag 12-12-1943 
Het vriest nu knap door en het waait uit het oosten. Na de Kerstdagen komt de 
aalmoezenier uit Stanislau voor vijf dagen hier. Het morgenappèl is drie kwartier 
verzet en is om 08.15. Om 09.00 uur godsdienstoefening. 
Een maaltje gedroogde appeltjes die ik gisteravond al in de week heb gezet, heb ik 
vanmorgen in de kleine keuken gebracht. Om 10.30 uur weer appèl. ’s Middags komt 
majoor Tromp weer binnen met de boodschap dat er direct weer een wagon 
pakketten gelost moet worden. De eerste wagon waren Engelse pakketten en een 
kist sigaretten. Een tweede kist is gestolen. De tweede wagon zijn Amerikaanse 
pakketten. Ook komt er een brief binnen dat het Deense Rode Kruis twee vaatjes 
haring heeft afgezonden. Het wordt nu te mooi. ’s Avonds havermout met appeltjes 
gegeten. Ik heb een Nieuwjaarsbrief naar Co en een kaart naar de Dorpsstraat 
gestuurd. Plotseling ben ik geweldig neusverkouden. ’s Avonds wat gekookt. 
 
Maandag 13-12-1943 
Mijn laatste havermout en maïzena heb ik vandaag voor mijn ontbijt gebruikt. Van de 
week moet ik nodig weer bij de pakketten zijn. Om 08.15 uur appèl. De morgen is 
snel om. Maar het appèl is morgen weer om 07.30 uur. ’s Middags wat gekaart. Ik 
heb mijn beenkappen voor beenwindsels verwisseld. Dat is warmer. Van uitgifte van 
pakketten is nog niets bekend. ’s Avonds wat zitten praten. 
 
Dinsdag 14-12-1943 
Morgenappèl om 07.30 uur. Er is geen brandstof meer, dus ga ik na het appèl weer 
maar onder de wol. Maar in de loop van de morgen wordt er toch kolen gebracht. Om 
11.30 uur een ½ liter wortelensoep, het is heel weinig. De helft van mijn brood eet ik 
gelijk op. Vandaag om 12.30 uur moet ik naar de tandarts, dat is een vaandrig van 
ons uit barak 17, die heel goed werkt 22. Ik heb last van mijn afgebroken snijtand.  
Hij hoeft er niet uit en wordt met cement gevuld. Vanmiddag worden de Engelse 
pakketten uit het Paketraum naar barak 15 overgebracht en daar worden ze 
uitgegeven.  
 
 

 
22 Vaandrig W.A.M. (Wim) Ruyten Kgf 105260. 
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Indeling van het Nederlandse deel (noorden beneden) 

 
Drie verschillende pakketten per twee man. De tweede helft van mijn brood eet ik  
’s middags nog op, zo’n honger had ik. We krijgen straks toch een Engels pakket. 
Om 16.30 uur een ¼ liter gort met water, het is gewoon schandalig zo weinig. Om 
17.00 uur pakketten halen! We kruipen samen op onze bedden en pakken de zaak 
uit. Geweldig wat een weelde! Vlees, kaas, saucijsjes, boter, biscuits, jam, 
puddingen, zeep, cacao, chocolade, vruchten, melk, eierpoeder, thee. Het is 
zeldzaam en de stemming is geweldig. Ik kookte gauw een potje Engelse havermout, 
de chocolade smaakt ook fijn. Het pakje thee bewaar ik voor jou, daar kom ik niet 
aan. Het is zo 21.30 uur en tijd om naar bed te gaan. Morgen worden de sigaretten 
verdeeld en gedurende drie opeenvolgende weken krijgen we nog een Amerikaans 
pakket. 
 
Woensdag 15-12-1943 
Gisteravond hebben we twee pakketten ontvangen, vanmorgen krijgen we het derde. 
Het ziet er ook keurig uit. Nu kunnen we vooruit. Hollandse pakketten zijn er ook 
aangekomen. ’s Middags worden ze bekend gemaakt. Die afgebroken snijtand die 
gisteren behandeld is, doet me lelijk zeer. Mijn gezicht is helemaal dik, ook heb ik 
koorts. Een beetje griep denk ik. Morgen zal ik hem laten trekken. ’s Avonds uitgifte 
van de Hollandse pakketten, ik ben er niet bij. Wel bij de post, ik krijg een brief uit 
Schiedam van 29-11-1943. ’s Avonds ga ik niet naar de godsdienstoefening, ik blijf 
bij de kachel zitten. De stemming is geweldig want de Engelse sigaretten, 85 stuks 
per man, zijn vanavond ook uitgedeeld. De helft, 1 kist, is onderweg gestolen. 
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Donderdag 16-12-1943 
Er is ook weer een nieuw vraagstuk. De aardappelen mogen van de dokter niet meer 
op de kamers geschild worden, dat is iets hygiënisch, maar we zijn in een paar 
weken niet naar het badhuis geweest. In de keuken mag door niet meer dan 18 man 
geschild worden, dus dat gaat ook niet. We krijgen daarom vanmorgen voor het eerst 
pelkartoffeln. Het geeft een vuile boel met het eten en het is smakeloos. De wortelen 
zijn niet gaar. Het is een slechte pot. We nemen een Engelse appelpudding na, dat 
smaakt goed! Ik ben knap beroerd. Om 12.30 mee met de tandarts. De vaandrig trekt 
goed. Na het verdoven ga ik haast om zeep. ’s Middags naar bed en knap ik wat op. 
’s Avonds een bende post, maar ik ben er niet bij. Napijn heb ik helemaal niet.  
’s Avonds blijf ik wat bij de kachel zitten. 
 
Vrijdag 17-12-1943 
Naar het morgenappèl ben ik geweest, maar verder ben ik binnengebleven. 
Gisteravond en vanmorgen hadden we een blik haring in tomatensaus bij het brood. 
Om 11.00 uur pelkartoffeln met erwten en een halve meat-rol. De maag reageert fel, 
zulke zware, vette kost is ze niet gewend. ’s Avonds hebben we een paar 
eierkoekjes. Ook heb ik nog mijn zakdoeken in de week gezet, want daar ben ik 
doorheen. Verder geen nieuws. 
 
Zaterdag 18-12-1943 
Naar de appèlplaats ga ik niet, ik blijf in de barak. De koorts mindert, maar ik ben nog 
aan de diarree. Het vriest nu behoorlijk. ’s Middags bakken we drie vleessaucijsjes 
op, voor bij het brood en pap na bestaande uit: rijst, volle melk, havermout en custard 
puddingpoeder. Het smaakt heerlijk. ’s Avonds koffie met melk en suiker. Geen 
nieuws. 
 
Zondag 19-12-1943 
Vandaag zondag, dus geen water.  Wassen doen we ons morgenochtend pas.  
Ik knap nu wel op, maar ik blijf nog binnen. ’s Middags een brief geschreven naar de 
vrouw. 
 
Maandag 20-12-1943 
’s Morgens voel ik me lekker als kip. Om 11.00 uur wortelen met pelkartoffeln.  
’s Middags word ik geweldig beroerd van mijn maag. Het schijnt van de wortelen te 
komen, die niet goed zijn schoon gemaakt. Ik neem ’s avonds twee bekers melk en 
daar knap ik wat van op. 
 
Dinsdag 21-12-1943 
Vandaag ben ik weer helemaal in orde, maar ik ben nog niet naar het appèl gegaan. 
De wortelen zijn nu beter schoon gemaakt, geen hinder. De kartoffeln heb ik 
opgebakken, ze smaakten fijn met Engels vlees. Om 15.00 uur uitgifte van 
pakketten, 575 stuks. Ik ben er twee keer bij, twee Rode Kruis pakketten van 23 en 
29-11-1943. Ze zijn in orde. Van de toko ontvangen we nog 21 sigaretten, 
 
Woensdag 22-12-1943 
We krijgen nog steeds pelkartoffeln en daarbij dan een ¼ liter wortelen, soms een ½ 
liter. Het is erg weinig, maar de kok zegt dat de rantsoenen nog steeds hetzelfde zijn. 
Vandaag krijgen we een briefkaart. Ik ga nu weer mee naar het appèl. Ik ben nu weer 
helemaal in orde. 
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Donderdag 23-12-1943 
’s Morgens Amerikaanse pakketten ontvangen, 1 per man, volgende week weer 1. 
Het zijn prachtpakketten. De inhoud is: 1 doos biscuits, 2 pakjes limonadepoeder, 1 
pak pruimen of rozijnen, 1 blik vlees, boter, corned-beef, zalm, leverpastei, koffie, 
melkpoeder, 1 doos suikerklontjes, 1 pakje kaas, 1 tablet chocolade, 2 stukken zeep 
en 3 pakjes sigaretten, 60 stuks. De sigaretten en de chocolade zijn geweldig. Een 
Hollandse firma heeft over het Nederlandse Rode Kruis zes kisten appelen gestuurd. 
Uit het pakket krijgen we per man 2 goudrenetten. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 
voor Kerstboomversiering gezorgd. Barak 15 is weer mooi versierd. Op eerste en 
tweede Kerstdag wordt er een Kerstfeestavond gegeven. Ik zing nu weer mee in het 
koortje, bestaande uit goede zangers. Er is bekend gemaakt dat op Kerstmorgen een 
Franse priester de Heilige Mis voor ons zal lezen en gelijk Algemene Heilige 
Communie. Het zal voor ons dan toch nog Kerstmis zijn. ’s Middags post. Ik krijg vier 
stuks, namelijk twee brieven van Co van 25-11 en 4-12-1943, een brief uit Schiedam 
van 11-12-1943 en een brief van Harry van 6-12-1943. Ik heb nu pakketten en post 
gekregen, eten is er genoeg. 
Er komt een priester dan zal het wel een goed Kerstfeest worden. Pakketten worden 
’s avonds nog voorgelezen, morgenochtend uitgifte. ’s Avonds repetitie van het 
zangkoor. We drinken nu koffiesurrogaat met Amerikaanse melk en suiker. 
 
Vrijdag 24-12-1943 
Om 08.00 uur uitgifte pakketten. Er wordt schoon schip in de barak gemaakt voor de 
Kerstdagen. Om 11.00 uur appèl, daarna warm; 1 liter. Het is veel deze keer.  
Om 12.45 uur repetitie van het Rooms Katholieke zangkoortje. ’s Middags heb ik de 
liedjes overgeschreven die we zingen met het Algemeen koortje op de Kerst-
Wijdingsavonden. Om 18.30 uur kruiswegoefening als voorbereiding voor het 
Kerstfeest. Daarna generale repetitie. Morgen Kerstfeest. Het sneeuwt zachtjes 
buiten, het zal een witte Kerstmis hier worden. Ik ben met mijn gedachten thuis bij 
jou. Jij zal wel aan mij denken. De Fransen hebben om 23.30 uur de nachtmis, 
daarom blijft het licht, dat anders om 22.00 uur uitgaat, branden tot 02.00 uur. 
Verscheidene lui blijven tot 01.00 uur kaarten. Om 22.30 slaap ik. 
 
Zaterdag 25-12-1943 
Om 06.30 uur reveille, Om 07.15 uur Ochtendwijding. De Protestanten en Rooms 
Katholieken hebben voor deze gelegenheid enige Kerstliederen ingestudeerd. Ook 
wordt het Heilig Kerstevangelie gelezen en voorgegaan in gebed. Het was een goed 
begin van het Kerstfeest. Ben jij naar de Nachtmis geweest of niet? Zit je nu aan het 
Kerstontbijt, of ga je naar de Vroegmis? Om 08.00 uur appèl. Om 08.15 uur gods-
dienstoefening voor de Protestanten. Om 09.15 uur voor me gezongen Heilige Mis 
met Generale Absolutie en Heilige Communie. Het altaar gemaakt van vier aaneen 
gespijkerde banken, staat op het toneel, heel mooi.  
Mane nobiscum, Domine. Blijf bij ons, Heer, met mooie letters op het voorfront. 
Een Franse priester draagt de Heilige Mis heel plechtig op. Na de Mis Tantum Ergo 
(loflied op het Allerheiligste) en Zegen. Daarna gaan wij naar buiten en vormen een 
haag, een erewacht, naar barak 16, dat is de ziekenzaal, want Ons Heer wordt naar 
enkele zieken gebracht. Dan weer terug, want nu wordt er koffie gedronken. 
Daarvoor hebben we ons mokje met suiker, Amerikaanse koffie en melkpoeder 
meegenomen en wordt daar het water opgeschonken. Een licht ontbijt hebben we 
ook bij ons en blijven we gezellig napraten. De pater-Franciscaan zet vele 
handtekeningen in kerkboeken en achter op foto’s. Het was een heerlijke morgen. 
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Sedert 15 augustus hadden wij geen Heilige Mis meer bijgewoond en vooral op deze 
Kerstmorgen maakt het veel indruk. Mijn gedachten zijn natuurlijk thuis. Overigens 
geeft deze morgen mij zoveel voldoening dat ik volkomen tevreden en gelukkig ben. 
Het is voor mij toch een Vredefeest. Vooral omdat ik me al verzoend had met de 
gedachte dat we met Kerstmis geen priester zouden krijgen. Nu leek het mij van 
tevoren dat de Kerstdagen veel gemakkelijker door te komen waren. Om 11.30 uur 
warm eten, een paar aardappelen in de schil en een ¼ mokje wortelen. Vier man 
krijgen niets, zo weinig was er en dat is niet de eerste keer. Wij hebben een bus 
Engelse corned beef bewaard, opgebakken en er doorheen gewerkt, een appel uit 
Holland na en ik had een heerlijk maal. Om 13.15 gaan we het programma van de 
Wijdingsavond afwerken in de ziekenboeg en daarna gaan de zangers naar het 
Franse Rivier waar twee Hollanders liggen, om daar nog eens te zingen. 
Om 15.30 uur ben ik weer in de barak terug. De middag is omgevlogen. Ik neem een 
mokje sinaasappellimonade, het smaakt best. Om 16.00 uur appèl. Op de 
appèlplaats heeft men een grote sneeuwpop gemaakt, want we hebben hier een 
witte Kerstmis. Gisteren heb ik twee mokjes erwten ingeleverd en ga ik dat nu 
opwarmen. Een stuk boter erbij en een uitje van Groenestijn. Mijn dagboek 
geschreven. Mijn koffie is in plaats van poeder, één hard blok. Ik laat het smelten en 
heb nu koffie-extract. Om 18.30 uur godsdienstoefening, 20.00 uur Wijdingsavond, 
welke heel goed slaagt. Daarna een boterhammetje gegeten met saucijsjes. Er 
ontwikkelt zich een gesprek en we blijven zitten praten tot ’s nachts 02.00 uur. 
We drinken er fijne Amerikaanse koffie bij en roken Camel en Engelse sigaretten. 
De eerste Kerstdag is omgevlogen, het is een dag geworden waarop we veel genade 
hebben ontvangen en waar tegen we onnodig met een zwaar hart hebben opgezien. 
De dag is omgevlogen in vrede en goede saamhorigheid. Ik heb met best 
geamuseerd.  
 
Zondag 26-12-1943 
Om 08.00 uur appèl. Daarna ontbeten, om 08.30 uur godsdienstoefening, maar nu 
zonder priester. Gedroogde appeltjes heb ik ingeleverd in de kleine keuken. Zijn 
vanavond klaar. Het is vandaag wat kouder. Een brief naar de vrouw geschreven. 
Om 14/30 uur Kruiswegoefening. ’s Avonds een mokje bruine bonen met vlees 
erdoor en appeltjes na. Om 20.00 uur Wijdingsavond, weer gezongen. 
 
Maandag 27-12-1943 
We kregen weer een briefkaart. De Kerstdagen zijn omgevlogen. ’s Avonds repetitie 
van het koortje voor de gezellige avond op Oud en Nieuw. Er wordt een revue 
gegeven. 
 
Dinsdag 28-12-1943 
’s Morgens baden en ontluizen. We zijn weer gewogen, ik woog 65,7 kilo en ben dus 
nu 4 kilo aangekomen. Voor de familieleden in Duitsland hebben we een brief 
gekregen. Gisteren is er flink wat post binnengekomen, maar ik was er niet bij. 
Na de warme hap, koolraap, waar velen al voor gaan bedanken, heb ik een kroesje 
limonade klaargemaakt. ’s Avonds plotseling inspectie van de barak door een paar 
Duitsers, Het is al eens meer gebeurd, maar het levert niets op. Ze zoeken meestal 
naar gereedschappen. Pakketten, ik ben er ook bij: driemaal. Om 18.30 gods-
dienstoefening, we krijgen een paar medailles, ze zijn van een Franse geestelijke. 
Van 19.00 tot 20.00 uur zangrepetitie. Daarna wat gekaart in een nieuwe drive en 
een kop koffie gemaakt. 
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Woensdag 29-12-1943 
’s Morgens uitgifte van pakketten. Het zijn twee pakketten van Harry. De inhoud is 
drie zakken brood, een zak koekjes, suiker en 10 sigaretten. Van Co een Rode Kruis 
pakket van 19-11-1943, ook brood, een pakje sigaretten mankeert er uit, dat is zeker 
gestolen. Om 11.30 uur hebben we kroten, ze smaken goed. Al en paar dagen 
gebruikt de uitdeler een ander, kleiner kroesje, omdat we de groenten apart krijgen: 
het is weinig. ’s Middags geschoren. Verder geen nieuws. 
 
Donderdag 30-12-1943 
Er wordt begonnen met de uitgifte van het tweede Amerikaanse pakket. Om 11.00 
uur plotseling een extra appèl, want er zijn drie Fransen zoek. Onze barakken 
worden nagezocht, het levert natuurlijk niets op. We moeten er een tijdje voor in de 
kou staan. ’s Middags weer repetitie die onderbroken wordt omdat we pakketten 
moeten halen. Het is weer in orde. Onder het eten verloten we er een “Denksport” 
van het Nederlandse Rode Kruis. Verder moeten we een lootje trekken uit de loterij 
van de komende Feestavond. Er wordt gezegd, dat aanstaande zondag weer een 
Heilige Mis zal worden opgedragen. Dat zou mooi zijn.  
 
Vrijdag 31-12-1943  
Uitgifte van Hollandse pakketten. Voor mij ook 1 van 3-12-1943. ’s Middags wordt er 
volop gekookt en gebakken. In Holland zullen er niet zulke lekkere dingen klaar 
gemaakt worden als hier. Om 20.00 uur begint de gezellige avond voor de helft van 
de afdeling, de andere helft is op Nieuwjaarsdag aan de beurt, ook onze barak. Maar 
ik moet er op beide avonden aanwezig zijn in het koortje. De avond begint met vlag 
hijsen, gevolgd door het “Wien Neerlands Bloed”. Dan volgen voordrachten zang en 
een debutanten half uurtje voor de radio. Vervolgens prijsuitreiking va de schaak-, 
bridge-, en kaartwedstrijden, dan de tombola. Ieder krijgt een paar blikjes van de 
beschadigde en overcomplete pakketten.  
Op de helft van de avond ga ik naar de barak terug wanneer ik niet meer behoef te 
zingen. Van 11.15 tot 11.45 pauze. Dan komen we allemaal terug om de 
jaarwisseling samen te vieren. We beginnen met een kwartier zang van Vaderlandse 
liederen. Vervolgens 12 gongslagen, onmiddellijk gevolgd door het zingen van “Uren, 
dagen, maanden, jaren” door het koortje. Daarna tweemaal stilte voor de gevallenen 
in de oorlog en de gestorvenen in krijgsgevangenschap. Dan houden de opper-
schipper en de hoofdvertrouwensman een korte toespraak en worden zij bedankt 
door een andere opperschipper, die op veler verzoek gelijk een voordracht doet “In 
Artis”. Tot slot komen Thomasvaer en Pieternel op het toneel en wordt de avond 
besloten met het zingen van het Wilhelmus. Het was een heel gezellige avond en de 
stemming was uitstekend. In de barak teruggekomen, allemaal handjes geven en 
Nieuwjaarwensen. Deze viering van Oud en Nieuw zullen we niet gauw vergeten. 
Dan is het 01.00 uur, tijd om naar bed te gaan en dan gaat het licht ook uit. 1944 is 
begonnen en we hopen allemaal dit jaar weer thuis te zijn. Heb jij de jaarwisseling 
thuis doorgebracht bij je ouders? Ik denk het wel. Je begrijpt dat ik dikwijls aan je 
gedacht heb. 
 
Zaterdag 1-1-1944 
Om 08.00 uur appèl. De meesten wassen zich na het appèl. Om 08.30 uur gods-
dienstoefening. Gistermiddag heeft het nog even flink gesneeuwd en alles is weer 
mooi wit. Na het eten een dutje gedaan, want het was vannacht laat geworden. Om 
14.30 uur avondgebed. Om 18.00 uur gezellige avond. Het was inderdaad gezellig. 
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Met de tombola won ik een blikje margarine, een doosje suiker, een blikje koffie, een 
pak rozijnen en een doosje snoepjes. 
 
Zondag 2-1-1944 
Om 08.00 uur appèl. Om 09.15 uur Heilige Mis en Heilige Communie. We hebben 
weer een ouderwetse zondag. Daarna gezamenlijk koffiedrinken, heet water wordt er 
in de kerk verstrekt en wat gegeten. Om 12.00 uur zuurkoolhap. Ik heb wat pruimen 
(Amerikaanse) in de kleine keuken laten koken. Daarna pannetjes inleveren in barak 
17 voor bonen. ’s Middags een brief naar Harry en een kaart naar Co geschreven. 
Om 14.30 uur Kruiswegoefening. ’s Avonds 1½ mokje bruine bonen en gebakken 
aardappeltjes gegeten; het smaakte uitstekend. Om 18.30 godsdienst-oefening. ’s 
Avonds gebridged. 
 
Maandag 3-1-1944 
Deze week ben ik met nog drie anderen kamerwacht, dus ook eten halen.  
’s Morgens gekaart voor de drive. Om 12.30 uur weer koolraap. We hebben een 
groente nog nooit zo gauw tegengegeten als koolraap. Er blijft zelfs over. De uitdeler, 
Kamphuis, kan het niet kwijt. Ik ben blij dat ik mijn portie opheb, ik word er haast 
misselijk van.  
’s Middags ben ik begonnen met muziek over te schrijven, namelijk de liedjes die we 
met het koor gezongen hebben. Dat is een behoorlijk tijdverdrijf.  
’s Avonds worden er weer pakketten voorgelezen, 550 stuks, ik ben er drie keer bij! 
Waar moet ik het laten! Daarna gebridged en gewonnen van een zeer sterk koppel. 
Er kwam ook nog post, ik kreeg twee kaarten, van 30-11 en 6-12-1943. 
 
Dinsdag 4-1-1944 
Regen. Vanmorgen heb ik eerst klompen geruild. Met die nieuwe klompsokjes waren 
ze te klein en een band was er afgesprongen. Nu heb ik grotere en hoge! Die zitten 
me beter. Vanmorgen hadden we kroten. Mijn aardappelen heb ik opgebakken, 
smaakte fijn. Post! Een brief van Co van 29-11-1943 en van Harry van 12-12-1943. 
Zij maken het goed. ’s Middags uitgifte van de pakketen, ik krijg drie Rode Kruis 
pakketten van 7, 13 en 15-12-1943. Ze zijn in orde. ’s Avonds de boel opgeborgen, 
dat wel enige moeite kost. Maar alles krijgt zijn plaats. Ik ben knap moe.  
 
Woensdag 5-1-1944 
’s Middags gebridged. Bij het eten krijg ik een particuliere brief van het vrouwtje van 
16-12-1943. Ze maakt het nog steeds goed, maar Herman schijnt vertrokken te zijn. 
Naar Duitsland? Dat zou geweldig jammer zijn.  
’s Middags muziek overgeschreven. ’s Avonds is er weer post nu twee particuliere 
brieven van de vrouw van 29-11 en 6-12-1943. Dit zullen wel de laatste zijn.  
Ik heb een lekker pannetje havermout met rozijnen gekookt. Van een collega kreeg ik 
vandaag een Forto-koek en een Forto-brood, omdat ik hem wel eens van dienst 
geweest ben met zijn pakketten. Vanavond zal ik een bakje koffiesurrogaat zetten.  
’s Middags en ’s avonds gebridged. 
 
Donderdag 6-1-1944 
Iedere morgen halen we deze week de theeton. Dan appèl. Daarna ontbijten, 
vervolgens de barak nog wat aanvegen. ’s Morgens gebridged en een partij 
gewonnen. Vandaag hadden we worteltjes, dus nu eens geen koolraap. ’s Middags 
muziek geschreven en een pannetje havermout gekookt. Na de tweede hap haring 
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uitdelen, want er is een vaatje uit Denemarken aangekomen. Per man drie stuks, ze 
zijn wel klein maar smaken lekker gezouten en gekruid. ’s Avonds nog wat gebridged 
en mijn conto ontvangen; 28 zloty. 
 
Vrijdag 7-1-1944 
Vandaag is het acht maanden geleden dat ik van huis ging. Waar blijft de tijd! Ook is 
het nu zeven jaar geleden dat Prinses Juliana en Prins Bernhard getrouwd zijn. Toen 
was ik in Den Haag voor afzetting van de rijweg. Vanmorgen gekaart en na het eten 
de partij afgespeeld en gewonnen. Gisteravond heeft Adjudant De Boer na de 
godsdienstoefening bekend gemaakt, dat we nu iedere zondag een Heilige Mis 
zullen hebben. Dit vraagstuk is dus nu ook opgelost en mogen we heel tevreden zijn.  
Vanmiddag zijn er weer pakketten bekend gemaakt. Ik ben er een keer bij op de 
eerste lijst. Morgenochtend beginnen we met uitgifte. Nu vanmiddag uitgifte van de 
Hollandse pakketten van het Nederlandse Rode Kruis. Het kan niet op. Het zijn heel 
mooie pakketten. De inhoud is: een pak suiker, een pot leverpastei, vier rollen Maria-
biscuits. Een rol Forto-biscuits, een ontbijtkoek, een pakje kaas, een pakje soep, een 
blikje ossenstaartsoep, een justablet, een zak melkpoeder, een blikje appelstroop, 
een potje mosterd, een pakje kaneelsurrogaat, 40 gram tabak en 40 sigaretten. 
Gelukkig krijg ik alles opgeborgen, maar de dozen zijn vol. Morgen weer een pakket 
halen! Waar moet ik het bergen? ’s Avonds wat zitten praten. 
 
Zaterdag 8-1-1944 
Om 08.00 uur pakkettenuitgifte tot 10.30 uur. Mijn pakket is van een onbekende 
gever uit Rotterdam. J. Vink, Melkpad 26. Het was beschadigd en er mankeerde een 
zak bloem. Er zaten een zak koekjes, een zak bloem, en vier koeken in. Ik zal die 
mensen een kaart schrijven. ’s Middags krijgen we een kaart en nog wat geld, 3,60 
zloty. Op mijn conto heb ik nog 88 gr. te goed.  
 

 
Eerste nummer, eerste jaargang van “Luister eens uit”, de kampkrant van de Nederlandse 

krijgsgevangenen in Stalag 369 Kobierzyn (collectie Johan van Hoppe). 
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De kampkrant! 23. Eindelijk is die er. Kosten 1,24 zloty. Het blad is interessant en 
keurig verzorgd. Het is de moeite waard. ’s Avonds nog wat gebridged.  
 
Zondag 9-1-1944 
Om 09.15 gezongen Heilige Mis en Heilige Communie. Het is weer een echte 
zondag. Zo’n fijn tevreden gevoel heb ik over me. Daarna gezellig ontbeten om 
10.30. Om 11.30 warm eten, een zuurkoolhap. ’s Middags een brief naar de vrouw 
en een kaart naar J. Vink geschreven. Kruiswegoefening. 
Om 17.00 uur 1½ mokje bruine bonen met een uitje en wat Amerikaanse pruimen na. 
Na de godsdienstoefening gebridged en de partij gewonnen. Nu morgen een partij 
spelen, winnen we die, dan staan we alleen aan de kop, anders met vier koppels. 
  
Maandag 10-1-1944 
Vorige week was ik kamerwacht. Nu, deze week, moet ik fourageren. Met anderen 
eten halen in het Franse magazijn. Vanmorgen zijn we de werkweek begonnen met 
bridgen! De laatste partij van de eerste helft. We hebben die gewonnen en hebben 
het hoogste aantal punten. Vanavond beginnen we met de tweede helft. 
Vanmorgen zuurkool en wat gebakken aardappelen, smaakte best. Om 14.00 uur 
fourageren. Post, ik krijg een kaart uit Schiedam van 15-12-1943 en een kaart van 
Harry van 19-12-1943. ’s Middags muziek overgeschreven. Weer post, de Kerstbrief 
van Co van 20-12-1943. Er komen 95 onderofficieren bij uit Mühlberg 24.  
’s Avonds komen ze binnen. Zij hebben het beter gehad dan wij. ’s Avonds gebridged 
en verloren. 
 

 
Luister eens uit jaargang 1 deel 2 (collectie Johan van Hoppe) 

 
Dinsdag 11-1-1944 
’s Morgens koffiegezet, verder niets gedaan. Voor het eten nog gefourageerd. 
Bieten. Om 13.00 uur zangrepetitie. ’s Middags nog wat muziek overgeschreven. 
Verder geen nieuws. 
 

 
23 De krant verscheen onder de titel “Luister eens uit”, onder directie van Sergeant J.J. van der Wegen 
(Kgf. 107284), hoofdredacteur C.E. de Jonh (Kgf. 106568), redactie Sergeant W. Vink (Kgf. 107285), 
met illustraties van Kornet A.M. Ter Horst (Kgf. 105268, alleen de eerste krant), Sergeant P.J.A. 
Jansen (Kgf. 97035) en P.A.C.M. van Roemburg (Kgf. 104402). 
24 In deze groep bevonden zich de werkweigeraars uit Stalag XII-d Trier en de Arbeits Kommando’s in 
Brüx die vielen onder Stalag IV-c Wistritz (zie ook het dagboek A.M. Veltkamp Kgf. 104075). 
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Woensdag 12-1-1944 
Om 14.00 uur uitgifte van de Rode Kruis pakketten. Ik heb er een van 20-12-1943, 
twee broden en shag. ’s Avonds gebridged. 
 
Donderdag 13-1-1944 
Om 08.00 uur fourageren. Met acht man in twee ritten acht manden aardappelen en 
een ton zuurkool. We komen ’s morgens net niet aan de beurt voor het ontvangen 
van een Amerikaans pakket, want het is appèl. Bieten, het smaakte goed. Na het 
eten gekaart en verloren. ’s Middags het derde en laatste Amerikaanse pakket 
gehaald. Het is weer in orde. 
 
Vrijdag 14-1-1944 
Om 09.30 uur ontluizen, baden en wegen. Ik woog nu 68½ kilo en ben dus in 14 
dagen drie kilo aangekomen. Het gaat in de goede richting. Zuurkool, het was erg 
zuur. Daarna weer een partij bridge verloren. ’s Middags een partij geschaakt. Daar 
ben ik ook weer mee begonnen, maar ik moet er eerst weer helemaal inkomen. Om 
14.00 uur fourageren. Het heeft vanmorgen gesneeuwd, dus doen we dat met een 
eenvoudige slede dan behoeven we niet te sjouwen. Post, maar ik ben er niet bij. 
Pakketten, daarbij wel, 1 keer. ’s Avonds repetitie van het zangkoortje. 
 

 
Fourageren met behulp van een slede  

(afbeelding uit „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945”, Tomasz Owoc). 

 
Zaterdag 15-1-1944 
Mijn was heb ik gisteravond in de week gezet daarom heb ik mij om 06.00 uur laten 
wekken om het spul vroeg in het waslokaal uit te spoelen. Om 08.00 uur moet ik 
pakketten uitgeven. Stappers (Sergeant H.J. Stappers, Kgf. 104366) haalt warm 
water voor me. Ik bezorg hem wat karton en papier. Groen zet mijn was in het sop en 
zo loopt de zaak toch. Ik krijg een Rode Kruis pakket van Co van 27-12-1943. Het 
was in orde. ’s Middags heb ik de zaak uitgeboend, na eerst nog gefourageerd te 
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hebben. ’s Avonds twee keer uitgespoeld en eindelijk is het klaar. Gelukkig, want aan 
wassen heb ik een hekel. ’s Avonds politiek weekoverzicht en me geschoren. 
 
Zondag 16-1-1944 
Om 08.00 uur appèl. Deze keer ben ik een vieze Nederlander, want ik heb me na het 
appèl gewassen. Een maaltje gedroogde appeltjes naar de kleine keuken gebracht. 
Om 09.15 gezongen Hoogmis en Heilige Communie. Daarna koffie gedronken en 
wat gegeten. Om 11.00 uur appèl. 11.30 uur koolraap. Daarna een kaart naar de 
vrouw geschreven. Kruiswegoefening. ’s Avonds 1½ mokje bruine bonen met een ½ 
bus paté en appeltjes na. Ik kon niet alles op. ’s Avonds muziek geschreven. Alweer 
een zondag om.  
 
Maandag 17-1-1944 
Mijn was kan ik gedeeltelijk al opbergen. ’s Morgens en ’s middags muziek 
geschreven, daar ben ik nu mee klaar. ’s Avonds komen er weer Hollandse kranten 
en hebben we wat te lezen. Het licht gaat weer eens uit. 
 
Dinsdag 18-1-1944 
Vanmorgen heb ik mijn sokken gewassen in een apart sopje. Vandaag koolraap. 
Mijn aardappelen bak ik op. Om 13.00 uur repetitie van het zangkoortje. ’s Morgens 
komt er wat post, ik krijg een brief van Co van 1-1-1944. Om 14.00 uur tombola van 
restanten van Amerikaanse en Deense pakketten, onder luid hoera. Ik win een bus 
melkpoeder, een stuk zeep en vier sigaretten. Er is sprake van dat de aspirant 
reserve officieren, dat zijn vaandrigs en sergeanten uit barak 17, zullen vertrekken 
naar een ander kamp. Wanneer is niet bekend, maar zij moeten zich gereedhouden. 
Gisteren kreeg ik een postwisselstrookje van 1-11-1943, groot 13,26 RM.  
De zieken, die geheel vrij van dienst hebben, moeten zich ook voor vertrek gereed 
houden. ’s Avonds weer eens gebridged. 
 
Woensdag 19-1-1944 
Gisteravond is Sergeant-majoor infanterie Marcelis (C.J. Marcelis Kgf. 104435) 
zenuwziek naar Krakau overgebracht. Hij had zelfmoordplannen, was gevaarlijk voor 
zichzelf en anderen. Al een tijdje was hij niet in orde. ’s Morgens gebridged en weer 
een partij verloren. Koolraap en 1/3 brood. Het is vandaag de verjaardag van Prinses 
Margriet. Onder het eten komt de commandant een kleine toespraak houden en wij 
brengen een driewerf hoera uit. ’s Morgens op het appèl was er geen gelegenheid 
voor. ’s Avonds wordt er in onze barak een gezellige avond gegeven. Het idee kwam 
plotseling om 17.00 uur bij sommigen op. Het zijn meest bekende nummers en 
moppen, maar het is toch leuk. De opperschippers en de hoofdvertrouwensman zijn 
uitgenodigd. Na afloop komt plotseling een colonne van barak 10 door onze barak 
hossen. Zij willen zo door alle barakken heen, maar het gaat niet door want een 
schildwacht maakt er een einde aan. Ter kalmering draait die de lichten even uit. 
 
Donderdag 20-1-1944 
Vandaag geen nieuws, geen post, geen pakketten. Er is schijnbaar stagnatie in het 
spoorwegvervoer. 
 
Vrijdag 21-1-1944 
Zieken komen terug. Die zouden wegens zenuwziekte naar huis gaan, maar dat gaat 
niet door. Om 16.00 uur uitreiking van 50 pakketten, die in het begin van de week zijn 



 

83 

aangekomen. Terwijl we er mee bezig zijn, komt er een nieuwe grote zending 
binnen, ook post. 
 
Zaterdag 22-1-1944 
’s Morgens generaal schoon-schip. De barak staat zowat op zijn kop. De ramen 
worden weer eens schoongemaakt. ’s Middags me geschoren en gebridged, 
verloren. 
 
Zondag 23-1-1944 
Om 09.15 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Vandaag erwten. Na het eten 
gekaart, de laatste partij om de vierde prijs en verloren. ’s Avonds wordt er een 
proefdrive gehouden. Ik doe daar niet aan mee, mijn partner wil de godsdienst-
oefening niet verzuimen. Het is heel rustig in de barak. Onderwijl schrijf ik een kaart 
naar de vrouw. 
 
Maandag 24-1-1944 
Vandaag heb ik het boek “Hollands glorie” van Jan den Hartog uitgelezen. Het is een 
prachtboek. Het gaat over de zeesleepvaart. De dag is zo om. ’s Avonds worden de 
pakketten voorgelezen voor morgenochtend. Ik ben er twee keer bij. 
 
Dinsdag 25-1-1944 
Om 08.00 uur begin ik met de uitgifte van de pakketten. Ik krijg twee Rode Kruis 
pakketten van de vrouw van 30-12-1943 en van 8-1-1944. Er was een pakje 
puddingpoeder bij dat ik me goed zal laten smaken. Onderwijl worden de overige 
pakketten ingeschreven, die ik ’s middags moet uitgeven. Daar is nog een pakket 
van Harry bij, datum poststempel 15-1-1944. Ik ben ’s avonds knap moe. 
 
Woensdag 26-1-1944 
’s Morgens heb ik de naald gehanteerd, vervelend werk. ’s Middags geschaakt, 
onderbroken door het aardappelen schillen in de openlucht om 14.00 uur. Ook nog 
een potje havermout gekookt en opgegeten. 
 
Donderdag 27-1-1944 
Vandaag de gehele dag geschaakt, maar 1 partij gewonnen. De vaandrigs, enz. zijn 
nu vertrokken in drie ploegen 25. 
 
Vrijdag 28-1-1944 
Vannacht heeft het geweldig gestormd. ’s Morgens slecht weer, regen, wind en 
hagel. Majoor Tromp komt zeggen dat hij 40.000 Argentijnse sigaretten voor ons 
heeft ontvangen en dat vanmiddag een wagon pakketten gelost moet worden. Er is 
dus weer wat in aantocht. Post, deze keer ben ik er ook bij, twee brieven van de 
vrouw van 5 en 6-1-1944. ’s Middags een partij geschaakt met Sep voor de tweede 
keer gewonnen. Pakketten worden voorgelezen, ik ben er één keer bij. Morgen 
uitgifte. Die wagon pakketten was niet voor ons maar voor de Fransen. 
 
Zaterdag 29-1-1944 
Om 08.00 uur uitgifte van de Hollandse pakketten, voor mij één van 13-1-1944. 

 
25 Er vertrokken op 27-1-1944 minimaal 37 man naar Oflag 67 Neubrandenburg. Onder hen bevond 
zich ook tandarts Wim Ruyten. 



84 

’s Middags de boel opgeborgen en een pannetje pap gekookt. In het pakket zat ook 
een mooie zakagenda voor 1944. ’s Avonds naar een partij schaak gekeken en 
wekelijks overzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 30-1-1944 
Deze zondag geen Heilige Mis, want er is geen priester. De Feldwebel is er ook niet. 
’s Middags een brief naar het vrouwtje geschreven. ’s Avonds een partij geschaakt. 
 
Maandag 31-1-1944 
Vandaag is het de verjaardag van Prinses Beatrix. Na het appèl onmiddellijk 
aardappelschillen. Om 08.30 uur moeten we buiten het kamp een flinke steen gaan 
halen. Dat doen we tweemaal. We hebben allemaal een oranje papiertje op onze 
muts. Tijdens de mars wordt er flink gezongen, de stemming is goed. De Fransen 
komen kijken wat er loos is. Na het appèl van 14.00 uur weer aardappelen jassen 
voor morgen. Onder het eten komt de schipper een dagorder voorlezen. Daarna 
driemaal hoera. ’s Middags krijgen we per man 91 Argentijnse sigaretten, de helft 
Engelse en Amerikaanse. Ze zijn bedoeld als Kerstgift van Hollanders in Argentinië. 
’s Avonds is er voor barak 14 een toneelvoorstelling van O. en O. genaamd “De 
pakketboot de Volharding” in drie bedrijven. Het is een mooi stuk en we hebben ons 
best geamuseerd. Twee damesrollen waren er bij, één ervan was bijzonder goed 
geslaagd, het was een moordgriet. 
 
Dinsdag 1-2-1944 
’s Morgens wat geschaakt. Na het eten een dutje gedaan. Om 15.30 uur pakketten 
uitgeven, een 200 stuks. ’s Avonds gebridged, een gezellige en spannende partij was 
het. 
 
Woensdag 2-2-1944 
Om 09.30 uur moet ik baden en ontluizen. Met het eten zijn we weer terug.  
’s Middags een dutje gedaan. We krijgen weer een kaart. 
 
Donderdag 3-2-1944 
Om 07.00 uur moet er een ploeg uit onze barak kolen gaan lossen in Kobierzyn. De 
overigen moeten om 08.00 uur stenen gaan halen even bij het dorp. Daarna maken 
we een paar rondjes rond de barakken, afstappen. ’s Middags moet ik, met nog drie 
man, mos gaan halen uit een weiland voor de ingang van het kamp. de stenen en 
daar tussen het mos komt op een talud rond de barakken voor verfraaiing. We 
krijgen weer zeep en er is post. Ik krijg een brief van de vrouw van 20-1-1944. Wat er 
met Herman loos is, begrijp ik niet. ’s Avonds een partij gebridged. We hebben per 
man 1½ sigaret gegeven om een sterkere lamp te kopen. ’s Middags toen we buiten 
het kamp aan het werk waren, passeerde ons nog een begrafenisstoet van een 
Franse krijgsgevangene, dat is al de derde sinds we hier zijn. 
 
Vrijdag 4-2-1944 
Ik heb me opgegeven om kolen te laden in Kobierzyn. Om 07.00 uur afmars met 
twintig man, ieder met een schop, onder geleide van twee posten. We moeten twintig 
minuten lopen en het is prettig eens geen prikkeldraad te zien. Twee man nemen de 
benen. Om 11.00 uur verzamelen en tellen. Toen werden ze gemist. Zoeken door de 
posten, wij pret. Daarna terug naar het kamp. ’s Middags pakketten uitgeven. Het is 
voor mij een drukke dag geweest. ’s Avonds een brief geschreven naar Harry. 
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Zaterdag 5-2-1944 
’s Morgens schoon schip in de barak. Daarna een partij geschaakt. Na het appèl 
(aardappelen) jassen. ’s Avonds gebridged, een sigaret gewonnen en het wekelijks 
overzicht van Kamphuis gehoord. Er is weer een zending melk van het Deense Rode 
Kruis aangekomen, maar er is flink van gestolen. 
 
Zondag 6-2-1944 
Bij het appèl van 08.00 uur was het nog niet bekend of we vandaag een Heilige Mis 
zouden kunnen bijwonen. Na het ontbijt komt de priester plotseling binnen, dus toch 
nog een Heilige Mis en Heilige Communie, al is het zonder zang. Dat we al gegeten 
hebben is geen bezwaar. Gisteren heeft het wat gesneeuwd en alles is weer wit.  
Om 11.30 erwten en Amerikaanse pruimen na. ’s Middags een brief naar het 
vrouwtje geschreven. Om 14.30 Kruisweg(oefening). ’s Avonds een mokje bruine 
bonen daarna een spelletje afgelegd. Om 22.00 uur naar bed. 
 
Maandag 7-2-1944 
Na het appèl (aardappelen) jassen. Gebridged. Na het appèl van 11.00 uur weer 
jassen. Kroten. ’s Middags een mokje bruine bonen voor morgen ingeleverd en een 
Fins soepje klaargemaakt. ’s Avonds wat gelezen. 
 
Dinsdag 8-2-1944 
Ik heb weer een nieuw boek te pakken, dus kan ik vandaag lezen. Het gerucht gaat, 
dat het verlof van de Duitsers ingetrokken is. ’s Avonds een partij gekaart. 
 
Woensdag 9-2-1944 
’s Morgens komt de kapper. Zijn machientje is kapot geweest en zodoende is mijn 
haar knap lang. Maar nou zie ik er weer behoorlijk uit. Op ons terrein moeten nu 
schuilloopgraven gemaakt worden. Bij het appèl van 11.00 uur wordt er een 
pikhouweel vermist. De betrokken werkploeg moet gaan graven en vindt het ding 
terug. Wij moesten zolang op de appèlplaats blijven staan. Na het eten jassen en 
pakketten voorlezen, ik één keer. ’s Middags uitgifte. ’s Middags moeten wij werken 
en de overigen exerceren, dat is hier voor de eerste keer. Het geeft veel hilariteit. 
Daarna moet ik pakketten uitgeven. Voor mij is het pakket van 24-1-1944. ’s Avonds 
een briefkaart van het vrouwtje van 14-1-1944. 
 
Donderdag 10-2-1944 
Met Groen heb ik een ochtendwandelingetje gemaakt. Om 11.00 uur appèl en 
exercitie, niet lang. De Deense melk wordt uitgedeeld; met drie man een busje. 
 
Vrijdag 11-2-1944 
Vanmiddag heb ik mijn was in de week gezet. Verder geen nieuws. Mijn horloge dat 
niet meer liep en dat ik bij een kennis in de reparatie had gegeven, kreeg ik 
vanavond weer terug. Het was vuil. Het loopt nu weer goed. Het kostte me 2 
Amerikaanse sigaretten. 
 
Zaterdag 12-2-1944 
Vanmorgen ben ik vroeg gepord om met de reveille mijn was uit te spoelen. Om 
08.30 uur heet water koken, zeepsop maken en het zaakje afgedekt. Tot 12.00 uur 
laten trekken. Na het eten uitgeboend en om 17.00 uur, als er weer water is, twee 
maal uitgespoeld en in bleekwater gezet. Dan gaat plotseling het licht uit en moet ik 
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mijn kuipje wegzetten. Na 20.00 uur gaat het licht pas weer aan, het water en het 
waslokaal zijn afgesloten. Gelukkig krijg ik de sleutel van Ackema (Sergeant M.J.H. 
Ackema Kgf. 104477), de faai en kan ik mijn goed uit het bleekwater halen, dat ik 
nogal vrij sterk gemaakt had. Nu moet ik morgenochtend de zaak nog eens 
uitspoelen. Het karwei duurt lang deze keer.  
 
Zondag 13-2-1944 
Weer vroeg eruit en weer eens gespoeld. Nu is mijn was eindelijk klaar. Vandaag 
hebben we geen Heilige Mis. Om 06.30 uur voorlezen van de Misgebeden. Om 
10.30 uur weekoverzicht van Kamphuis. ’s Middags twee kaarten naar de vrouw 
geschreven. Nu twee anders wordt de voorraad te groot. ’s Avonds wordt de finale 
van de barakkendrive in 14, onze barak, gehouden. (Barak) 14 wint, daarna 
prijsuitreiking; sigaretten. Ik heb de avond ook met een gezellig partijtje 
doorgebracht. 
 
Maandag 14-2-1944 
Na de appèls van 08.00 en 11.00 uur (aardappelen) jassen. De nieuwe werkweek 
ben ik begonnen met een partij schaak met Verberkmoes (Sergeant J.A.W. 
Verberkmoes, Kgf. 104400). Het dooit alweer. ’s Middags een partij geschaakt.  
Om 16.30 uur uitgifte van 200 pakketten. Om 18.00 uur begint de eerste van de drie 
cabaretavonden van O. en O. in barak 15. Het zangkoortje moet als nummer vier 
opkomen. Het ging goed en daarna ben ik weer weggegaan. Het lijkt me een 
gezellige avond worden. ’s Avonds gekaart.  
 
Dinsdag 15-2-1944 
Vanmorgen heb ik eerst het opbergzakje voor twee kaartspelen, waar ik gisteren aan 
begonnen was, afgemaakt. Het is in orde, valt me mee. Om 10.45 appèl, daarna 
(aardappelen) jassen. Om 11.30 uur eten, koolraap, heel weinig, ½ liter. We kunnen 
goed merken dat deze week de rantsoenen verminderd zijn en dat de voorraad bij de 
mensen opraakt, ook wat betreft de rokerij. ’s Middags lap katoen, afkomstig van een 
Belgisch pakket, uitgetornd. Daar kan een mouwvoering voor mijn veldjas van 
gemaakt worden. Vanavond eet ik een bruine bonensoepje. ’s Middags kreeg ik een 
kaart van het vrouwtje van 5-2-1944. Zij was ziek, geen prettig bericht. Ik hoop maar 
dat ze nu weer beter is. Het is ellendig zo te moeten gissen. ’s Avonds weer even 
gezongen en daarna gekaart en verloren. 
 
Woensdag 16-2-1944 
Er staat een koude, scherpe wind. In de barak is het niet erg warm. ’s Morgens heb 
ik mijn ondergoed wat hersteld. Na het eten een dutje gedaan. ’s Avonds wordt er 
een ton met pap voor de Fransen binnengebracht. We hebben allemaal een flinke 
portie. Dan zijn wij aan de beurt voor de cabaretavond. Om 18.00 uur begint het spul. 
Het is een leuk non-stopprogramma tot 21.30 uur. Zang van de Hotswingers, 
cowboys, moppen en liedjes, een eenakter “de tandarts”, zangkoor. We hebben ons  
uitstekend geamuseerd. 
 
Donderdag 17-2-1944 
Het is vannacht koud geweest. ’s Morgens een spelletje afgelegd. Op het zieken-
rapport opgave van diegenen die een bril en / of glazen nodig heeft. Het Nederlandse 
Rode Kruis heeft een inzameling gehouden. Na het eten een dutje gedaan.  
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’s Middags ben ik eindelijk begonnen om de knollen in mijn sokken te gaan stoppen. 
Ik heb er lang genoeg mee gewacht. Een gat krijg ik klaar. ’s Avonds gezellig 
gebridged. Vanmiddag heeft plotseling de radio, die zogenaamd defect was, 
gespeeld, heel even maar. 
 
Vrijdag 18-2-1944 
Om 09.30 uur baden en ontluizen. ’s Middags weer eens een boek gehaald. 
 
Zaterdag 19-2-1944 
Vanmorgen heeft iemand een verkeerde muts, de mijne, meegenomen. Maar na het 
tweede appèl heb ik hem weer terug. De maandelijkse kantinezending komt binnen. 
We krijgen 71 sigaretten, twee doosjes lucifers en ¾ pakje vloeitjes voor 3 zloty. 
’s Middags een dutje gedaan en daarna geschoren. Vandaag geen post en geen 
pakketten want de zaak daar is gesloten. Gisteren zijn uit het kamp “De Vlieger-
horst”, 400 Fransen vertrokken. Men zegt dat ons kamp nog het enige krijgs-
gevangenkamp in Polen is. Weer een gat in mijn sok gestopt. Het is nu flink koud en 
we zitten allemaal om de kachel. ’s Avonds overzicht van Kamphuis. 
 
Zondag 20-2-1944 
Met de reveille moet ik de ton met Ter Haar (Sergeant J.E. ter Haar, Kgf. 104358) 
wegbrengen. Dat is de gemeenschappelijk po voor de nacht en staat in een 
afgesloten ingang. Om 08.30 Heilige Mis en Heilige Communie. De Sonderführer 
Rudiger komt er ook bij voor controle. Nog steeds is het flink koud. Om 11.30 uur 
erwten, smaakt best. ’s Middags twee kaarten naar de vrouw geschreven aan een 
tafel met mijn overjas over de benen; anders is het te koud. Vrijdagmorgen bij het 
baden zijn we gewogen. Ik woog nu 73,8 kilo. Sedert 14-1-1944, precies vijf weken, 
ben ik 5½ kilo aangekomen, niet slecht gedaan. ’s Avonds gebridged met een deken 
over de benen anders wordt het te fris. 
 
Maandag 21-2-1944 
Het is windstil geworden en is het niet meer zo koud, maar toch in de buurt van de 
kachel blijven. We krijgen voor het eerst gedroogde groenten, snijbonen. Ze zijn nog 
wat hard maar ze smaken goed. ’s Middags een dutje gedaan en ’s avonds gekaart, 
nu zonder deken. Post, ik krijg een kaart van de vrouw van 31-1-1944. 
 
Dinsdag 22-2-1944 
Vanavond twee sokken gestopt. Om 13.00 uur repetitie van het koortje. ’s Middags 
plotseling inspectie van de Abwehr. In de tweede barak wordt het grondig gedaan, 
maar wij zijn de derde barak. De pakketten worden voorgelezen, maar ik ben er niet 
bij. Morgenochtend uitgifte. ’s Avonds gekaart. Het licht in het hele kamp gaat 
plotseling uit, luchtalarm? Dan duurt dat niet lang, misschien een storing in het net.  
Ik krijg 20 zloty uitbetaald.  
 
Woensdag 23-2-1944 
Vanmorgen pakketten uitgegeven, ik was niet bij. ’s Middags ben ik naar de Franse 
tandarts geweest. Geplombeerde kies, waarvan een deel van de kroon eergisteren 
was afgebroken, moest gevuld worden. Bij het boren raakte hij behoorlijk de zenuw26. 
De radio speelt af en toe weer. ’s Avonds gebridged. 

 
26 De Nederlandse tandarts Wim Ruyten was op 27-1-1944 vertrokken naar Oflag 67 
Neubrandenburg. 
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Donderdag 24-2-1944 
Vandaag hadden we de werkbeurt. We moesten banken, tafels en hout halen uit het 
Franse kamp. Het is vandaag belangrijk kouder dan gisteren, toen ging het wel weer. 
Na het eten een dutje gedaan. ’s Middags moeten 16 man plotseling Amerikaanse 
pakketten gaan lossen aan het station. Er is dus gelukkig weer wat op komst. 
Waarschijnlijk volgende week woensdag uitreiking. 
In plaats van twee kaarten krijgen we een brief. Vanmiddag heb ik mijn laatste sok 
gestopt. Dat snertwerk is gelukkig weer klaar. ’s Avonds een spelletje afgelegd. 
 
Vrijdag 25-2-1944 
Voor ontbijt een pannetje havermout gekookt. Me daarna geschoren. Vervolgens wat 
muziek overgeschreven. ’s Avonds wat gelezen en repetitie zangkoor. 
 
Zaterdag 26-2-1944 
Om 08.00 uur uitgifte van pakketten, ik ben er niet bij. Gisteren kregen we per man 
ongeveer 10 haringen van het Deense Rode Kruis. Om 13.00 uur zangrepetitie. 
Over 14 dagen weer een cabaretavond. ’s Middags gelezen en ’s avonds een partij 
gebridged om een Amerikaanse sigaret en gewonnen. In Holland wordt mettertijd 
een boek uitgegeven over de krijgsgevangenen: “Prikkeldraad”. Ik heb me er voor in 
laten schrijven, de prijs fl. 4,50. 
 

 
Het boek “Prikkeldraad” 

 
Zondag 27-2-1944 
Om 08.30 uur gezongen Heilige Mis en Heilige Communie. De barak 15 is maar voor 
de helft beschikbaar daar het toneel verbouwd en vergroot wordt. Mijn 
pakkettenvoorraad begint nu snel te minderen. Ik heb alleen nog wat bruine bonen 
over. Mijn brood heb ik gisteren al opgegeten, dus ontbijt ik vanmorgen niet. Na het 
eten een brief naar het vrouwtje geschreven. Daarna een partij schaak gespeeld.  
’s Avonds kregen we een lezing te horen over een expeditie naar Afrika en de 
Pygmeeën. Morgenavond wordt die voortgezet. 
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Maandag 28-2-1944 
’s Morgens en ’s middags muziek overgeschreven. ’s Middags uitgifte van ruim 500 
pakketten, ik ben er twee keer bij. Ze komen precies op tijd, want vandaag heb ik 
mijn laatste maaltje bruine bonen maar de kleine keuken gebracht. Ze waren van  
27-1 en 8-2-1944. In het laatste pakket zat een foto van de kleine. Wat is die 
veranderd en gegroeid. Ik ken hem haast niet meer terug! Ik ben er heel blij mee, 
maar toch kreeg ik (er) gelijk zwaar de pest in, dat ik dat groeiproces niet kon 
bijwonen, niet kon zien. Die bui zakt natuurlijk weer. Mijn rookgerei was gisteravond 
op. Vandaag de eerste dag dat ik sinds geruime tijd zonder zit. ’s Avonds gebridged. 
Ik heb ook een mooi boek “De reis van de K XVIII”. ’s Avonds weer de lezing over 
Afrika. 
 
Dinsdag 29-2-1944 
Mijn boek uitgelezen. 
 
Woensdag 1-3-1944 
We beginnen alweer aan een nieuwe maand. De tijd gaat snel. ’s Morgens de partij 
bridge afgemaakt en gewonnen. De tweede kampkrant wordt uitgedeeld. 
 

 
Jaargang 1 nr. 2, van “Luister eens uit” (collectie Johan van Hoppe). 

 
Om 11.30 uur gedroogde spinazie of iets dergelijks. ’s Middags uitgifte van een 
Amerikaans pakket per man, pakket nummer 10. Er zitten nu vijf pakjes sigaretten in 
en twee stukken chocolade. ’s Avonds intelligentiewedstrijd met vragen over de 
voetbalsport. 
 
Donderdag 2-3-1944 
’s Morgens heb ik mijn ene broek gerepareerd die is nu weer in orde.  
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Post, ik krijg een brief van de vrouw van 13-2-1944. Ze is gelukkig weer beter, maar 
er is ingebroken. De ellendelingen! Ik moet op een tweede brief wachten om meer te 
weten. Om 13.00 uur repetitie van het koortje. Om 16.30 uur brandweeroefening. 
Flauwekul. ’s Avonds gebridged. 
 
Vrijdag 3-3-1944 
Vanmorgen aan mijn Franse broek een stel knopen gezet. Ik heb nu drie broeken. 
Na het eten een dutje gedaan. Om 16.00 uur uitgifte van pakketten. Eerst nog om 
15.00 uur Kruiswegoefening vanwege de Vastentijd. ’s Avonds aan een drive 
meegespeeld. We eindigen als nummer 1 en wonnen 4 sigaretten. Dat was een 
meevaller. Twee man stellen tezamen 16 sigaretten beschikbaar om de drive te 
betalen, die niet naar ieders zin was verlopen. Dat gebeurt morgen na het eten.  
De postmeester heeft op mijn verzoek geïnformeerd of er nog een tweede brief voor 
mij was aangekomen, waar wat meer gegevens over de inbraak in zou kunnen 
staan, maar de brief is er nog niet. Ik zit nog in het onzekere, afwachten maar. 
 

 
Stukje over postmeester Dekker, in “Luister eens uit”, Jaargang 1 nr. 7  

(collectie Johan van Hoppe) 

 
Zaterdag 4-3-1944 
Vanmorgen moest ik de vuilnisbak gedeeltelijk leeg maken, een werkbeurt. Na het 
eten de drive overgespeeld maar geen prijs gewonnen. ’s Avonds wat gelezen maar 
om 19.30 gingen alle lichten uit. Luchtalarm. Toen gezongen en om 22.00 uur naar 
bed. 
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Zondag 5-3-1944 
Om 08.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Daarna gezellig ontbeten. Om 11.30 
uur erwten. Daarna een brief naar de vrouw geschreven. Om 15.00 uur Kruisweg-
oefening. ’s Avonds wordt er een lezing gehouden over de organisatie van een grote 
moderne fabriek. Het was heel leerzaam. 
 
Maandag 6-3-1944 
’s Morgens begonnen met een partij bridge. Om 11.00 uur moest onze kleding 
gemerkt worden met K.G. Nu zijn we echte krijgsgevangenen. ’s Middags een dutje 
gedaan. ’s Avonds weer een lezing over de ontwikkeling van het papier, de schrijf-
methodes. Het was niet zo interessant. 
 
Dinsdag 7-3-1944 
Vandaag tien maanden van huis. Wanneer komt het eind? Om 09.30 uur baden en 
ontluizen, maat dat wordt verzet tot ’s middags 13.30 uur. Om 15.30 uur uitgifte van 
pakketten, ik krijg er één van 9-2-1944. ’s Avonds een partij bridge verloren. 
 
Woensdag 8-3-1944 
Heden is onze commandant, de opperschipper Heerschap, jarig. Barak 10 heeft de 
ingrediënten voor een taart geleverd. Die was vanmorgen in het waslokaal te 
bezichtigen. Een pracht stuk vakwerk in een aardig pakketje verpakt. Wij hebben ze 
verpakt in een bootsmanfluitje, de kanariepiet. Op het appèl van 10.30 heeft majoor 
Tromp hem namens ons allen gefeliciteerd en de oorkonde overhandigd. Daarna 
hebben de barakkenchefs hun cadeau overhandigd: sigaretten en taarten. Na het 
eten werd er hem een serenade gebracht met verklede personen. Heel aardig. 
’s Middags naar de Franse tandarts. ’s Avonds gebridged. De uitgifte van de 
Amerikaanse pakketten is uitgesteld. Reden onbekend. 
 
Donderdag 9-3-1944 
Gisteren hebben we een antwoordkaart gekregen om naar huis te zenden. Nieuwe 
formulieren zijn er nog niet. ’s Middags zangrepetitie. ’s Avonds lezing over de radio. 
 
Vrijdag 10-3-1944 
Vanmorgen een broek en mijn beenwindsels in het water gezet. Om 10.00 uur 
zangrepetitie. Na het eten een dutje gedaan. Om 14.00 uur uitgifte van ruim 800 
pakketten, ik ben er twee keer bij, respectievelijk van 18-2 en poststempel 28-2-
1944. Op het laatste kaartje was ze vergeten de datum te schrijven. 
 
Zaterdag 11-3-1944 
Ik heb een mooi boek te pakken: “De muiterij op de Bounty”. Daar ben ik een tijd zoet 
mee. We krijgen drie briefkaarten, die hadden we nog tegoed. Briefformulieren zijn er 
nog niet aangekomen. Om 10.30 uur generale repetitie. ’s Avonds weekoverzicht van 
Kamphuis. Om 15.00 uur hadden we Kruisweg, die gistermiddag vanwege de 
pakketten niet kon doorgaan. 
 
Zondag 12-3-1944  
Om 08.00 uur appèl. Voorlezing van een oorkonde met uitreiking van de medaille 
voor 24 jaren trouwe dienst. Het was een humoriskant geval. Om 08.30 Heilige Mis 
en Heilige Communie. Daarna ontbeten en verder gelezen. Om 15.00 uur Kruisweg. 
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Daarna een briefkaart naar de vrouw geschreven, veel nieuws heb ik niet. ’s Avonds 
gebridged. 
 
Maandag 13-3-1944 
Vanmorgen moeten we koolraap schoonmaken in de keuken. Er is een voorlopig 
bestuur benoemd om een vereniging op te richten van Oud-Krijgsgevangenen.  
Om 14.00 uur extra appèl omdat we niet meer ordelijk genoeg afmarcheerden.  
’s Avonds om 18.30 uur moeten we met het koortje het eerste cabaretavondje 
openen. Het was een succes. Daarna in de barak over het duikerwezen en het werk 
van de duikers bij de Marine. Ik kreeg nog een dubbele briefkaart van de vrouw van 
7-3-1944. Ze is weer ziek geweest, bronchitis, maar gelukkig weer beter. 
 
Dinsdag 14-3-1944 
Vandaag geen nieuws. Wat gelezen. ’s Avonds weer even gezongen. Ik kreeg een 
brief van de vrouw van 6-3-1944. 
 
Woensdag 15-3-1944 
’s Morgens een paar knopen aan mijn Franse broek gezet. ’s Middags naar de 
tandarts. Daar worden ook de Amerikaanse pakketten uitgedeeld, drie stuks per vier 
man. Iedereen die kapotte broeken heeft, moet die ruilen, want vrijdag komt de 
Zweedse Gezant! Ze schijnen daar nogal bang voor te zijn. ’s Avonds is onze barak 
aan de beurt voor de cabaretavond. Het was een gezellige avond, maar het vorige 
programma was toch beter. De volgende avond is een toneelavond. 
 
Donderdag 16-3-1944 
Na het eten wordt bekend gemaakt, dat er Nederlandse Rode Kruis eenheids-
pakketten zijn aangekomen. Om 15.00 uur wordt in het badlokaal de inhoud van de 
longen gemeten, bij mij 80,25 en wordt er ook een foto gemaakt. ’s Avonds 
gezongen en begonnen met bridge, maar om 19.30 uur ging het licht uit en niet meer 
aan, storing. 
 
Vrijdag 17-3-1944 
’s Morgens komt de Zweedse gezant of een vertegenwoordiger. Al een paar dagen 
zijn de Duitsers al geweldig zenuwachtig. Het terrein moet in orde gemaakt worden, 
enz. Er wordt nog meer werk van gemaakt dan voor een generaal. Het was een 
jonge kerel, heel rustig en trok zich nergens iets van aan. Er is een wagon levens-
middelen aangekomen. Om 13.00 uur lossen en overbrengen naar het kamp. Het 
zijn allemaal kisten, totaal gewicht 6 ton. Het is een Argentijnse zending.  
Ook is de rest van de Hollandse zending aangekomen en van het Deense Rode 
Kruis twee vaatjes marmelade. We kunnen voorlopig vooruit! Om 15.00 uur uitgifte 
van de particuliere pakketten, ik ben er bij (met een pakket) van 29-2-1944.  
We krijgen een briefkaart. Groenestijn heeft een portretlijstje gemaakt. Theo zit erin 
en hangt nu aan de wand. ’s Avonds lezing over zeevaartkunde. Vanavond zijn we 
aan een novene begonnen. Intentie: dat onze familieleden in Holland gespaard 
mogen blijven van oorlogsgeweld. 
 
Zaterdag 18-3-1944 
Op het appèl worden zogenaamde ordonnansen gevraagd in een Holland 
officierenlager. Verscheidene lui geven zich ervoor op. Om 13.00 uur vergadering 
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van het zangkoortje. Er wordt een bestuur gekozen. ’s Avonds een partijtje gebridged 
en weekoverzicht van Kamphuis. Ik krijg nog een dubbele briefkaart van 8-3-1944. 
 
Zondag 19-3-1944 
’s Morgens Heilige Mis en Heilige Communie. Daarna het bridgepartijtje beëindigd en 
verloren; kosten 1 Camel. ’s Middags een dubbele briefkaart naar het vrouwtje 
geschreven. Om 15.00 uur Kruisweg met 5 minuten preek van H. de Greeve 27. 
’s Avonds een partijtje gebridged met lichtstoring. 
 
Maandag 20-3-1944 
Deze week ben ik met nog drie man kamerwacht. Om 08.00 uur gaan 12 
vrijwilligers op weg naar het Hollandse officierskamp te Linz in Zuid-Oostenrijk  
voor oppassersdiensten 28. Na het eten een dutje gedaan en gelezen. Groen heeft 
mijn tweede lijstje afgemaakt en die hangen we nu voor mijn tempatje (slaapplaats 
van een matroos aan boord van een oorlogsschip). ’s Avonds gebridged en een 
lezing over Suriname. 
 
Dinsdag 21-3-1944 
De lente begint met sneeuw en hagelbuien. ’s Middags een partijtje afgelegd. Om 
13.00 uur repetitie. Om 15.00 uur uitgifte van pakketten. ’s Avonds gebridged. 
 
Woensdag 22-3-1944 
Vandaag is het wasdag. Met de reveille heb ik het zooitje uitgespoeld. Na het ontbijt 
de tafels en banken afgedaan en de barak aangeveegd. Dan is het Hollandse 
eenheidspakketten halen, per man één stuk. Het is een mooi pakket, onder andere 
met een pakje vet. Uit de houtwol kan ik een flink hoofdkussen maken. Mijn hoofd-
kussen heb ik twee soppen gegeven en is mooi schoon. ’s Avonds gebridged en 
gewonnen. Keereweer (Sergeant P. Keereweer, Kgf. 104345) heeft een mooie 
frontkaart gemaakt met een verplaatsbare frontlijn erop. Die hangt nu in de barak. 
 
Donderdag 23-3-1944 
Vandaag heb ik de vroege beurt, dus om 06.30 uur eruit, vegen en thee halen. 
Gisteren kregen we ook nog een blikje melk van het Deense Rode Kruis. De twee 
ons gedroogde wortelen die in het Nederlandse Rode Kruis pakket zat, hebben we 
gisteren ingeleverd en zodoende eten we vandaag Hollandse wortelen. 
Ik heb er een ui en een stukje vet doorgedaan en het smaakte heerlijk, het was 
hutspot. Om 13.00 uur zangrepetitie, er zijn nieuwe leden bijgekomen. 
Gisteren kreeg ik eindelijk een brief van Harry, hij is uit München. ’s Middags muziek 
overgeschreven, ’s avonds gebridged en gewonnen. Ik kreeg een brief van Co van 
10-2-1944. Die inbraak is gelukkig niet ernstig. 
 

 
27 De jezuiet H. de Greeve was de schrijver van het boek “Lichtbakens”, zaterdagavondse tien 
minuten overpeinzingen, 1937. De Greeve was geen krijgsgevangene.   
28 Op 21-3-1944 kwamen deze 12 man (Kgf 98427, 104086, 104106, 104108, 104361, 104399, 
104441, 104555, 104815, 105057, 105362 en 108400) aan in Oflag XXI-c Grüne bei Lissa 
(tegenwoordig Leszno in Polen) waar de reserve officieren gevangen zaten. Korte tijd later op 30-3-
1944 zouden ze weer terugkeren naar Kobierzyn. Lissa zal wellicht door Hamakers zijn verstaan als 
Linz. 
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Vrijdag 24-3-1944 
’s Morgens weer muziek overgeschreven. ’s Middags uitgifte pakketten. In barak 15 
is een mooi altaar gemaakt. De beschildering is nog niet helemaal klaar. ’s Avonds 
gekaart. 
 
Zaterdag 25-3-1944 
Het heeft vannacht flink gesneeuwd. Het lijkt nog niet veel op lente. ’s Morgens heb 
ik mijn veldjas gerepareerd, voering vastgenaaid, chevrons en drie knopen.  
’s Middags een potje roggemeel met gerstebloem en rozijnen gekookt. Gisteren 
kregen we van de Argentijnse zending een doosje vitaminen. ’s Avonds gekaart en 
het wekelijkse overzicht van Kamphuis. 
 
Zondag 26-3-1944 
Om 08.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Het altaar is nu klaar en heel mooi. 
Op de onderpanelen: vis, HS en brood. Op het opstandje van de kandelaars: “Ecce 
panis angelorum” (Zie, het brood der Engelen). Vier houten gedraaide kandelaars. 
Kaarsen en kruisbeeld uit Holland. Boven het altaar drie panelen, het middenstuk 
voorstellende God de Vader die zijn zoon kapot naar de hemel terughaalt. Het linker 
paneel de geboorte en het rechter paneel voorstellende de verrijzenis van Christus. 
Vandaag hebben we onze novene beëindigd ter ere van Onze Lieve Vrouwe van 
Loreto. Intentie: dat onze dierbaren in Holland gespaard mogen blijven van oorlogs-
geweld. ’s Middags twee briefkaarten naar het vrouwtje geschreven. ’s Avonds 
gebridged en een lezing over de Noordzeevisserij. 
 
Maandag 27-3-1944 
De werkweek zijn we begonnen met werken, een bijzonderheid. Met 10 man de weg 
van het Hollandse lager sneeuwvrij maken. ’s Middags gebridged en gewonnen. We 
krijgen per man 30 Amerikaanse en Virginia sigaretten. ’s Avonds gaat het licht twee 
uur uit, storing, Dat gebeurt vaak. 
 
Dinsdag 28-3-1944 
’s Morgens een Argentijns pakket halen. Inhoud: een blik boter, twee corned beef, 
drie aardappelen, groenten, vlees, een marmelade, een koffie, een melk, een pak 
suiker, een melkpoeder, twee plakken chocolade. Om 12.30 uur zand. Er zijn 40 
Vlamingen aangekomen. Ze zullen wel bij de Belgen gestopt worden. ’s Middags na 
het Wehrmachtsbericht, moet Kamphuis de frontlijn op onze kaart belangrijk wijzigen. 
’s Middags komt er een Hollandse dokter en verpleger 29 aan. Het is dokter Erkelens 
(A.D. Erkelens, Kgf. 98958) uit Rotterdam, een hartspecialist van reserve OvG. 2e 
klasse. Op het appèl wordt hij aan ons voorgesteld. ’s Avonds als we zitten te 
bridgen komt hij met Heerschap en Tromp in onze barak en vertelt ons enige 
bijzonderheden uit Holland. Met het eten is het daar slecht, de boterrantsoen is met 
de helft verminderd. De inundatie wordt een nationale ramp!  
 
Woensdag 29-3-1944 
’s Morgens hebben we de werkbeurt. Met ongeveer 10 man pakken papier op 
wagens laden. Na het eten een dutje gedaan. Om 16.00 uur uitgifte van pakketten.  
’s Avonds wat gebridged ongeveer een partijtje afgelegd. 
 

 
29 Deze verpleger was Nicolaas Schumacher Kgf. 98972 (zie David Jan Smit “onder de vlaggen van 
Zweden en van het Rode Kruis”, p. 145). 
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Donderdag 30-3-1944 
Vanmorgen om 09.30 uur baden en ontluizen. Het is fijn zo’n bad. Om 12.30 uur 
repetitie. ’s Middags muziek overgeschreven. We zijn nu bezig met een vierstemmig 
Ave-Veram van Mozart. Het is moeilijk. De frontlijn wordt weer in zuidwestelijke 
richting verlegd. Ik ben verkouden. ’s Avonds gaat het licht weer eens voor een tijdje 
uit. 
 
Vrijdag 31-3-1944 
Vandaag wordt de kleine twee jaar! Hoe zal het thuis zijn? Wat zal die baas het 
zeggen: Ik ben jarig! Om 09.00 uur repetitie van het kerkzangkoortje, de Paasmis. 
Na het eten een flinke dut gedaan. Gisteravond laat zijn die 12 onderofficieren, 
die voor oppassersdiensten bij officieren waren weggegaan, teruggekeerd. Ze 
moesten kolen sjouwen, enz. en dat vertikten ze. ’s Avonds een paar partijtjes 
afgelegd. Vanmiddag zijn vader en moeder zeker op visite geweest?  Hebben ze ook 
gegeten? Enfin, die dag ook alweer om.  
 
Zaterdag 1-4-1944 
Het is nu acht jaar geleden dat ik vrijwillig in dienst kwam bij het vijfde als capitulant. 
Waar blijft de tijd! Mijn nieuwe verhoging gaat vandaag ook in. Om 12.30 repetitie.  
’s Avonds wat gekaart en weekoverzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 2-4-1944 
Om 08.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Na de Mis opdracht aan de Heilige 
Maagd. Naast het altaar is een klein kapelletje opgehangen, waarin een beeldje van 
de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. Eenvoudig maar heel mooi. Deze week hebben 
we geen postformulieren gekregen, dus kan ik ook niet schrijven. ‘s Avonds wat 
gekaart. 
 
Maandag 3-4-1944 
Zomertijd! De klok wordt een uur vooruitgezet. In het zonnetje is het lekker, maar de 
temperatuur is toch nog kil. ’s Avonds heb ik de kaart geschreven, die we vanmiddag 
gekregen hebben. Maar ik heb hem op zondag gedateerd. 
 
Dinsdag 4-4-1944 
’s Morgens een partijtje afgelegd. Om 12.30 uur repetitie. We zijn het Ave Verum van 
Mozart aan het instuderen, het gaat goed. Om 14.00 uur uitgifte van 500 pakketten, 
Van de Argentijnse zending krijgen we twee blikjes corned beef, een kam, een vlees 
met groenten, twee tabletten chocolade, een stuk zeep, een pakje kaas, en 50 
sigaretten. ‘s Avonds gebridged.  
 
Woensdag 5-4-1944 
Mijn lakense veldjas heb ik van de kleermaker eindelijk teruggekregen. De mouw is 
hersteld, maar erg nauw geworden. Daarom heb ik mijn grove veldjas vanmorgen in 
het sop gezet om vooral de voering eens goed uit te boenen. Dan blijf ik die jas 
dragen. Naast het kamp daalde er vanmorgen een commandovliegtuig. Na een 
kwartier steeg het weer op.  
’s Middags wordt er een partij voetbal gespeeld tussen (barakken) 12 en 14. Het was 
een leuk verzetje, maar (barak) 14 verloor. Daarna post! Eindelijk ben ik er deze keer 
bij en krijg ik twee brieven van 20 en 23-3-1944. Alles is goed. ’s Avonds gebridged. 
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Donderdag 6-4-1944 
Witte donderdag. Om 08.30 uur hebben we een Heilige Mis en houden we onze 
Pasen. Om 12.30 repetitie. ’s Avonds krijgen we een zeer interessante lezing te 
horen over het onderwerp: een kijkje in het heelal.  
 
Vrijdag 7-4-1944 
Goede Vrijdag. Om 09.00 uur repetitie van het kerkzangkoortje voor Pasen. Tijdens 
het aardappelschillen na het appèl van 10.45 worden er pakketten voorgelezen.  
Ik ben er drie keer bij. Om 14.00 uur uitgifte. Ik heb meegeholpen met prüfen. 
Het ging hard. De pakketten zijn van 13 en 17-3-1944 en 1 zonder datum, 
vermoedelijk van de 7e ongeveer. Na het appèl godsdienstoefening. Vanwege de 
Goede Vrijdag wordt de Kruisweg gebeden. ’s Avonds is er in onze barak een 
rechtszitting. George Belzer (Sergeant G. Belzer, Kgf. 104373) is beklaagde. Hij 
heeft een sigaret geleend en niet teruggegeven. Het is een humoristisch geval. 
 
Zaterdag 8-4-1944 
Paaszaterdag. De eerste dag van het zaalvoetbaltournooi. De Fransen hebben drie 
ballen en 20 paar voetbalschoenen ter beschikking gesteld. Van iedere barak komt 
er een junioren elftal onder de 35 jaar en een veteranen elftal boven de 35 jaar in het 
veld. Onze barak verliest beide wedstrijden. Er zijn geen goede voetballers bij.  
’s Avonds wordt het toernooi voortgezet. Het opkomen van de diverse elftallen is 
origineel, onder andere op tafelbladen het veld ingedragen met leuke opschriften op 
de rug. ’s Avonds weekoverzicht. 
 
Zondag 9-4-1944 
Pasen. Ik moet de dag beginnen met de abort-ton leeg te gooien. Om 08.30 uur 
Heilige Mis en Heilige Communie. We hebben de Paasmis gezongen en tot besluit 
het “Te Deum”. Daarna ontbeten. Met mijn gedachten ben ik aanhoudend bij jou, 
liefste en bij de kleine. Je bent naar de Vroegmis geweest en thuis koffie gedronken, 
of niet? Ik hoop dat Pinksteren de laatste feestdag in gevangenschap is. Ik heb last 
van een zwerende vinger, het doet behoorlijk pijn en ik ben er beroerd van. Vandaag 
is onze hoofdvertrouwensman de majoor-vliegtuigmaker C. Tromp jarig, 45 jaar. Op 
het appèl van 10.45 uur wordt hij gefeliciteerd en de barakchefs overhandigen de 
cadeaus van hun barakken; een prachttaart, sigaretten en door een Fransman 
getekend portret van zijn vrouw van onze barak. Van 12.00 tot 14.00 uur receptie. 
Om 15.00 uur een korte kerkdienst, een soort Lof. Daarna wordt er een humoristisch-
historische krijgsgevangenen-optocht opgesteld om langs Tromp te defileren; ideeën 
zoals “we gaan naar huis”, “Gepäck aufnehmen”, “Krijgsgevangenen in 1900”, 
“Dysenterie”, “book maker”, “Alles vertjinkt”, “O en O”, “het gerechtshof”, “restant 
voetbal”, “Paas toernooi”, enz. waren uitgewerkt. Het geheel wekte geweldig veel 
hilariteit en was de moeite waard om op de film vastgelegd te worden. Het zangkoor 
liep ook mee en zong tot besluit “Heimwee”, dat herhaald werd bij de barak van de 
Fransen. Ook die hadden schik. 
Het is prachtig zomerweer en alles zit buiten. Door het verzetten van de tijd gaat het 
licht pas laat aan en is het zo 22.00 uur. Daar er geen postformulieren zijn, kan ik 
vandaag niet schrijven, dat is de eerste zondag, maar toch wel beroerd. 
 
Maandag 10-4-1944 
Tweede Paasdag. Na het morgenappèl worden de Heilige Misgebeden gelezen. 
Maar om 09.30 uur komt plotseling de priester nog om een Heilige Mis te lezen. Er is 
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wel juist een interessante match gaande, maar we gaan toch en kunnen zelfs ter 
Communie, al hebben we al gegeten. Post! Ik krijg twee kaarten van het vrouwtje van 
31-3-1944. Nu heb ik ook een goede Pasen. ’s Middags naar de hospik om een 
verband om mijn vinger gehaald. Daarna naar het voetballen kijken. De gehele 
middag worden er wedstrijden gespeeld. Na het appèl de finale van de junioren. 
Barak 12 heeft in beide klassen gewonnen. Prijsuitreiking door de schipper op het 
veld, gepaard gaande met vele hoeraatjes. De Paasdagen zijn en door het mooie 
weer en door het toernooi heel prettig en snel verlopen. ’s Avonds nog wat 
nagepraat. 
 
Dinsdag 11-4-1944 
’s Morgens met mijn vinger in het sodawater gezeten, voor de tweede keer. Het ziet 
er mooi uit. Om 12.30 uur repetitie. We beginnen nu met een compositie van de 
majoor Beekink (Sergeant-majoor W. Beeking, Kgf. 105390); “O Salutaris Hostia”. 
’s Middags een potje havermout gekookt. ’s Avonds een paar partijtjes afgelegd.   
 
Woensdag 12-4-1944 
Het is heerlijk weer en allen zitten buiten. ’s Middags is er uitgifte van Amerikaanse 
en Hollandse pakketten. Ik ga eerst naar de tandarts om een tand te laten 
plomberen. De uitgifte van pakketten loopt behoorlijk in de soep. Onderweg wordt ik 
nog door de Hauptman teruggestuurd. ’s Avonds is het onze beurt om de toneel-
voorstelling bij te wonen. Het stuk heet “Als ik wilde”. Het is een mooi, typisch Frans 
stuk en het wordt heel goed voorgedragen. Er zijn drie vrouwenrollen in. De decors 
zijn af. We hebben genoten. 
 
Donderdag 13-4-1944 
Eerst weer met mijn vinger in het sodawater, dan een kaart geschreven die we 
gisteren ontvangen hebben. ’s Middags repetitie. ’s Avonds een partijtje gebridged. 
 
Vrijdag 14-4-1944 
’s Morgens een gymnastiekles gegeven. ’s Middags bij het eten blijken er steeds 
minder liefhebbers voor te zijn, er gaat eten terug. Dat is jammer. Om 14.00 uur 
repetitie. ’s Avonds ga ik voor de tweede maal het toneelstuk zien. De “hij” van het 
gelukkig echtpaar, 11 jaar getrouwd, vertelt “haar’, nooit wat van hun liefde. Wanneer 
zij erover wil praten, slaapt hij in. Zij vraagt zich af: “Heb ik nog wel enige bekoring 
voor mannen, begeren zij mij nog?” Dat vraagt zij aan een huisvriend en een neef. 
Deze laatste kust haar, hetgeen gezien wordt door haar man. Dreigende echt-
scheiding! Maar alles komt weer goed, doordat hij van haar niet kan scheiden, 
hetgeen haar doet triomferen. Happy end. 
 
Zaterdag 15-4-1944 
Om 08.00 uur uitgifte pakketten. Ik ben er ook bij met een pakket van 23-3-1944. 
We hebben weer een nieuwe kampkrant ontvangen en 75 Poolse sigaretten. De 
krant kostte 2 zloty, het laatste 2.30 zloty. Na het eten om 12.30 uur voetbalwedstrijd 
tussen (barak) 17 en de kampioenen (12). (Barak) 12 won met 5-3.  
Daarna rechtszitting op het sportterrein. Allen gingen er heen, dus benutte ik die tijd 
om mijn dagboek bij te werken en met te scheren. 
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Jaargang 1, nr. 3 en 4 van “Luister eens uit”,  

(collectie Johan van Hoppe). 

 
’s Avonds nog wat buiten gewandeld en een partijtje afgelegd. Er is bekend gemaakt 
door de postmeester, dat de blanco brieven aangekomen zijn. We hebben er al 
verscheidene tegoed. Weekoverzicht door Kamphuis.  
 
Zondag 16-4-1944 
Om 08.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Daarna ontbeten. Het wordt heerlijk 
weer en na het eten ga ik wat zonnebaden. Om 14.00 uur sport. Om 15.00 uur 
godsdienstoefening. Daarna in een enkel sportbroekje op het sportterrein met 
Verberkmoes een partijtje gelegd. Na het appèl, het avondgebed en het brood eten, 
me heerlijk gewassen. Daar knap je van op. Alles zit of ligt buiten, de radio speelt. 
Het is fijn zo. 
 
Maandag 17-4-1944 
We hebben nu per dag viermaal appèl, om 07.30, 11.00, 14.00 en 17.30 uur.  
Mijn wijsvinger zweert nog steeds; in het water ermee en naar de dokter een nieuw 
verbandje erom laten doen. Het is drukkend (weer) vandaag. Na het eten buiten een 
dutje gedaan. Appèl, daarna gymnastiek. We hebben twee brieven gekregen, de rest 
komt volgende week. Gelukkig kunnen we nu weer eens naar het vrouwtje schrijven. 
Om 19.00 uur repetitie. Er gaat een gerucht dat we binnenkort zullen vertrekken 
naar een ander kamp. ’s Avonds een partijtje afgelegd. 
 
Dinsdag 18-4-1944 
Om 08.00 uur klaar staan voor baden en ontluizen. Het gaat niet door. De badloods 
moet schoongemaakt worden omdat vandaag de generaal komt. Om 12.30 repetitie. 
Om 14.30 uur sport. ’s Avonds begint het weer wat te betrekken. Mijn brief heb ik af. 
Er zijn 12 mondorgels uit Genève aangekomen en ’s avonds wordt er fijn op 
gespeeld. 
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Woensdag 19-4-1944 
Met de reveille eruit en mijn was uitgespoeld. Het is vandaag wasdag. Het weer is 
omgeslagen, we moeten binnen blijven. ’s Avonds repetitie en daarna partij 
gebridged. 
 
Donderdag 20-4-1944 
Groenestijn is vandaag jarig, 31 jaar. Om 08.00 uur baden en ontluizen. Het morgen-
appèl is nu om 10.30 uur. Er moet een nieuwe commissie voor O+O benoemd 
worden. iedere barak heeft kandidaten gesteld. Er wordt nu een verkiezings-
campagne gehouden. Demonstraties, reclameoptochten, relletjes en gevechten. 
Barak 17 had een origineel idee. Max de Haas (Sergeant M.E. de Haas Kgf. 107992) 
kandidaat, een halfbloed, verkleed als Indisch vorst is door het kamp rondgedragen, 
voorafgegaan door wat Indische vrouwen! Verkleed en dansend door hun vorst. Het 
was een geslaagde lachwekkende stoet. Daarna een mislukte overval door (barak) 
13 op (barak) 17; een watergevecht! Hilariteit. 
’s Avonds hebben we een handbalwedstrijd tegen (barak) 12 gespeeld en gewonnen 
met 5-3. Ik stond op de links-back plaats. Ik kom nog heel wat adem te kort, maar het 
was een prettige wedstrijd. 
 
Vrijdag 21-4-1944 
Mijn vinger is nog niet in orde. In het zeepsop ermee. Post! Ik krijg een dubbele 
briefkaart. Het eten wordt in Holland steeds minder. Pakketten worden voorgelezen, 
ik ben er één keer bij. Bij O+O zijn foto’s te bestellen van de laatste toneel-
voorstelling. Ik heb er drie besteld, 1 zloty per stuk. Vanmiddag waren er weer 
vrolijke politie-relletjes. ’s Avonds ook uitgifte van pakketten, ik krijg er één van 28-3-
1944. De restanten van de Amerikaanse zending worden ook uitgedeeld. ’s Avonds 
wat gelezen met een reuze kiespijn. 
 

 
Handbalwedstrijd (afbeelding uit „Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939–1945”,  

Tomasz Owoc). 
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Zaterdag 22-4-1944 
Stemmen voor de nieuwe O+O commissie. (Barak) 15 is ingericht als stembureau.  
’s Morgens direct na het appèl wordt het bureau geopend. Tegen de buitenwand 
hangen verschillende reclames. Bootsma (Sergeant J.D. Bootsma, Kgf. 105144) als 
politieagent zorgt voor de orde, maar die wordt vaak verstoord. Aanvallen op (barak) 
15 via ingang en dak met water en geweldpleging. Voor het eten wordt er nog een 
aantal Amerikaanse pakketten verdeeld. Van 12.00 tot 13.00 uur weer stemmen. 
Weer een aanval op (barak) 15. (Barak) 14 bemoeit zich ermee en nu worden wij 
aangevallen. Marselis, chef 17, komt kijken. Nu roept men dat men hem gevangen 
houdt. Daar zal een aanval met ontzetting van hem op moeten volgen! 
Ongeveer tien man in zwembroek komen de ingang rammen. De deur wordt eruit 
gebroken. Stromen water komen er naar binnen, ook via de schoorsteen. (Barak) 14 
verliest! Het is een geweldige bende. We hebben twee brieven voor familieleden 
gekregen. 
 
Zondag 23-4-1944 
Vandaag komen er twee generaals. Daarom wordt na het appèl de waterleiding 
afgesloten en kan ik met niet wassen. Om 08.30 uur Heilige Mis en heilige 
Communie. Voor het warme eten kan ik me wassen. ’s Middags een dutje gedaan.  
’s Avonds hebben we in onze barak een cabaretavondje. J. Verhey (Wachtmeester J. 
Verheij, Kgf. 97723) met vijf mandolines komt er ook bij. Het is een gezellig avondje. 
 
Maandag 24-4-1944 
Na het eten de brief aan Harry afgeschreven. Het waait weer flink. ’s Middags een 
dut gedaan. ’s Avonds repetitie. Ik heb me opgegeven voor les in muziekleer. Er zijn 
pakketten van het Nederlandse Rode Kruis aangekomen. 
 
Dinsdag 25-4-1944 
’s Morgens weer met mijn vinger in het zeepsop gezeten. Hij blijft naar zweren. 
Weer naar het ziekenrapport. De dokter besloot om de nagel eraf te halen. De vinger 
wordt eerst verdoofd en daarna wordt de nagel in tweeën geknipt en getrokken. Van 
de verdoving word ik even beroerd. Maar verder voel ik er niets van. Alleen de 
napijn. ’s Middags uitgifte van pakketten. 
 
Woensdag 26-4-1944 
’s Morgens verdere uitgifte van pakketten. Ik ben er twee keer bij, van 6-3 en 8-4-
1944. ’s Middags een dutje gedaan en gezongen. Het is nog steeds koud weer. 
Iedereen loopt te rillen. ’s Avonds een partij geschaakt. 
 
Donderdag 27-4-1944 
Vandaag geen nieuws. Het is nog steeds knap koud. 
 
Vrijdag 28-4-1944 
’s Morgens eerst weer naar de dokter. De vinger ziet er niet zo mooi uit als gisteren. 
Heet superolbad, vanavond weer. Om 9 uur repetitie. Gisteren een kaart van 14-4-
1944 ontvangen. ’s Middags uitgifte van Hollandse eenheidspakketten en particuliere 
pakketten. Ik krijg er één van 13-4-1944. Met Groen samen een Rode Kruis pakket. 
Inhoud: wat rookgerei, potje mosterd en tafelzuur. 
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Zaterdag 29-4-1944 
Het is vandaag gemeen koud. Iedereen blijft op zijn tempatje, onder de wol.  
’s Avonds overzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 30-4-1944 
De verjaardag van de Prinses. Onder het eten komt de schipper een dagorder 
voorlezen met een driewerf hoera. Om 10.00 uur Hoogmis en Heilige Communie. 
’s Middags een brief naar het vrouwtje geschreven. Daarna een dutje gedaan en  
’s avonds het academiespel, gekregen van het Nederlandse Rode Kruis, bijgewoond. 
Het gaf zo een gezellige avond. 
 
Maandag 1-5-1944 
1 mei, feest van de arbeid. Het appèl is om 08.00 uur en verder alleen nog om 17.30. 
Zondagse dienst. ’s Morgens is het voor het eerst sinds Pasen weer eens heerlijk 
weer. Niet veel wind, een fijn zonnetje. ’s Middags is het weer knudde. Een handbal-
competitie tussen de barakken is vandaag begonnen. ’s Avonds cabaretavond. 
Barak 12 en wij, barak 14, zijn het eerst aan de beurt. De cabaretavond is tegen-
gevallen, er was niet veel aan. 
 
Dinsdag 2-5-1944 
Vandaag zijn hier twee heren 30 van het Internationale Rode Kruis uit Genève 
geweest. Zij hebben alles bekeken en Tromp heeft zijn vragenlijst voorgelegd.  
De hele dag een reuze kiespijn gehad. 
 
Woensdag 3-5-1944 
Zon, maar veel wind. Ik hoefde vanmorgen niet met mijn vinger in een superolbad, 
morgenochtend terugkomen. ’s Middags naar de tandarts om te laten plomberen en 
trekken. Het laatste kan niet gebeuren, want het verdovingsmateriaal is op. Daar ben 
ik mooi mee; kan ik met kiespijn blijven lopen. Daarna een pakketje gehaald, het is 
een boekenpakketje dat in juli 1943 al verzonden is! Het Engelse leerboek met 
cahiers. Dat valt mee. ’s Avonds wat gelezen en een partijtje afgelegd. 
 
Donderdag 4-5-1944 
Het waait vandaag behoorlijk. Het is al een paar weken echt rot weer. Het licht gaat 
nu steeds later op, dat is wel prettig. ’s Avonds een partijtje afgelegd. 
 
Vrijdag 5-5-1944 
De sportfeesten die op Prinsessenverjaardag wegens het slechte weer waren 
afgelast, worden vandaag gehouden. Hoog- en verspringen, zaklopen, estafetten, 
eieren lopen en kogelstoten. ’s Middags een vlootrevue op het sportterrein met een 
spiegelgevecht, een eskader nagemaakt met strozakken. ’s Avonds wat Engels 
geleerd en een kaart naar moeder geschreven. 
 
Zaterdag 6-5-1944 
Om 08.00 uur uitgifte van pakketten. Maar eerst moet ik naar het ziekenrapport een 
nieuw verbandje halen. De vinger gaat er al beter uitzien. Mijn pakket is van 18-4-
1944. ’s Middags speelt ons B-elftal en wint met 7-0. Daarna spelen er nog een paar 
A-elftallen; het was een vlotte wedstrijd. ’s Avonds weekoverzicht door Kamphuis. 

 
30 Lehner & Rossell (H) (zie David Jan Smit “On de vlaggen van Zweden en van het Rode Kruis,  
p. 158). 
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Zondag 7-5-1944 
Om 09.30 uur stille Heilige Mis en Heilige Communie. ’s Middags een brief naar het 
vrouwtje geschreven. Om 15.00 uur Lof. Daarna een rugbywedstrijd gezien, wat 
hebben we gelachten! ’s Avonds een partijtje afgelegd. We zijn nu aan ons tweede 
jaar van krijgsgevangenschap begonnen. 
 
Maandag 8-5-1944 
’s Morgens noten geleerd. Om 11.30 uur aardappelpuree. Groenten krijgen we maar 
heel weinig. Na het eten een dutje gedaan. Om 14.00 uur herhaling van de eerste les 
muziekleer. Daarna noten geleerd, het gaat moeilijk. ’s Avonds naar een handbal-
wedstrijd gekeken en daarna een partij afgelegd. 
 
Dinsdag 9-5-1944 
Het is knap koud vandaag. Velen blijven op hun tempatje onder een deken, ik ook. 
Verder geen nieuws. 
 
Woensdag 10-5-1944 
Heerlijk weer vandaag. Naar buiten. We krijgen bruine bonen, aardappelen en jus 
apart. De piepers (zijn) op z’n Hollands gekookt, nu eens geen puree. Het smaakt 
fijn. ’s Middags uitgifte van pakketten. Er werd deze keer zeer streng geprüft. 
’s Avonds een handbalwedstrijd tussen (barak) 12 en 17, zeer spannend. Na de 
wedstrijd wordt op het terrein een minuut stilte gehouden ter herdenking van de 
gesneuvelden en daarna het volkslied gezongen. Het is nu vier jaar geleden, dat 
voor ons de oorlog begon. 
 
Donderdag 11-5-1944 
Om 08.00 uur baden en ontluizen, ook worden we gewogen. Ik weeg nu 75,9 kilo en 
ben 2,1 kilo aangekomen. Om 12.30 uur repetitie. 
 
Vrijdag 12-5-1944 
Vandaag lekker weer. ’s Middags buiten liggen lezen. ’s Avonds wordt het restant 
van de Amerikaanse zending verdeeld. Van alles wat. 
 
Zaterdag 13-5-1944 
Er wordt bekend gemaakt, dat morgenmiddag, bij gunstig weer, groepsfoto’s 
gemaakt zullen worden. Sterkte minstens drie man. Dat is een verrassing! 
’s Morgens muziekles. ’s Avonds handbalwedstrijd tussen (barak) 14A en 10A.  
Wij winnen! 
 
Zondag 14-5-1944 
Om 09.30 Heilige Mis en Heilige Communie. Om 10.00 uur is de kampfotograaf er al. 
Na een tijdje wordt het fotograferen stopgezet, de regeling is niet goed. Volgende 
zondag komt de Feldwebel weer en dan nemen de barakchefs de leiding. ’s Middags 
mijn boek uitgelezen en muziek overgeschreven. ’s Avonds een handbalwedstrijd 
tussen (barak) 11 en 12, een spannende wedstrijd. 
 
Maandag 15-5-1944 
Al een week ongeveer worden we gewekt met muziek. Glabbeek (Majoor-
stafmuzikant J. Glabbeek, Kgf. 105598) komt dan met zijn trompet in iedere barak de 



 

103 

reveille en een deuntje blazen. Om 08.00 uur uitgifte van pakketten. Ik ben er twee 
keer bij, respectievelijk van 24 en 27-4-1944. Ook kreeg ik een brief van 22-4-1944. 
’s Middags een brief naar de vrouw geschreven. 
 
Dinsdag 16-5-1944 
Vandaag is moeder jarig. Ik ben druk geweest met het overschrijven van muziek. In 
1940 kwam ik thuis na de oorlog. Verder geen nieuws. 
 
Woensdag 17-5-1944 
Heerlijk weer. ’s Morgens fijn in het zonnetje gezeten. ’s Middags de tandarts een 
tand laten plomberen. 
 
Donderdag 18-5-1944 
Hemelvaartsdag. Om 09.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. ’s Middags wordt 
een collecte gehouden voor de nagelaten betrekkingen van gestorven krijgs-
gevangenen, opgeluisterd door de band en het zangkoor. Daarna voetbalwedstrijd 
tussen veteranen Zee- en Landmacht. ’s Avonds nog een voetbalwedstrijd tussen 
(barak) 12 en de rest. De eerste bal raakt lek op het prikkeldraad. De collecte brengt 
1000 zloty op. Mijn was heb ik in de week gezet. Post! Maar ik ben er niet bij. Al 14 
dagen niets. 
 
Vrijdag 19-5-1944 
Vanmorgen gewassen. De zomerse was verschilt veel met de was in de winter.  
’s Middags planken laten schaven in de schaverij. Die planken zijn bestemd voor het 
kamertje van de aalmoezenier die op komst is. 
 
Zaterdag 20-5-1944 
’s Morgens in de zon. Het verband is van mijn vinger af, de nagel moet er nu 
opkomen. ’s Middags gezongen en daarna de handbalwedstrijd gevolgd van ons  
B-elftal, verloren met 2-1. ‘s Avonds dito met het A-elftal, verloren met 7-0. 
Daarna weekoverzicht. 
 
Zondag 21-5-1944 
Om 09.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Om 11.30 uur erwtensoep die ze 
notabene eerst wilden weggooien omdat de erwten niet mooi waren en in plaats 
daarvan eigen erwten inleveren. Het smaakt best. Heerlijk weer. ’s Middags twee 
brieven geschreven: één naar Co en één naar Harry. ’s Avonds een handbal-
wedstrijd. De lichten gaan vanavond niet aan. Tijdens het onweer vanmiddag is de 
bliksem ingeslagen. 
 
Maandag 22-5-1944 
Mijn klompsokjes zijn weer heel. Vervelend dat naaiwerk. ’s Middags met Groen wat 
pannenkoeken gebakken. Dat is een tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Koken vind 
ik ook niet prettig. Een groep uit barak 11 heeft geprobeerd Tromp als hoofd-
vertrouwensman te torpederen. 
 
Dinsdag 23-5-1944 
Vandaag is het gemeen koud weer. Onder een deken Engels leren. Tromp blijft 
hoofdvertrouwensman, de zaak is rechtgezet. 
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Woensdag 24-5-1944 
Nog steeds koud. Barak 14 heeft de werkbeurt. Met zes man kolenwagens lossen bij 
de ingang. De hele morgen gewerkt. ’s Middags een dutje gedaan en Engels 
geleerd. ’s Avonds een handbalwedstrijd gezien. 
 
Donderdag 25-5-1944 
Gisteravond om 23.30 is de aalmoezenier aangekomen. Het is pater de Boer 
(Majoor-Aalmoezenier J. de Boer, Kgf. 271175) en het is een leuke baas. Op het 
appèl van 11.30 uur wordt hij voorgesteld en houdt hij een toespraakje. ‘s Middags  
zingen en Engels leren. 
 
Vrijdag 26-5-1944 
Na het appèl gezongen Heilige Mis en Heilige Communie. Het is merkbaar dat de 
invasie op komst is, velen leren nu Engels. ‘s Middags een dutje gedaan en Engels. 
Van 15.00 tot 18.00 uur biecht horen. Voor het appèl ben ik aan de beurt. Mijn laatste 
biecht was ruim een jaar geleden. Pakketten, ik ben er drie keer bij. Morgenochtend 
uitgifte. 
 
Zaterdag 27-5-1944 
Om 06.30 uur stukke Heilige Mis. De aalmoezenier heeft mooie kazuifels 
meegebracht en een volledige miskoffer. Het is verder de hele dag biecht horen. 
Na het avondappèl een kort zogenaamd Lof en een 5 minuten toespraak.  
’s Avonds handbalwedstrijd en de ton binnenbrengen. 
 

 
De Katholieke en Protestantse diensten in Kobierzyn 

(luister er eens uit, jaargang 1 nr. 2, collectie Johan van Hoppe) 

 
Zondag 28-5-1944 
Pinksteren. Prachtig weer vandaag. Met de reveille de ton leeggegooid. Op de eerste 
Paasdag had ik dat baantje ook. Om 09.30 uur gezongen Hoogmis met Veni Creator 
en Zegen. Onder de Mis een Pinksterpreek. De preekstoel van de Protestanten 
wordt nu ook gebruikt. Het is wel veel prettiger nu, met een Hollandse priester.  
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Na de Mis is het wel fotograferen. Groenestijn, Engels en ik komen ook aan de beurt. 
 

 
Groenestijn, Engels en Hamakers (in het midden) bij barak 15 in Stalag 369 Kobierzyn 

(collectie Theo Hamakers) 

 

 
Achterzijde van de foto 
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Na het eten een briefkaart aan de vrouw geschreven.  
Om 15.00 uur zogenaamd Lof met toespraak. ’s Avonds een handbalwedstrijd tussen 
de beste spelers van het kamp. 
 
Maandag 29-5-1944 
Tweede Pinksterdag. Om 09.30 Hoogmis. Deze week ben ik kamerwacht. Het is 
prachtig weer en we zijn de hele dag buiten. ’s Avonds naar (barak) 15, waar de 
aalmoezenier geïnterviewd wordt door de pers over Holland, enz. 
 
Dinsdag 30-5-1944 
Om 06.45 stille mis. Barak 14 heeft vandaag de grammofoon met acht platen, twee 
zijn er al kapot. Het is knap warm. ’s Middags post! Eindelijk ben ik er dan ook bij, na 
4½ week een brief van 18-5-1944. Moeder is ziek, heeft het aan het hart. 
’s Middags baden en ontluizen. ’s Avonds handbalwedstrijd. 
 
Woensdag 31-5-1944 
Vanmorgen had ik de vroege beurt. Na het werk aan gymnastiek gedaan. ’s Middags 
naar de tandarts, ik ben nu bij hem klaar. Daarna naar de aalmoezenier geweest en 
een Heilige Mis voor moeder besteld, die op maandag 26 juni gelezen wordt. Ik moet 
er wat voor geven, ik dacht dat het eerst een grapje was en vroeg hem hoeveel 
Amerikaanse sigaretten hij ervoor moest hebben. Ik zal 5 zloty geven. ’s Avonds 
sluiting van de meimaand en handbal door (barak) 14, gelijk spel. 
 
Donderdag 1-6-1944 
Alweer een nieuwe maand, wat gaat het hard. Na de Mis wordt de litanie van het 
Heilig Hart gelezen. Er was een vervroegde reveille want de barak moet helemaal 
schoon gemaakt worden. Alles moet eruit en er komen 17 kruiwagens vuil uit. 
 

 
Schoon schip in barak 12, tekening door Piet Jansen in “Luister eens uit”, Jaargang 1 nr. 7  

(collectie Johan van Hoppe) 



 

107 

’s Middags weer inruimen. Gisteren kreeg ik een brief van Co van 21-5-1944 en een 
kaart uit Schiedam van 23-5-1944. Onze dozen hebben we nu tussen ons ingezet. 
We liggen nu meer achteruit. ’s Avonds buiten zitten praten. 
 
Vrijdag 2-6-1944 
Eerste vrijdag van de maand. Nu om 06.30 uur gezongen Heilige Mis. Ik heb de 
vroege beurt, dus nog wat eerder eruit. Groen helpt me met de theeton. Het appèl 
gaat nu weer anders, eerst aantreden voor de voorste barakken en dan achter elkaar 
naar de appèlplaats. Het gaat zeker niet vlot genoeg, want een uur later moeten we 
weer aantreden. ’s Middags een zwaar onweer en een geweldige regenbui.  
’s Avonds een handbalwedstrijd. 
 
Zaterdag 3-6-1944 
Om 06.45 uur Heilige Mis. Om 08.00 uur uitgifte van pakketten. Ik ben er één keer 
bij, van het APK van 8-5-1944. Daarna moesten we het Ausgaberaum schrobben.  
Een brief van Harry van 27-5-1944. Om 13.00 uur zingen. Na het appèl dut gedaan. 
’s Avonds handbal door (barak) 14A en verloren en daarna als het licht opgaat 
weekoverzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 4-6-1944 
Om 09.30 uur Heilige Mis en Heilige Communie. Ik heb vannacht en vandaag weer 
flinke kiespijn. ’s Middags een brief naar het vrouwtje geschreven. ’s Avonds hand-
balwedstrijd. 
 
Maandag 5-6-1944 
Om 06.30 uur gezongen Heilige Mis ter ere van de Heilige Geest vanwege de eerste 
maandag van de maand. Mijn wang blijft dik. Verder geen nieuws. 
 
Dinsdag 6-6-1944 
De aalmoezenier gaat vandaag naar Krakau, vandaar vanmorgen geen Heilige Mis. 
Met de nieuwsberichten van 12.30 uur horen we dat de invasie een feit is. 
Kamphuis stond te luisteren en gaf een schreeuw; “Invasie!” Allen kwamen op de 
poort afgestormd. Het gaf een flinke opwinding. Om 17.30 uur, na het appèl hebben 
we een gezongen Heilige Mis, een Engelsmis voor het gestorven zoontje van 2½ jaar 
van Bon (Wachtmeester A.G. Bon, Kgf. 105411). 
Volgens de berichten schijnt de landing in Frankrijk te lukken ook. Om 20.00 uur voor 
barak 14 een klassiek grammofoonplaten concert. Gezellig op het toneel voor de 
akoestiek. Ik heb genoten. 
 
Woensdag 7-6-1944 
Het zomerweer is weer zoek. De berichten brengen niet veel nieuws. Het eten uit de 
keuken is de laatste weken beroerd weinig. Er zijn geen aardappelen, daarvoor 
krijgen we per week 1½ ons pap meer en een ons gedroogde groenten! 
’s Middags naar de tandarts, het gezwel vermindert en hij doet er niets aan. We 
krijgen per twee man een blikje melk en een lik jam van het Deense Rode Kruis. Van 
de kantine 78 sigaretten voor 2.34 zloty. 
 
Donderdag 8-6-1944 
Sacramentsdag. Om 06.30 uur gezongen Heilige Mis. ’s Morgens wat gelezen. 
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’s Middags pannenkoeken gebakken, ze smaken best. De foto’s zijn er, ik sta er 
goed op. Het nummer is 6-19. ’s Avonds met gezellige mondorgelmuziek. Twee 
kaarten naar het vrouwtje geschreven met de foto erbij. 
 
Vrijdag 9-6-1944 
’s Morgens Engels geleerd en foto’s van de anderen bekeken. Er moet een wagon 
met levensmiddelen gelost worden, eindelijk! Het zijn 196.000 sigaretten en ruim 4 
pakketten per man. Na het appèl muziekles en een paar partijtjes afgelegd. 
’s Avonds een handbalwedstrijd door (barak) 14A gewonnen. Een spannende strijd. 
 
Zaterdag 10-6-1944 
’s Morgens uitgifte van ongeveer 1.900 pakketten. Deze week is er nagenoeg geen 
post geweest en weinig pakketten. Na het eten kregen we per man 60 Argentijnse 
sigaretten. Zangrepetitie. ’s Avonds weer een handbalwedstrijd en weekoverzicht 
door Kamphuis met de stand van de invasie. 
 
Zondag 11-6-1944 
Om 09.30 uur Heilige Mis. Na de Mis wordt O.H. naar de ziekenzaal gebracht. We 
vormen een erehaag. ‘s Middags dutje gedaan en wat gelezen. ’s Avonds wordt het 
handballen onderbroken vanwege de regen. Daarna een partijtje afgelegd en mijn 
dagboek bijgehouden. Alweer een zondag om. Ik heb vier foto’s bijbesteld, 1 zloty 
per stuk. De Fransen hielden vanmorgen een Sacramentsprocessie in blok III. 
 
Maandag 12-6-1944 
Vandaag is het fijn weer. ’s Middags uitgifte van Canadese pakketten, per twee man 
een stuk. ‘s Avonds praatavond met de aalmoezenier. Heel gezellig over 
geloofskwesties. 
 
Dinsdag 13-6-1944 
Om 06.30 gezongen Heilige Mis ter ere van de Heilige Anthonius van Padua. 
’s Morgens wat gesport en wat gymnastiek gedaan. ’s Middags Engels en ’s avonds 
natuurlijk een handbalwedstrijd. 
 
Woensdag 14-6-1944 
Vandaag was het twee jaar geleden dat Jan ter Haar (Sergeant J.E. ter Haar, Kgf. 
104358) gedoopt werd. De Mis werd uit dankbaarheid opgedragen. ‘s Morgens 
Engels. ’s Middags een handbalwedstrijd meegespeeld, het was knap warm. 
Post! Eindelijk ben ik erbij, een brief van 30-5-1944 en een postwissel.  
’s Avonds regen en onweer. 
 
Donderdag 15-6-1944 
Vannacht slecht geslapen. ’s Middags repetitie, daarna krijgen we per man 100 
sigaretten. Weer post en weer een brief van 23-5-1944, een brief naar Harry 
geschreven. 
 
Vrijdag 16-6-1944 
Feest van het Heilige Hart. Om 06.30 gezongen Heilige Mis. ’s Morgens Engels 
geleerd. ’s Middags naar de muziekles. We beginnen aan de gamma’s! 
Dat is rare kost. Daarna Engelse les bij Heiligers (Sergeant L.W. Heiligers, Kgf. 
108400). Na het appèl plechtig Lof met uitstelling. De pater heeft de hostie op zijn 
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kamer bewaard. Ook heb ik een Heilige Mis besteld voor 18-8-1944, Co’s verjaardag 
voor 3 zloty. 
 
Zaterdag 17-6-1944 
Om 08.00 uur uitgifte van pakketten. Ik ben er vier keer bij, 2 APK pakketten van 15 
en 22-5-1944 en twee Rode Kruis pakketten van 23-5 en 1-6-1944. Co had in (het 
pakket) van 23-5-1944 fijne sigaretten gedaan. Na de uitgifte het raum geboend en 
daarmee een brief verdiend. Vervolgens na het eten uit de Franse keuken een ton 
pap gehaald, wat was die ellendig zwaar.  
Daarna zingen, pakketten opbergen, ook het Canadese dat ze vanmorgen voor me 
gehaald hebben. Toen naar Beekink om over mijn gamma’s te praten. Appèl, 
avondgebed, dagboek bijwerken, koffiedrinken en naar de handbalwedstrijd gaan 
kijken. Een drukke dag! ’s Avonds weekoverzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 18-6-1944 
Om 09.30 uur Hoogmis maar na het Evangelie wordt het stille Mis, omdat het appèl 
plotseling vervroegd wordt. Daarna brief aan het vrouwtje geschreven en twee 
kaarten, het ging zo vlot. ’s Avonds partijtje afgelegd, 
 
Maandag 19-6-1944 
(Barak) 14 heeft de werkbeurt. Met vijf man moeten we de weg aanvegen. Mijn 
gamma’s zijn klaar en nu moet ik ze gaan leren. ’s Middags Engels. Van 16.00 tot 
17.00 uur les in muziekleer, herhaling. Post, een brief van het vrouwtje van 8-6-1944. 
’s Avonds naar de praatavond van de aalmoezenier. Deze keer een interessante 
uitleg van de Mis, die de hele avond in beslag nam. 
 
Dinsdag 20-6-1944 
’s Morgens baden en ontluizen. ’s Middags Engels en muziekleer. Zangrepetities. 
 
Woensdag 21-6-1944 
Vandaag wasdag, gelukkig niet veel. ’s Middags weer studie, er begint een cursus 
Nederlandse taal, nieuwe spelling. ’s Avonds handbalwedstrijd gespeeld tegen barak 
16B, verloren met 5-1. ’s Middags nog naar de dokter voor een sportkeuring; ik ben 
normaal. 
 
Donderdag 22-6-1944 
Vanmorgen heb ik beneden een schapje gemaakt, om de dozen erop te kunnen 
zetten. Groenestijn ontvangt weer een Canadees pakket voor ons tweeën.  
‘s Middags Engels. ’s Avonds spannende handbalwedstrijd gezien. 
 
Vrijdag 23-6-1944 
Om 06.30 uur gezongen Requiemmis voor de slachtoffers in Roosendaal. Nu ben ik 
voor een week aan de beurt om te fourageerden. Na het appèl kist kolen halen en 
met het tweede appèl brood, vet, suiker, jam en grutterswaren. Om 14.00 uur 
muziekles. Nu moeten we 14 gamma’s maken in mineur, alleen de kruizen. Daarna 
Engels. Gisteren kreeg ik een brief van Harry van 10-6-1944. 
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Zaterdag 24-6-1944 
Vandaag geen pakketten uitgegeven, dat gebeurt pas aanstaande dinsdag. Er liggen 
nu ongeveer 600 stuks te rotten in het Raum. ’s Middags gamma’s gemaakt en te 
biechten geweest. Om naar de handbalwedstrijd te blijven kijken is het te koud.  
’s Avonds weekoverzicht voor Kamphuis. 
 
Zondag 25-6-1994. 
Eerst kolen halen, dan scheren. Om 09.00 uur Hoogmis, daarna weer fourageren. 
Macaroni zonder vlees, maar een tikje aangebrand. Daarna een brief naar het 
vrouwtje geschreven. Om 18.00 uur prachtige zang over de radio. 
 
Maandag 26-6-1944 
’s Morgens fourageren en wat gelezen. ’s Middags Engelse les. ’s Avonds weer een 
gezellige praatavond met de aalmoezenier. ’s Morgens is de Mis voor Moeders 
herstel opgedragen. 
 
Dinsdag 27-6-1944 
’s Morgens uitgifte van ongeveer 650 pakketten. Ik krijg er twee van Co van 27-5-
1944 en 9-1-1944. Er zijn drie mooie foto’s bij. Co ziet er fijn uit, alleen lijkt ze me wat 
mager om de kin. Theo is al een grote jongen geworden, het lijkt me een echte 
robbedoes. 
Moeder ziet er slecht uit en vader heeft last van zenuwen. Ook ontving ik een brief 
van 26-5-1944. ’s Middags zang en na het appèl mijn pakketten opgeruimd. Van één 
pakket is het brood beschimmeld. ’s Avonds een handbalwedstrijd tegen (barak) 12 
en verloren. Het was een prettige wedstrijd. 
 
Woensdag 28-6-1944 
’s Middags naar de tandarts, een vulling was eruit. Maar ’s avonds was het er alweer 
uit. ‘s Avonds eerst nog naar de taalles geweest. ’s Middags komt er voor de toko 
limonade aan, per man een fles en nog twee doosjes lucifers, kosten 1 zloty. Die 
limonade is niet veel bijzonders. Handbalwedstrijd door (barak) 14A verloren. Daarna 
zangrepetitie. 
 
Donderdag 29-6-1944 
Verjaardag van Prins Bernhard en Sint Petrus en Paulus. Onze vlag hangt boven het 
altaar. Om 06.30 uur gezongen Mis met Te Deum. Er zijn er die oranje ophebben. 
Na het fourageren een Canadees pakket halen. Alle blikjes zijn opengemaakt.  
’s Middags werkbeurt. Met zes man wagens kolen lossen. Het is warm en het stuift. 
We zijn zo zwart als negers, want we werken alleen in sportbroekjes. Met het wassen 
helpen we elkaar. ’s Avonds op het sportveld viering van de verjaardag van de Prins. 
Het zangkoor begint met vier nummers, allen vierstemmig. Het eerste is het 
Wilhelmus, vervolgens de band, Kamphuis met een toepasselijke toespraak en 
overzicht, de mondorgelclub, gemeenschapszang, dan tweede band met de mond-
orgelclub en tot slot de band met zangkoor. De avond wordt besloten met het tweede 
volkslied. Het is geslaagd. Ik kreeg een brief van Co van 13-6-1944. 
 
Vrijdag 30-6-1944  
Van het fourageren ben ik nu een week af. ’s Morgens gamma’s gemaakt, de mollen 
in mineur. Het weer begint om te slaan. ’s Middags muziekles, een herhaling van 
alles. ’s Avonds wat gelezen. 
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Zaterdag 1-7-1944 
Een jaar terug vertrokken we van Kronprinz naar Ludwigsburg; waar blijft de tijd! 
’s Middags repetitie, daarna een rede gelezen van Prof. Dr. Fr. Peron over  
“Het ideale gezin” in een uitgave van de boekhandel St. Wilibrordus, Uden. Een 
prachtig geschrift. Het gezin is de bron van het leven, is de eerste school en de 
eerste tempel waar men leert bidden. ’s Avonds weekoverzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 2-7-1944  
Om 08.30 uur Hoogmis met een mooie preek. Daarna ontbeten en koffie gezet.  
’s Middags drie briefkaarten en drie brieven geschreven, naar het vrouwtje. 
Vanavond zijn we negen maanden hier in Kobierzyn. ’s Middags komen de Fransen 
langs met een muziekkorps, gevolgd door een groep toneelspelers (-sters). 
Prachtige kostuums en aardige vrouwen! ’s Avonds naar barak 15, naar een klassiek 
grammofoonplatenconcert geluisterd, heel mooi. 
 
Maandag 3-7-1944 
Eerste maandag van de maand. Om 06.30 uur gezongen Mis vanwege de devotie tot 
de Heilige Geest. ’s Morgens de brochure nog eens overgelezen en Engels geleerd. 
Na het middagappèl ben ik naar de aalmoezenier geweest om wat lectuur te vragen. 
Ik heb een paar boekjes meegekregen. Daarna Engelse les en koffiegezet. 
Post, ik krijg twee briefkaarten van Co van 21-6-1944. Mijn foto heeft ze ontvangen. 
Pakketten worden voorgelezen, maar ik ben er niet bij. Morgen uitgifte. 
’s Avonds praatavond van de aalmoezenier over heiligenverering in Onze Lieve 
Vrouwe van Fatima. 
 
Dinsdag 4-7-1944 
’s Morgens pakketten uitgegeven, er werden er weer een paar ingepikt. Mijn plaatje 
is ingenomen omdat ik net voor het appèl nog naar de knobbel moest! Dat zal wel op 
een douw uitdraaien. ’s Middags zang en Engelse les. ’s Avonds verliest barak 14A 
de wedstrijd met 7-10. Ik ben een prachtig boek over de geloofsleer aan het lezen. 
Post, een brief van Co van 22-6-1944. Een tablet chocolade heb ik omgeruild voor 
drie brieven. 
 
Woensdag 5-7-1944 
’s Morgens gelezen en om 09.30 uur Nederlandse taalles. De nieuwe spelling 
hebben we nu behandeld. Volgende week gaan we door met de grammatica, enz. 
’s Middags Engelse les. ’s Avonds handbal gespeeld en verloren, daarna 
zangrepetitie. 
 
Donderdag 6-7-1944 
Engels, muziek, een dutje, lezen en de dag is weer om. Mijn plaatje heb ik van de 
Feldwebel teruggekregen, die Meldung gaat niet door. 
 
Vrijdag 7-7-1944 
’s Middags muziekles en Engels. ’s Avonds wordt de finale gespeeld van de afdeling 
B; barak 10 is kampioen. 
 
Zaterdag 8-7-1944 
Ik ben voor een week weer aan de beurt om te fourageren. ‘s Middags de op de 
muziekles behandelde stof overgeschreven in een muziekboekje. ’s Avonds de finale 
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van A: barak 12 wint met 4-1. De zaak was keurig voor elkaar. Daarna overzicht door 
Kamphuis. 
 
Zondag 9-7-1944  
Eerst kolen halen, dan naar de Hoogmis. Het is behoorlijk warm in barak 15. 
’s Middags twee brieven naar de vrouw geschreven. ’s Avonds naar de radio 
geluisterd. 
 
Maandag 10-7-1944 
Vannacht kwamen er wat Amerikanen over, er werd even flink op geschoten. 
Vanmorgen twee kaarten voor Co’s verjaardag geschreven en één naar vader en 
moeder. Post, ik krijg een brief van Co van 29-6 en één van Harry van 2-7-1944. 
’s Middags baden, ontluizen en wegen. Ik weeg nu 77,4 kilo en ben 1,5 kilo aan-
gekomen. Daarna zangles. ’s Avonds een handbalwedstrijd tussen de ouden van 
dagen van de Marine en Landmacht, zeer vermakelijk. Vervolgens praatavond van 
de aalmoezenier, heel gezellig, leuk. Pakketten zijn voorgelezen, ik ben er drie keer 
bij. 
 
Dinsdag 11-7-1944 
Er is bekend gemaakt dat alle identiteitspapieren ingeleverd moeten worden. 
’s Morgens Engelse woordjes geleerd. ’s Middags les. Daarna gamma’s over-
geschreven in muziekboek. Pakketten uitgeven is uitgesteld tot morgenochtend. 
’s Avonds weer gamma’s overgeschreven. 
 
Woensdag 12-7-1944 
’s Morgens pakketten uitgegeven, ik kreeg er één van Co van 21-6-1944 en twee 
APK pakketten van 20-6 (II en III). Ook ontving ik een brief van 20-6-1944.  
’s Middags een dutje gedaan en daarna Engelse thema’s gemaakt. 
  
Donderdag 13-7-1944 
Met het morgenappèl moeten we plotseling buiten blijven, een strenge controle van 
barakken 12 en 11. Gesloten blikjes en papieren worden in beslag genomen. De 
blikjes gaan naar de grote keuken, door de snert. De grap duurt tot 10.00 uur, het 
wordt een laat ontbijt. Gelukkig hebben we onderhand mogen fourageren.  
’s Middags repetitie, een dutje. ’s Avonds Engels geleerd.  
 
Vrijdag 14-7-1944 (de datum is niet aangegeven) 
Op het avondappèl wordt mijn broek van mijn lijf gescheurd. Ik krijg twee kaarten van 
Co van 2-7 en 14-7-1944. ’s Morgens plotseling weer baden, we krijgen nu iedere 
week een bad. Daarna fourageren. De Fransen hebben vandaag nationale feestdag 
en wandelen op de weg. 
Vanmiddag wordt er weer een wagon levensmiddelen gelost. ’s Middags muziekles, 
we moeten nu de grote tertsgamma’s gaan leren. Er zijn ruim 1150 pakketten 
nummer 10 aangekomen. ’s Avonds gaan we naar de toneeluitvoering “Z.B.B.H.H.”, 
een aardig stuk, goed gespeeld in een gezellige huiskamer 31. 
 

 
31 “Zijne Bezigheden BuitensHuis Hebbende” van Archibald Laafs onder regie van Frans van Maanen 
(Kgf 106076), zie tevens “Luister eens uit”, jaargang 1 nr. 7. 
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Zaterdag 15-7-1944 
Vanmorgen voor het laatst gefourageerd. Onder het eten wordt er een brief 
voorgelezen van het Internationale Rode Kruis dat er weer een zending levens-
middelen verzonden is en sigaretten. Voortaan krijgen we 10 stuks per dag. 
‘s Middags wat gelezen en geluierd. ’s Avonds ben ik voor de tweede maal naar de 
toneelvoorstelling gegaan, de slotavond. Ik heb genoten. Het spel was nog beter, de 
zaak was half vol en het was niet warm. 
 
Zondag 16-7-1944 
Vannacht knap last van vlooien gehad. Om 08.30 uur Hoogmis, daarna ontbeten en 
aan twee brieven voor de vrouw begonnen. ’s Middags afgemaakt. ’s Avonds gezellig 
bij de radio staan praten en luisteren. 
 
Maandag 17-7-1944 
’s Morgens wat gymnastiek.  
 

 
Gymnastiekdiploma Stalag 369 Kobierzyn (collectie Theo Hamakers) 



114 

’s Middags zangles. ’s Avonds een handbalwedstrijd. Er is nu een competitie gaande 
tussen de bewoners van de districten Oost, West, Noord en Zuid. Daarna de 
praatavond, onderwerp: het huwelijk. 
 
Dinsdag 18-7-1944 
’s Morgens pakketten uitgeven, ik krijg een APK pakket van 27-6-1944 (IV). 
’s Middags een dutje. ’s Avond wat gelezen en mijn was in de week gezet. 
 
Woensdag 19-7-1944 
’s Morgens mijn was in het sop gezet en ’s middags uitgeboend. ’s Avonds gespoeld 
en zangrepetitie. ‘s Middags wordt er een Fransman begraven, gestorven na een 
blindedarmoperatie. Het is de derde al. Vanmorgen kreeg ik van de dokter drie 
spuitjes tegen de netelroos.  
 
Donderdag 20-7-1944 
’s Morgens Amerikaanse pakketten, er 10 gehaald. Er zaten onder andere zes 
pakjes sigaretten in. ’s Middags zang en na het appèl mijn voorraad overgepakt in 
een grote Amerikaanse doos. ’s Avonds handbalwedstrijd gezien en vervolgens 
Engelse les genomen. Er is een aanslag op de Führer gepleegd. 
 
Vrijdag 21-7-1944  
’s Morgens even naar de dokter geweest voor de netelroos. Hij kan er niets aan 
doen, de oorzaak ligt bij de voeding. Daarna gamma’s geleerd. Eindelijk krijgen we 
de nabestelde foto’s. ’s Middags repetitie van het zangkoor. Daarna muziekles. 
’s Avonds een handbalwedstrijd gezien en daarna een partijtje afgelegd. De Russen 
zijn ten noorden en zuiden van Lemberg. Wanneer gaan we weg? 
 
Zaterdag 22-7-1944 
’s Morgens geschoren, koffiegezet en vlooien gevangen. Daarna een brief en foto 
naar Schiedam geschreven. Maandag gaat die op de bus. Voor het eten post! Ik krijg 
twee kaarten van Co van 13-7 en een brief van 14-7-1944.  
’s Middags koorrepetitie en weer eens een flink onweer en regen. Daarna even te 
biechten geweest. ’s Avonds een partijtje afgelegd en geluisterd naar het 
weekoverzicht door Kamphuis. Vaardige handen hebben een houten monstrans, 
expositietroon, wierookvat en een kastje gemaakt. De monstrans bestaat uit een 
gedraaide, houten voet, daarop een mooi bewerkt kruis, dat stralen uitzendt. Een 
mooi stuk werk. Ook het troontje is keurig, vier gedraaide pilaartjes met een rond 
dakje, waar boven een kruis. Het kastje van binnen beplakt met zilverpapier, wordt 
opgehangen in de kamer van de aalmoezenier en daarin wordt het Allerheiligste 
overdag bewaard. We zullen nu iedere zondag een plechtig Lof hebben. De zaken 
worden onder het avondgebed gewijd. 
 
Zondag 23-7-1944 
Om 08.30 uur Heilige Mis met Tantum Ergo en Zegen. We zongen het driestemmig. 
’s Middags twee brieven naar de vrouw geschreven en een foto erbij gedaan voor 
haar ouders. ’s Avonds een plechtig Lof. De aalmoezenier bad prachtig voor, de 
zang was goed. Later een handbalwedstrijd gezien tussen West en Noord, door de 
laatste gewonnen. 
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Maandag 24-7-1944 
’s Morgens muziek overgeschreven. ’s Middags repetitie, daarna zangles. ’s Avonds 
naar de cabaretavond, het programma is beter dan de vorige keer. 
 
Dinsdag 25-7-1944 
’s Morgens uitgifte van twee kilo pakketten. Ook krijg iedereen een incidenteel 
pakket. De Russen dringen sterk op. Er gaan geruchten dat we spoedig weg zullen 
gaan. Iedereen is aan het pakken en de één warmt de ander op. De hoofd-
vertrouwensmans komt vertellen dat officieel het ontruimingsbevel gegeven is. 
Per dag zullen 1000 man vervoerd worden. 
 
Woensdag 26-7-1944 
Vanmorgen wat knopen aan mijn broek en jas genaaid, dan is dat tenminste in orde. 
’s Middags baden en ontluizen. Ook ontvingen we een hoeveelheid chocolade, 
sigaretten en blikjes, een hele voorraad. Er is een nerveuze stemming in het kamp. 
Iedereen is aan het pakken en praat over weggaan. Men maakt elkaar gek. 
Vandaag bleef OH op de kamer van de aalmoezenier. ’s Avonds krijgen we zegen, 
ook is er aanbidding geweest. De Russen rukken steeds maar op. Wat zal er morgen 
gebeuren? 
 
Donderdag 27-7-1944 
Vanmorgen wat gelezen. ’s Middags een dutje. Dan komt Tromp bekend maken dat 
we gaan lopen, ongeveer 30 kilometer per dag, totaal 90 kilometer. Wanneer we 
vertrekken is niet bekend, (dat) wordt één dag tevoren bekend gemaakt. Bagage zal 
ik moeten achterlaten. Ik schrijf nog gauw een brief naar het vrouwtje. Ook moet ik 
beginnen met van mijn goederenzak een rugzak te maken. Daar ben ik verder de 
hele avond mee bezig. Iedereen begint weer opnieuw te pakken. Veel zullen we 
moeten achterlaten. Enkelen beginnen nog wagentjes te maken. Het geeft een grote 
bedrijvigheid. 
 
Vrijdag 28-7-1944 
Vanmorgen mijn rugzak klaargemaakt. Daarna zo’n beetje gepakt. Dit dagboek moet 
ik opbergen, dus eindig ik hier in. Het onderstaande overgeschreven in Mühlberg, 
(Stalag) IV-b. De brief die ik gisteravond geschreven en vanmorgen gepost had, 
kreeg ik vanmiddag terug. De post gaat niet meer weg. We ontvangen nog een 
Nederlands Nationaal pakket en een aantal blikjes. De Duitse deken en handdoek 
zijn ingeleverd. Na het Rozenhoedje kregen we de Generale Absolutie. ’s Avonds 
een partijtje afgelegd. Ook werden er wagenrennen gehouden. De winnaar krijgt een 
krans en maakt een ererondje door het kamp met Glabbeek en trompet. 
 
Zaterdag 29-7-1944 
Tromp komt zeggen, dat we per trein zullen weggaan. Zestig man met bagage per 
wagon, de deuren open met prikkeldraad voor de opening. Wanneer is niet bekend. 
Zondag vertrekken de eerste duizend Fransen. Daarna een partijtje afgelegd.  
’s Middags repetitie en daarna een dutje gedaan. Dan horen we dat het eerste 
transport voorlopig is uitgesteld tot maandag want de wagons waren niet voor ons 
bestemd. De rust begon wat terug te keren. ’s Morgens is er een inzameling van 
levensmiddelen voor de Fransen gehouden. ’s Avonds een partijtje afgelegd. 
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Zondag 30-7-1944 
Is het vandaag de laatste zondag die we hier doorbrengen? Het is de vraag die ons 
allen bezighoudt. Om 08.30 uur Hoogmis met uitstelling en zegen. Van 15.00 tot 
16.00 uur aanbidding in (barak) 15. Vanavond een plechtig Lof. We zullen vandaag 
een boetedag houden, net als in Holland een triduüm gehouden is.  
’s Middags naar het Duitse volksconcert geluisterd en ’s avonds een paar partijtjes 
afgelegd. Ik heb niet behoeven te schrijven, want de post gaat toch niet meer weg. 
 
Maandag 31-7-1944 
De postmeester komt zeggen, dat we allen nog een briefkaart en brief kunnen 
schrijven; voor 14.00 uur inleveren. We schrijven natuurlijk allemaal. ’s Middags 
besluiten Groen en ik om ook een wagentje te maken. Velen hebben er al een, of zijn 
er aan bezig. (Barak) 15 is een drukke wagenmakerij geworden. Het toneel is al 
zowat afgebroken. Het hout hebben we al bij elkaar gescharreld. Een Rode Kruis kist 
van triplex de grootte van een theekist. De as komt uit een onderlegger van ons 
tempatje. Morgen beginnen we.  
 
Dinsdag 1-8-1944 
Alweer en nieuwe maand, het gaat hard. ’s Morgens heb ik eerst een werkbeurt. Een 
ton blikjes op een kruiwagen wegbrengen. Dan de wagen! Eerst de wielen zagen en 
de as. Dat doet Groen. Ik begin de kist te herstellen en te verstevigen met het hout 
van een andere kist. ’s Middags zang. Met het appèl draaien de wielen aan de as, 
morgen verder. Vanmorgen kon plotseling mijn brief van 27-7-1944 nog weg, dat is 
een meevaller. Op het appèl worden alle namen afgeroepen en de nummers 
gecontroleerd. We hebben nu ’s avonds van 19-30 tot 20.30 uur aanbidding op de 
kamer van de priester. Daarna geeft hij in de deur de zegen. 
 
Woensdag 2-8-1944 
De kokertjes gaan om de assen en de opsluitplaatjes worden klaar gemaakt. Morgen 
de gaten in de assen voor de splitpennen. ’s Avonds een paar partijtjes afgelegd. 
 
Donderdag 3-8-1944 
De gaten zitten in de assen. ’s Middags het houtwerk klaargemaakt om morgen de 
kist op de as te bevestigen. 
 
Vrijdag 4-8-1944 
Eerste vrijdag en feest van Sint Dominicus. Om 06.30 uur gezongen Mis. Daarna 
ontbeten en de wagen in elkaar gezet. De duwbomen zijn ook klaar. Om 10.00 uur 
moeten de Rooms-katholieken in barak 15 verzamelen om een oorkonde aan de 
Franse pater te overhandigen en een doos met rookgerei, koffie, enz. Het grote koor 
verleent medewerking en zingt drie nummers. De aalmoezenier bedankt de pater in 
het Frans; die ons de zegen geeft. Het is een mooie plechtigheid. ’s Middags een 
brief en kaart naar het vrouwtje geschreven en als ik ermee klaar ben, krijg ik een 
brief van haar van 28-7-1944. Dat is pech hebben! Om 19.30 uur plechtig Lof. We 
zingen alle nummers die we kennen, het ging goed. 
 
Zaterdag 5-8-1944 
Eerste zaterdag van de maand en ook de verjaardag van de prinses Irene. Drie 
hoeraatjes op het appèl. ’s Middags zang en muziek overgeschreven. De Fransen uit 
Block III gaan hun bagage naar het Gepäckraum brengen en daarna ontluizen. 
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’s Avonds overzicht door Kamphuis. 
 
Zondag 6-8-1944 
Om 08.30 uur Hoogmis. Daarna een partijtje afgelegd. ’s Middags nog even zang. 
Om 15.00 uur een extra appèl er zijn zeker weer een paar Fransen weg. Na het 
avondappèl een plechtig Lof. Vanmiddag zijn er ongeveer duizend Fransen 
vertrokken, hun bagage is ook mee. Eindelijk is dan het eerste transport weg. Het 
front komt steeds naderbij. ’s Avonds wat afgelegd. 
 
Maandag 7-8-1944 
Men zegt dat de vertrokken Fransen weer op het station teruggekeerd zijn. Ze 
hebben daar vannacht gestaan zonder locomotief. Harry is vandaag jarig, ik heb hem 
niet meer kunnen schrijven. We krijgen voor het eerst “Knäckebrot”. ’s Middags 
beginnen we weer met onze zang “les”. De andere lessen zijn nog niet begonnen. ’s 
Avonds mijn was in de week gezet. 
 
Dinsdag 8-8-1944 
‘s Morgens mijn was geboend en twee keer gespoeld. ’s Middags is hij al droog. 
’s Middags komt er een order betreffende onze bagageregeling voor de reis. 
Veldflessen, dekens, conserven en messen zijn verboden. Schoenen, eetgerei 
en broekriemen worden op het station afgenomen. Wat eetwaren mogen we wel 
meenemen, niet veel. Er zal door Tromp geprotesteerd worden. ’s Avonds naar de 
radio geluisterd. 
 
Woensdag 9-8-1944 
’s Morgens gamma’s geleerd. ’s Middags zangles. ’s Avonds luchtalarm, alle lichten 
uit. In het oosten is het licht van het front te zien; het eerste contact. ’s Middags 
gebaad en we krijgen een Argentijns pakket per twee man. Tromp heeft bekend 
gemaakt, dat we zaterdag vertrekken. ’s Avonds een plechtig Lof voor afscheid. 
 
Donderdag 10-8-1944 
Het derde transport Fransen dat vanmorgen zou vertrekken is 24 uur uitgesteld. Wij 
zullen dus ook wel later vertrekken. Mijn bagage heb ik opnieuw gepakt nu we per 
trein gaan. ’s Morgens klompen inleveren. 
 
Vrijdag 11-8-1944 
Nu komt er een definitieve order voor ons Gepäck. Een doosje mogen we 
meenemen, waarin wat brood, 500 gram, biscuits, twee tabletten chocolade, 200 
sigaretten, wat boter en suiker (niet in blik), handdoek, zeep, tandenborstel en pasta, 
een doosje lucifers. In de zakken mag alleen een portefeuille met foto’s zitten. Ik 
begin direct een paar reisdoosjes met handvat te maken en een houten mes. Verder 
inpakken, er is nog niets definitief bekend. 
 
Zaterdag 12-8-1944 
’s Middags bagage wegbrengen. Eindelijk gaat het er dan van komen. Een paar 
sigaretten aan de Prüver en mijn bagage wordt zo weggezet. Nu hebben we niets 
meer bij ons, ook geen deken, wel de overjas. Het is nu kaal in de barak en hol. 
’s Avonds weekoverzicht door Kamphuis. ’s Middags zijn de karretjes verbrand, dat 
gaf heibel. Een extra strafappèl en staan blijven een ½ uur. Morgen gaan we weg! 
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Zondag 13-8-1944 
Om 05.30 uur reveille, daarna appèl. Om 06.15 uur aantreden met bagage. We 
komen niet meer in de barak terug. Dan baraksgewijze naar het doorzoekingsraum 
en we mochten ons uitkleden. Daarna wachten. We krijgen nog een stuk brood en 
om ongeveer 10.00 uur vertrekken we uit het kamp. Het is zondag, de burgers zien 
er netjes uit. Het is prettig om weer eens buiten te zijn. Het is knap warm. Aan het 
station moeten we de schoenen, beenkappen en bretels afgeven, die gaan apart 
mee. Instappen, 50 man per wagon. Vlug uitkleden, in sportbroek en hemd maak ik 
de reis. Eerst gaat de wagon dicht, maar als er twee man in iedere wagon flauw 
gevallen zijn, gaat en blijft de deur open. Om 19.00 uur vertrekken we. Gelukkig 
hebben we dus een locomotief. Het wordt gauw donker in de wagon en proberen we 
te gaan liggen. Dat gaat moeilijk, 50 man is te veel. Er ligt wat houtwol op de vloer, 
de abort-ton is een metalen vuilnisbak met deksel en we hebben twee houten kuipjes 
voor drinkwater. Dat is werkelijk af. Het is ontzettend warm. ’s Nachts liggen de nog 
te zwemmen in ons zweet! Ik heb wat kunnen slapen. 
 
Maandag 14-8-1944 
We worden wakker om ongeveer 06.30 uur, vuil en vies. De trein staat stil en er 
wordt eten gebracht; vlees 1/7 blik per man en brood. Dan krijgen we gelegenheid 
om te wassen en voor het privaat, dat valt ons mee en daar knap je van op. 
We blijven staan tot ’s avonds en dan gaan we weer. We zullen nu gaan slapen 
volgens systeem van Iperen. Per 1/2 wagon en ½ nacht slapen 13 man ineen 
geschoven in de langsrichting van de wagon, de rest -12 man- zitten en staan aan 
het kopeind. Dat systeem blijkt niet te voldoen, het is voor de niet-slapers te moeilijk. 
 
Dinsdag 15-8-1944 
Overdag rijden we nog wat, het gaat langs omwegen. Een transport Russen is 
aangekoppeld. ’s Middags krijgen we weer gelegenheid om ons te wassen, enz. 
Zondag kregen we nog warm eten uit onze eigen keuken, gisteren kregen we ook 
nog soep, vandaag is het koffie en brood. Over de verzorging mogen we niet klagen, 
zo goed is er voor ons op reis nog niet gezorgd. Met het drinkwater gaat het ook. We 
gaan nu slapen volgens systeem Vis. 10 kleinen aan de ene kant, 9 zware jongens 
aan de andere kant in de dwarsrichting, lepeltje aan lepeltje. Allemaal op de re-zij, 
borst aan rug, enz. Zes man op wacht aan het kopeind, een uur wacht, drie uur 
slapen. Dit blijkt wel te voldoen. Bij het aflossen wordt er iemand weleens op zijn 
been getrapt, maar dat mag ‘m niet hinderen. Handige lui hebben een blikken 
vetpotje gemaakt, zo hebben we toch wat licht. 
 
Woensdag 16-8-1944 
De Russen zijn we weer kwijt. We hobbelen zo’n beetje door. ’s Middags weer 
fourageren en drinkwater halen. Toevallig zit ik in de open deur en kan ik mee om 
water te halen. Zodoende kom ik even uit de wagon, daar knap ik van op. 
Voor wat sigaretten haalt de Post ook nog wat water voor ons. De bewaking is 
gemoedelijk. ’s Avonds komen we aan het eindpunt van de reis. We blijven echter in 
de wagon. Het wordt dus de laatste nacht en de beroerdste. Links en rechts zijn 
bossen, geen zuchtje wind is er. De wagon is vandaag niet gelucht want we zijn er 
niet uitgeweest. We happen naar wat frisse lucht die er niet is. Toch slapen we 32. 

 
32 De treinreis ging via Zkawina, Ratibor, Oppeln, Breslau, Königshütte, Sagan, Menburgsdorf (zie ook 
dagboek Sep). 
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9. Stalag IV-b Mühlberg van 17-8-1944 tot 20-5-1945 
 
Donderdag 17-8-1944 
’s Morgens mogen we eruit, goddank. De particuliere bagage wordt uitgeladen en om 
09.30 uur gaan we op mars naar het nieuwe kamp dat we spoedig zien liggen. 
We gaan echter door een voorlager waar 2000 Russen ons staan op te wachten met 
grote honger. We kunnen ons wat wassen en eten. Wagens om onze bagage op te 
halen worden niet beschikbaar gesteld en ’s middags moeten we terug naar het 
station om dat zelf te doen. Er wordt nog een boerenkar geleend voor 1000 
sigaretten. Gelukkig kan ik daar mijn goederenzak aanhangen, anders was ik er niet 
gekomen. Een grote Amerikaanse doos met eetwaren en mijn deken, waarin kleding, 
moet ik zelf dragen. Het is behoorlijk zwaar en we rusten vele malen. Maar aan alles 
komt een eind. Terug in het voorlager moet alles weer geprüfd worden, maar voor 
drie sigaretten hoef ik alleen maar mijn goederenzak los te maken. De rest kan dicht 
blijven. Daar gaan we naar een grote tent waarin los stro. Daar zullen we vannacht 
slapen. We hebben er heerlijk gemaft, we waren als bewusteloos. De Russen krijgen 
een keer per dag eten en klapperen van de honger. Er wordt een inzameling 
gehouden. We zijn zwart van het stof en mijn interlock kleeft van vettigheid van de 
reis. Het is zwart. Dinsdag was Groenestijn zijn vrouw jarig, op Maria’s Hemel-
vaartdag. 
 

 
Ligging van Stalag IV-b Mühlberg op een ondergrond van Google Earth 2015. 
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Luchtfoto van Stalag IV-b Mühlberg (vervaardiger en datum niet bekend). 

 
Vrijdag 18-8-1944 
Nu is mijn vrouwtje jarig. Van een Heilige Mis en een gezellige dag is geen sprake. 
Na het morgenappèl tussen de tenten, om 06.55 uur denk ik eraan en zijn mijn 
gedachten bij jou. Zou je al opgestaan zijn? Dat zal wel, want je wilt natuurlijk naar 
de kerk. Het troost me dat je straks mijn felicitatiekaart en bloemen ontvangt en dat je 
niet weet in wat voor rotzooi ik zit. Om de loop van de dag denk ik nog een paar maal 
aan je, maar het is een ongewone dag. Na het appèl feliciteert Groen me, toen hij me 
vroeg welke dag we hadden en de hoeveelste augustus het was. De eerste ploeg 
voor ontluizen vertrekt ‘s morgens naar het hoofdkamp. Ik ben bij de tweede ploeg en 
wij vertrekken pas om 13.00 uur. ’s Morgens hangen we wat rond en praten we met 
de Russen. Sommigen verstaan Duits. Zij zien er armoedig uit, maar er zijn pientere 
lui bij.  
De grote bagage wordt nu op wagens vervoerd. ’s Middags ontluizen en baden. 
Heerlijk zo’n warm bad. Ik neem er twee. De kleding wordt verhit en het leerwerk 
wordt gegast met blauwzuurgas. We krijgen een injectie tegen Tyfus en een paar 
prikjes tegen pokken en een veeg met een ontsmettingsmiddel in onze oksels. Het 
brandt behoorlijk en we wassen het gauw af. Na een tijd wachten, de aalmoezenier 
loopt ook als Adam rond, krijgen we onze spullen. We zien nog een transport Russen 
passeren, verschillende op krukken en met één been. Een beroerd gezicht. 
Dan naar onze barak, eerste indruk een grote bende. De kribstellen voor zes man, 
staan drie dik aan één kant. Meubilair is er niet. Het is er behoorlijk vuil en het stinkt 
er geweldig door de ontsmetting. Mijn houtwolzak is ook bemorst. De ontvangst is 
beroerd, een internationale bende is het hier, Engelsen, Fransen, Serven, 
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Hollanders, Amerikanen en Russen, alles loopt door elkaar. De Russen zitten apart 
achter prikkeldraad. Er loopt een hoofdstraat tussen de barakken, waar het zo druk is 
als op de Coolsingel. Je hoort alle talen. Ik ruim mijn boeltje een beetje op. Voor de 
nacht ben ik klaar. Na 21.00 uur mag niemand meer uit de barak. Eergisteren is nog 
een Hollander doodgeschoten 33 die ook nog weerspannig was op de koop toe!  
We liggen met 200 man in (barak) 27A. We slapen goed. 
 

 
Ligging van barak 27 (ingekleurd) in stalag IV-b Mühlberg 

 
Zaterdag 19-8-1944 
Ik sla wat spijkers in mijn krib om gebruiksvoorwerpen op te hangen. De bagage 
staat aan de andere kant op de grond. Er komen wat tafels en banken, onvoldoende. 
’s Morgens naar het Russische lager om een foto te laten maken. Ik heb me sinds 
verleden week nog niet geschoren; dat zal een prachtfoto worden! ’s Middags om 
12.30 uur repetitie van het kerkkoor. De twee koren worden samengevoegd en De 
Vries neemt de leiding. De andere dirigent is op arbeidscommando.  
‘s Middags komen de Italianen om te vertjinken. ’s Avonds weekoverzicht door 
Kamphuis. We hebben ook twee brieven per man gekregen. 
 
Zondag 20-8-1944 
Op werkdagen is de reveille om 06.00 uur en het appèl om 06.30 uur. 
’s Zondags een uur later. Hier wandelen we rustig naar de appèlplaats. 

 
33 Segeant Reinder Posthuma, Kgf. 108033, geboren 07-08-1915 te Alphen aan den Rijn, Sergeant bij 
4 R.I., overleden 15-8-1944 te Mühlberg. Hij is na de oorlog begraven op het Nederlands Ereveld te 
Loenen, vak B nr. 407 (bron: Oorlogsgravenstichting). 
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Tenue: herkenningsplaatje! Na het appèl ga ik eerst ter Communie. Pater de Boer 
doet de stille mis. Dan eten en om 09.30 uur meerstemmige Hoogmis, want het koor 
hier kent de Mis al, die wij nog aan het leren zijn. Pater de Boer, de kapelaan van 
hier, doet de mis. Er is hier een vaste kapel, niet groot, er staat een flink vast altaar, 
opgebouwd van dennenhout. Ook zijn er een paar hulpaltaren want er zijn hier 
ongeveer 16 priesters van alle naties. Het is reuze warm in de kapel. Buiten wordt 
gevoetbald en de bal stuit af en toe met een klap tegen de kapel die juist achter een 
goal staat! Er wordt hier de hele dag gevoetbald aan de lopende band. 
Het is een groot kamp er zijn nu hier ongeveer 17.000 krijgsgevangenen, maar er 
kunnen 36.000 man in. ’s Avonds worden er de finales gespeeld tussen Hollanders, 
Fransen en Serven. De Fransen winnen de beker. Om 20.00 uur wordt het tweede 
appèl gehouden. ’s Middags brief en R. naar het vrouwtje geschreven. 
 
Maandag 21-8-1944 
Ik ben nog steeds niet op dreef hier. Rust krijg je hier niet. Amerikanen lopen nu in en 
uit, om te vertjinken. Om 07.15 is de mis voor de Hollanders. De kantine heb ik ook 
bezichtigd. Het is een flinke ruimte, met tafels en banken. De scheersalon is daar ook 
en achterin een zogenaamde kleine keuken. Er is hier ook een ruilbeurs, ruilmiddel 
zijn Amerikaanse sigaretten. Om 12.30 uur repetitie kerkkoor. ’s Middags krijgen we 
per vier man een Nederlands pakket. ’s Avonds speelt er een Hollandse ploeg tegen 
een Russische, wij winnen met 6-1. 
 
Dinsdag 22-8-1944 
Eerst vanmorgen naar de mis, dat zal ik zoals in Kobierzyn iedere morgen doen.  
Na het appèl me even wassen. Er is hier een waslokaal en een aparte kraan. De 
kranen in het lokaal lopen zelden. Die aparte kraan loopt vrij geregeld en daar 
moeten zich dan 200 man aan wassen! Het gaat hier nog beroerder dan in (Stalag) 
369. Vanmiddag ben ik naar de “universiteit” gegaan om mijn dagboek bij te werken. 
Dat was een hele kluif, maar ik ben ermee klaargekomen. De bibliotheek is daar ook, 
het is een tamelijk rustige plaats. Om 10.45 uur pap, voldoende. Ik heb me 
opgegeven voor een Verwandtenbrief.  
Die ene kraan loopt ook al niet meer. ’s Avonds komt er wat water. We hebben per 
man één deken en één keteltje gekregen. ’s Avonds weekoverzicht door Kamphuis.   
 
Woensdag 23-8-1944 34 
Om 09.00 uur plaats bespreken voor een vorstelling van het Hollandse cabaret. Er 
zijn vanmiddag drie voorstellingen. Groen en ik gaan naar de tweede om 14.30 uur. 
Om 11.45 uur pap. ’s Middags naar het cabaret. Er is hier een flinke zaal zelfs 
oplopend met een flink toneel en een mooi front. Het programma was aardig en er 
was een strijkje dat mooi speelde. De barakkenchefs en de hoofdvertrouwensman 
kregen een paar flinke vegen uit de pan. Dat schijnt hier niet te boteren! 
Om 15.30 uur naar een voetbalwedstrijd gaan kijken van de Engelsen, iets 
bijzonders was het niet. Mijn reiswas zet ik in de week met panco. Ik heb gelukkig 
een bus kunnen lenen. ’s Avonds worden er 42 paar Amerikaanse schoenen verloot. 
Ik geef met niet op, want ik heb nog een paar goede schoenen. Ik was me iedere 
avond helemaal, want je wordt hier knap vuil. Het stuift hier geweldig. 

 
34 Sergeant Gerrit Riezebos, geboren 25-12-1915 te Amersfoort, overleden op 19-8-1944 en begraven 
23-8-1944 te Mühlberg. Hij is na de oorlog begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal te 
Overveen (bron: Oorlogsgravenstichting). 
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Begrafenis van Sergeant Gerrit Riezebos op 23-8-1944 

 
Donderdag 24-8-1944 
’s Morgens mijn was uitgespoeld, die mooi schoon getrokken is. Daarna de was in 
het sop gezet om te laten trekken en naar de bibliotheek geweest en een boek 
gehaald. Vandaag zuurkool (gedroogd) en pelkartoffeln. Na het eten gewassen; dat 
is gelukkig nu gebeurd. ’s Middags mijn dagboek bijgewerkt en een brief met foto 
naar Harry geschreven. Post! Ik ben er drie keer bij; een brief van 28-7 en twee 
brieven van 3-8-1944. ’s Avonds zitten lezen tot 02.00 uur. 
 
Vrijdag 25-8-1944 
’s Morgens mijn eetketel naar de kleine keuken gebracht om pap te laten koken. 
Dan naar de bibliotheek om een boek te halen. We krijgen per man 20 sigaretten 
vanwege de Nationale sportdag die mogen gehouden wordt.  
’s Morgens flinke dut gedaan. Post, ook weer voor mij; een brief van Co van 26-7-
1944 en uit Schiedam van 5-8-1944. Mijn muziek, de gamma’s en mijn boek voor 
Engels heb ik voor de dag gehaald. ’s Middags repetitie van ons oude koor en ’s 
avonds met het andere grote koor. ’s Avonds mijn dagboek bijgewerkt, koffie 
gedronken en gebaad. 
 
Zaterdag 26-8-1944 
Op het appèl wordt bekend gemaakt: bagage pakken voor vertrek naar een ander 
kamp; om 08.00 uur klaar zijn. De sportdag kan dus niet doorgaan. Later horen we 
dat we maar het voorlager moeten waar we eerst geweest zijn. De zware bagage 
zetten we buiten neer, die gaan we straks ophalen. Het voorlager is leeg. De Russen 
zijn vertrokken. Er staan vijf grote tenten waar ruim 200 man ingaan. Eerst wordt het 
vuile stro eruit gewerkt en de vloer schoongemaakt. Dan gaat er schoon houtwol op. 
Er is hier maar één pomp waar ongeveer 1200 man zich bij moeten wassen en water 
halen. Om 18.30 uur komt pas het warme eten, pelkartoffeln en erwtensoep. We 
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zullen maar denken dat we aan het kamperen zijn, eten op de grond en zo weinig 
mogelijk bagage uitpakken. De Kobierzyners liggen gelukkig bij elkaar.  
De latrine is een gat in de grond, waarboven een balk. Het avondappèl duurt lang, de 
Prüfers onderzoeken of er Engelsen of Amerikanen tussen ons zitten. Om 21.00 uur 
de tent in en er niet meer uit. Ik slaap best want ik ben moe. 
 
Zondag 27-8-1944 
Om 07.00 uur reveille, 07.30 uur appèl. Daarna ontbeten. Dan komen de 
aalmoezenier, de dominee en de dokter uit het hoofdlager. Heilige Mis in de open 
lucht, we zingen een Gregoriaanse Mis.  
 

 
Heilige Mis in de openlucht in Stalag IV-b Mühlberg 

 
Het waait flink en alles op het altaar moet vastgelegd worden met kerkboeken. We 
kunnen vandaag schrijven, vanavond wordt de post dan weggebracht. De 
hoofdvertrouwensman van de Mühlbergers, de soldaat van Namen (Soldaat Jacobus 
van Namen, Kgf. 107300), hebben we nog niet gezien hier. We krijgen per man 20 
sigaretten.  
Om 16.00 uur buslichting, ik schrijf twee brieven naar het vrouwtje. Ik heb de weelde 
dat ik aan de enigste tafel kan zitten. Om 15.30 uur komt het warme eten en de rest. 
Daarna fijn gebaad, daar knap je van op. Voor het appèl houdt Kamphuis een lezing 
in onze tent. Na het appèl wordt er buiten een bonte avond gegeven. Het is gauw 
21.00 uur; naar binnen. 
 
Maandag 28-8-1944 
Vannacht was er een flink en lang onweer. Langs de zijkant kwam er water binnen 
maar niet veel. In de loop van de morgen wordt dat verholpen. Om 07.15 uur Heilige 
Mis tussen de tenten. Het pakketten halen, naar de tandarts en de post gaan 
gelukkig gewoon door.  
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’s Morgens na het ontbijt me eens fijn geschoren en mijn dozen opnieuw gepakt. Het 
wordt vandaag weer knap warm. In de tent is het niet uit te houden, buiten is er haast 
geen schaduw en die plekjes zijn bezet. Een bank met tafel mankeert. Per tent is er 
een krib om daarop het eten te verdelen. Ik ga erop zitten met een handdoek om mijn 
hoofd. Wat lezen. Dat is het enige wat je hier doen kunt.  
’s Middags komt er pap. Pakketten worden hier maar heel langzaam uitgereikt. Er is 
hier maar één Prüfer. De pakketten worden in Den Haag gecontroleerd en 
overgepakt. Alles wordt verwisseld, wat komt ervan terecht.  
’s Avonds avondgebed, daarna appèl. Er komt nog een flinke onweersbui. De 
aalmoezenier en de dokter blijven nu ook hier in een aparte tent. Het wordt ’s avonds 
als de zon weg is, ook behoorlijk fris. Ik blijf maar binnen. 
 
Dinsdag 29-8-1944 
Na het morgenappèl Heilige Mis. Gisternacht is de kampwacht in het hoofdkamp leeg 
gestolen, door wie? Het is vandaag fris, bewolkt. Lezen is het enige dat je hier kunt 
doen. Er is een nieuwe en betere latrine gemaakt in de verste hoek van het kamp. 
Met een flinke wind waaien de papiertjes tussen de tenten. 
 
Woensdag 30-8-1944 
Er zijn veel mensen die diaree en buikkramp hebben, vermoedelijk tengevolge van 
het water hier. Ik heb wat stro kunnen bemachtigen, dat ligt beter dan op houtwol. 
Gisteren is er een flink fornuis op het terrein geplaatst, onvoldoende natuurlijk voor 
de ruim 1000 man die hier liggen. 
 
Donderdag 31-8-1944 
Koninginnedag! Na het morgenappèl maken we een carré en dan leest de schipper 
de dagorder voor, gevolgd door een hoeraatje. ’s Middags worden er volksspelen 
gehouden, onder andere kelnerlopen, hardlopen met hindernissen, Engelse krui-
wagen, enz.  
’s Avonds concert door de twee koren en de mondorgelclub, ook nog volkszang. We 
eindigen met het Domine Salvum Fac en het Wilhelmus. Daarna prijsuitreiking. Het 
weer is slecht vandaag, regenbuien, wind en het is koud. In de tent blijven liggen op 
het stro en lezen. Iedere dag gaan er een stuk of 10 zieken naar het hoofdkamp. Mijn 
maag is twee dagen van streek geweest. Ik kan de aardappelen niet verdragen, het 
heeft twee dagen gerommeld om over te geven. 
 
Vrijdag 1-9-1944 
Eerste vrijdag. Ik ben knap aan de dunne en mijn maag doet zeer. ’s Morgens is het 
flink koud, later komt er een sterke wind opzetten. Vandaag baden, een wandeling 
naar het hoofdkamp. ’s Middags een dutje gedaan. Ik blijf maar rustig binnen. 
 
Zaterdag 2-9-1944 
De kleine keuken is nu in bedrijf en kunnen we af en toe wat havermout laten koken. 
Vandaag ben ik etenhaler. De piepers met de kool neem ik nog niet. ’s Avonds 
hebben we een lezing van Kamphuis. Er komt een stapel oude post binnen. Om 
21.00 uur moeten we de tenten in en laten verschillende zangers zich horen. 
Ook de harmonicaclub en adjudant Dekker met “Vrouwen in Artis”. Het is wel gezellig 
zo, ondanks alle beroerdigheid. 
 



126 

Zondag 3-9-1944 
Om 08.00 uur Hoogmis. Het is knap koud vanmorgen. Er staat een sterke, koude 
wind. Gisteren hebben we een brief ontvangen. Een potje havermout laten koken en 
daarna een brief naar het vrouwtje geschreven. Nieuws heb ik niet. 
 
Maandag 4-9-1944 
’s Morgens om 07.30 uur ben ik naar het hoofdkamp geweest om een broek te halen, 
maar we worden teruggestuurd. Ik heb in ieder geval een morgenwandeling te 
pakken. Alle dagen zijn hier eender: op het stro liggen lezen, dat is het enige wat je 
hier kunt doen. Na het taptoe signaal als we allemaal binnen zijn, speelt Heres 
(Sergeant Hiebe Heres, Kgf. 104451) op een geleende harmonica. Dat is gezellig 
want het is nog te vroeg om te gaan slapen.  
 
Dinsdag 5-9-1944 
De zon komt al vroeg door, het zal vandaag wel niet zo koud worden. De meeste 
ziektegevallen beginnen zich te herstellen, ik ben gelukkig ook weer in orde. 
In Frankrijk blijven de Amerikanen flink doorstoten. Na het appèl ’s morgens hebben 
we altijd een openluchtmis. Tegen het keetje van de aalmoezenier en de dokter is 
een afdak van zeildoek gemaakt, waar de Mis gelezen wordt. ’s Middags komt het 
bericht door, dat de Amerikanen ’s morgens Breda genomen hebben en vervolgens 
Tilburg en Den Bosch. Zij zijn opgerukt tot Oss. Zou het waar zijn? Zou Co de 
Amerikaanse pantsers al gezien hebben en bevrijd zijn? Rotterdam is ook genomen. 
Het houdt ons allen bezig. 
 
Woensdag 6-9-1944 
’s Morgens ben ik naar het hoofdkamp geweest om een lange broek en een paar 
klompen te halen. Het is warm vandaag. Vanmiddag heb ik voor het eerst sedert een 
week weer eens aardappelen met soep gegeten. 
 
Donderdag 7-9-1944 
Vanmorgen me geschoren en daarna een muziekles gevolgd bij Beekink over 
intervallen en akkoorden. Nu heb ik weer wat te doen. 
 
Vrijdag 8-9-1944 
Mariageboorte. Zoals gewoonlijk om 07.00 uur Heilige Mis en Heilige Communie en 
het palingkraampje! Vanmorgen kregen we een blikje gecondenseerde melk en een 
tablet chocolade. Om 12.00 uur moeten we met 45 man en twee wagens eten en 
heet water halen in het hoofdkamp. Met drie wagens terug, het was een welkom 
uitstapje. We horen hier de berichten uit de Duitse krant. Berichten en geruchten, het 
is een zeer onbetrouwbaar zaakje. 
 
Zaterdag 9-9-1944 
Vannacht is het slecht weer geweest. Vanmorgen heb ik er weer wat stro bijgehaald 
en mijn hoofdkussen opgevuld. Dan krijg ik weer eens post, het heeft lang geduurd. 
Het is een brief van het vrouwtje van 3-9-1944. Alles goed, gelukkig. Het waait hard 
vandaag, we blijven in de tent. De week is toch snel omgegaan. ’s Avonds komt er 
een transport Hollanders binnen, die zijn dinsdag jongslede (5-9-1944) uit 
Amersfoort vertrokken. 
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Zondag 10-9-1944 
Om 08.00 uur gezongen Heilige Mis. Daarna ontbeten, broodplank op de benen en 
vervolgens een brief naar Co geschreven. Nieuws heb ik niet. ’s Avonds heeft 
Kamphuis een overzicht. Nieuwe gezichtspunten geeft hij niet. 
 
Maandag 11-9-1944 
Vannacht en vanmorgen was het knap koud. Gelukkig dat we zaterdag een deken 
erbij gekregen hebben. Ik ga weer door met muziek en met Engels. Je moet toch wat 
doen. ’s Middags wat aardappelen op laten bakken. Volgens de berichten is Tilburg 
nu genomen. 
 
Dinsdag 12-9-1944 
Overdag is het lekker weer. ’s Avonds als we allemaal binnen moeten zijn en te “bed” 
liggen, krijgen we een vioolconcert door een Mühlbergse krijgsgevangene. Morgen 
moet ik een pakket gaan halen! 
 
Woensdag 13-9-1944 
Om 08.30 uur aantreden aan de poort, daarna afmars naar het hoofdkamp. 
Ik krijg mijn eerste 5 kilo pakket van 15-7-1944 van APK. De inhoud klopt maar het 
lijkt wel of uit ieder zakje wat is genomen. Op 26-7-1944 is het in Den Haag geprüft 
en op 6-9-1944 te Sagan overgepakt. ‘s Middags eten we koude aardappelpuree met 
zoute vis en een stukje boter. Het smaakt toch ook. Daarna krijgen we per twee man 
een Nationaal pakket. Er komt een generaal op bezoek en zegt dat we misschien de 
25ste naar het hoofdkamp teruggaan. 
 
Donderdag 14-9-1944 
Vanmorgen heb ik wat wasgoed in de week gezet met panco. Toen het goed eruit 
was, leek het wel baggerwater. ’s Middags in een koud sop gezet dat ook behoorlijk 
vuil werd. ’s Avonds twee keer uitgespoeld en opgehangen. Even later was de zaak 
droog. 
 
Vrijdag 15-9-1944 
Vannacht was het niet zo koud maar vanmorgen wel. We krijgen per man een blikje 
corned beef en twee pakjes sigaretten. Gisteren was er het bericht / gerucht dat de 
Langstraat bezet was en de Maas aldaar over een breed front bereikt was. Wat is er 
van waar en hoe is het in Rosmalen? Ik moet er steeds aan denken. Vandaag komt 
het bericht dat de Amerikanen op 15 kilometer van Den Bosch staan. De krant van 5 
september vertelt dat Max Blokzijl en van Vloten vertrokken zijn. ’s Avonds hebben 
we weer concert in de tent, harmonica, mondorgel en zang. 
 
Zaterdag 16-9-1944 
We krijgen weer per twee man een nationaal pakket. Het is vandaag knap heet. 
’s Middags repetitie van het kerkkoor, daarna ben ik te biechten geweest. 
Nu is er het bericht dat in Noordoost Brabant gevochten wordt, ten westen van de 
Maas. Den Bosch wordt nog steeds maar niet genoemd. Wat gebeurt daar? 
 
Zondag 17-9-1944 
Om 08.00 uur plechtige Hoogmis, daarna uitstelling en Lof, tot slot zingen we het 
Domine Salvum Fac. Onder het Lof worden onze huisgezinnen en het Vaderland en 
al onze bloedverwanten aan het Heilige Hart toegewijd en in de Goddelijke 
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Bescherming aanbevolen. Het was een mooie plechtigheid, want ik denk 
aanhoudend aan jullie. Hoe zullen jullie het maken? Daarna een brief naar het 
vrouwtje geschreven. Vanmiddag wordt gezegd dat Bergen op Zoom en Den Bosch 
bezet zijn. Zal Rosmalen dus nu ook vrij zijn? ’s Avond hadden we in de tent een 
mandolineconcert, maar ik viel in slaap. 
 
Maandag 18-9-1944 
Er is sprake van dat we naar het hoofdkamp teruggaan. Het protest schijnt dus wel 
wat geholpen te hebben. ’s Middags ben ik alvast gaan pakken. ’s Avonds hebben 
we het weekoverzicht door Kamphuis. Er is nu een bericht dat er parachutisten zijn 
neergelaten bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Is alles waar wat in de vorige 
berichten gezegd werd?  Ik weet niet waar ik me aan houden moet! 
 
Dinsdag 19-9-1944 
We krijgen per man 20 sigaretten en een blikje marmelade. Daarna ben ik naar de 
kapper geweest. Mijn haar heb ik deze keer helemaal achterover laten kappen, 
kosten 1 sigaret. ’s Middags wordt bekend dat we morgen naar het hoofdkamp terug 
zullen gaan. Er zijn nog meer luchtlandingstroepen en parachutisten in Holland 
neergelaten. Het is schijnbaar de bedoeling om vliegvelden en brugovergangen te 
bezetten. 
 
Woensdag 20-9-1944 
Tentgewijs vertrekken de mensen naar het hoofdkamp. De zwaarste bagage kan 
gelukkig op een wagen. Ik ga driemaal met de wagen mee, helpen trekken.  
Ik behoef nu niets te sjouwen. Om 16.00 uur ben ik over en knap moe. 
Kwartiermakers zijn vooruit gegaan om de legering voor te bereiden, maar het was 
nog niet in orde, want Groenestijn en ik hebben geen plaats. We moeten naar een 
andere barak waar nog een paar plaatsen over zijn.  
 

 
Ligging van barak 17 (ingekleurd) in stalag IV-b Mühlberg 
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Ik lig nu in (barak) 17A in een vreemde groep. De eerste nacht slaap ik best, dat 
kan ook niet anders. Ik lig nu beneden. Volgens de berichten zijn Utrecht, 
Amersfoort, Arnhem en Tiel bezet. 
 
Donderdag 21-9-1944 
’s Morgens eerst ongewassen naar de Mis. Daarna ontbeten en me gewassen. 
Vervolgens me wat geïnstalleerd. Wat spijkers geslagen en wat proviand voor de dag 
gehaald. Onze barak krijgt per dag 50 kilo kolen. De oven brandt en zet ik een bakje 
koffie. Groen ligt een eind verder. Het is voor het eerst dat we niet naast elkaar 
liggen. Daarna mijn dagboek bijgewerkt. 
 
Vrijdag 22-9-1944 
Vannacht moest ik er een paar maal uit voor diarree krampen. ’s Morgens naar het 
ziekenrapport want ik voel me helemaal niet lekker. Ik ben knap beroerd. De dokter 
zegt opname Krankenrevier, dus ga ik om 11.00 uur ontluizen en om 15.00 uur wordt 
ik opgenomen. Ik lig er rustig. Na een dag verdwijnen de koorts en de krampen, 
alleen nog de diarree. Zondags ga ik naar de Mis in de wachtkamer. 
 
Zaterdag 23-9-1944 tot en met Donderdag 28-9-1944 
In het krankenrevier. 
 
Vrijdag 29-9-1944 
Na een week mag ik er weer uit. Een beetje slap in de benen maar dat verdwijnt 
gauw. We kregen nog een nationaal en een ½ Amerikaans pakket met wat balk.  
’s Middags hoor ik dat we moeten verhuizen naar een andere barak, namelijk naar 
het voormalige RAF-kamp achter de keuken 35. 
 

 
Ligging van barak 45 (ingekleurd) in stalag IV-b Mühlberg 

 
35 Op 31-10-1944 blijkt dat ze verhuizen naar barak 45B 
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Het is daar een grote gribus en het zit vol met wandluizen, welterusten! Bagage 
overbrengen, opa maakt zich weer dik en trekt zijn pistool. Daarna mijn bagage uit 
het revier halen en weer installeren. Zo blijf je aan de gang. 
 
Zaterdag 30-9-1944 
’s Zaterdags de zaak nog wat geregeld en ’s morgens naar het Hollandse concert 
geweest, onder leiding van het Hollandse koor, het salonorkest en het Mühlbergse 
en het Poolse koor afzonderlijk, gezamenlijk met en zonder orkestbegeleiding. Het is 
hetzelfde progamma dat oorspronkelijk op 31 augustus gegeven zou worden, maar 
toen zaten we in het schaftlager. Het is een mooi programma en ik heb genoten. Tot 
slot de twee koren met orkest: het Domine Salvum Fac van Giessen. 
Prachtig massaal. ’s Middags heb ik een aardige wedstrijd gezien tussen de 
Schotten en Ieren, het was koud op het veld. Koorfoto’s gemaakt. 
 
Zondag 1-10-1944 
Alweer een nieuwe maand, de tiende al! Vandaag is het Rozenkranszondag.  
Om 09.30 uur een plechtige Hoogmis met vier misdienders en preek door pater de 
Boer. We zingen meerstemmig en onder de Mis ga ik ter Communie. Na het eten 
mijn dagboek bijgewerkt en naar de aanbidding om 13.00 uur. Om 15.00 uur 
voetbalwedstrijd tussen de Engelsen en de Hollanders. Wij winnen met 4-0, dat vind 
ik fijn. Daarna plechtig Lof. ’s Avonds eerst een brief naar het vrouwtje geschreven. 
Het was vandaag een drukke dag. 
 

 
30-9-1944 foto van het koor in het Franse theater (collectie Theo Hamakers) 

 
Maandag 2-10-1944 
Vanmorgen hadden we bij vergissing tweemaal reveille. De eerste was een uur te 
vroeg. Het kwam door het verzetten van de klok. Na de reveille me gewassen en om 
07.15 uur naar de Mis. Het is slecht weer vanmorgen, regen. Na het eten 
kerkkoorrepetitie. ’s Middags heb ik mijn klompsokjes gerepareerd, nieuwe hakken er 



 

131 

aangezet. ’s Avonds een brief naar Harry geschreven. Gisteren was er het bericht 
dat het Duitse garnizoen in Den Bosch omsingeld was. Wat is er van waar? 
 
Dinsdag 3-10-1944 
Het is koud vandaag. ’s Middags naar voetbal wezen kijken. We zitten met 214 man 
in de barak, klein behuisd. Het is net een bijenkorf. Het zoemt en bromt er de hele 
dag, je loopt elkaar in de weg. ’s Middags weer eens wat aan Engels gedaan. 
’s Avonds hield Kamphuis een lezing nieuws had hij ook niet. 
 
Woensdag 4-10-1944 
Vandaag ben ik jarig. Ik dacht er pas aan, op de knobbel, toen ik me al gewassen 
had. Kon jij vandaag naar de Mis? Het zijn vragen die zich telkens weer aan me 
opdringen. En het antwoord weet ik niet. Zit je nog in je huisje of ben je in de 
Dorpsstraat of misschien geëvacueerd? Het laatste hoop ik van niet. Van een 
feestdag is hier natuurlijk geen sprake. Niemand feliciteert me. Dat is heel gewoon 
natuurlijk omdat niemand het weet. Maar het is toch niet prettig. Het is gelukkig niet 
koud. Ik zal dadelijk eens een lekkere kop koffie nemen. Voor vanmiddag zal ik een 
blikje pork en beans openmaken, dan heb ik tenminste genoeg en voor vanavond en 
pannetje havermout koken. ’s Avonds wat zitten lezen, onderbroken door luchtalarm 
van een kwartier. Mijn verjaardag is al weer over. 
 
Donderdag 5-10-1944 
Vandaag is Piet van Lieshout (een vriend) jarig. ’s Morgens wat gelezen. Vandaag is 
onze groep aan de beurt om aardappelen te bakken. Om 12.30 repetitie van het 
grote koor. ’s Avonds wat gelezen. 
 
Vrijdag 6-10-1944 
Honderd man krijgen een werkbeurt, ik ben er ook bij. We moeten naar de spoorlijn, 
waar we uitgeladen zijn. Om 07.00 uur afmars. Ginds moesten we hout opstapelen 
dat niet voor ons kamp bestemd is. We weigeren en de Feldwebel ging het kamp 
opbellen. Voor straf moesten we tot 13.00 uur blijven staan daar. Maar na een poosje 
gingen we liggen en daar werd niets van gezegd. Om 13.00 uur gingen we terug, 
onze “werkbeurt” zat er op. Daarna lezen! Het Wehrmachtsbericht zegt dat een 
geallieerde colonne 8 km zuidelijk van Tilburg is doorgedrongen. Noordelijk van de 
Rijn, bij Wageningen bevindt zich een bruggenhoofd. 
 
Zaterdag 7-10-1944 
Om 09.00 uur gaan Groen en ik naar een Hollands concert, een bandshow. Voor de 
pauze jazzmuziek door een band van 16 man, waaronder 8 Engelsen. Daarna 
symfonische jazz. Het was mooi, we zaten op de eerste rij met besproken plaatsen, 
kosten 1 sigaret. Om 13.00 uur repetitie van het Poolse zangkoor. Morgen wordt er 
een Hollands concert gegeven in het Engelse theater. 
 
Zondag 8-10-1944 
Na het appèl eerst koffie uit de keuken gehaald. Onze groep moet vandaag eten 
halen. Om 08.00 uur Hoogmis in barak 34B. Alle Hollanders kunnen nu tegelijk de 
mis horen. Dat kon in de kapel niet. Maar het is er niet gezellig. Om 11.00 uur warm 
eten, dat wil zeggen als altijd pompoenensoep en wat pelkartoffeln. Gelukkig kan ik 
mijn portie van gisteren laten bakken. Me daarna geschoren.  
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Om 14.00 uur begon de wedstrijd Engeland-Holland. De Engelsen hebben 4 profs 
opgesteld dus ze moeten winnen. Ik kan niet blijven kijken, want om 15.00 uur 
moeten wij zingen in het Engelse theater. Het is een aardige uitvoering. Na afloop 
horen we, dat de Hollanders met 6-1 verloren hebben, een flinke nederlaag. Om 
16.30 uur Lof en daarna gegeten. Het Rosmalense spek smaakt goed. Mijn boek heb 
ik uit, wat zal ik vanavond gaan doen? Ik word uitgenodigd om te bridgen, het was 
gezellig. Ook heb ik me opgegeven voor een schaakwedstrijd. 
 
Maandag 9-10-1944 
Voor vier jaren trouwden we op het stadhuis, al vier jaar geleden. Ik herinner me die 
dag nog als gisteren. Daarvan ben ik nu op een maand na 1½ jaar in 
krijgsgevangenschap, dat is ook een lange tijd. Gelukkig komt het eind daarvan in 
het zicht. Theo is nu al 2½ jaar, dat wordt al een hele boy. Gisteren was het 
Wehrmachtsbericht dat er zwaar gevochten werd aan de Hollands-Belgische grens in 
het bijzonder aan de Westerschelde en dat de Canadezen op 2 Km zuid van Tilburg 
stonden. Verder worden zware gevechten geleverd noordwestelijk van Nijmegen dus 
in de Betuwe. Die afdeling wil misschien doorstoten naar het bruggenhoofd bij 
Wageningen. Wat zal er veel kapot gaan in Brabant en Gelderland. Hoe zal het rond 
Den Bosch zijn?  Alweer die vraag. Ik ga een brief naar het vrouwtje schrijven. 
’s Avonds weer gebridged. De enige sterke lamp die we zelf uit Polen hadden 
meegebracht, is gisteravond door een Duitser ingepikt. Om 18.00 uur is het buiten 
donker, maar vandaag was het een donkere dag en hebben de lampen aanhoudend 
gebrand. Er zijn veel ruiten uit de ramen en daarvoor is karton ingezet. Morgen 
gassen. 
 
Dinsdag 10-10-1944 
Om 08.00 uur moeten we met onze bagage uit de barak zijn. De barak, kribben, 
strozakken en dekens worden bespoten tegen de wandluizen. Ze marcheerden met 
secties langs de buitenwanden! Onze bagage kunnen we in een andere barak 
zetten. We krijgen per man 30 sigaretten, een busje Carnex. Een pakje gedroogde 
boerenkool en een stukje Duitse kaas.  
Om 17.00 uur kunnen we erin. Het stinkt behoorlijk. Mijn dekens had ik 
meegenomen. ’s Avonds dacht ik pas aan de trouwdag! Het was ook zo rommelig. 
Voor het naar bed gaan me wat gewassen. We zijn in 14 dagen niet in het bad 
geweest en de witte was in de week gezet. 
 
Woensdag 11-10-1944 
Vanmorgen kon ik pas laat een balie te pakken krijgen, maar voor het eten stond de 
was toch in het sop. Om 13.00 uur koorrepetitie. Daarna mijn was op mijn handen 
uitgeboend en de bonk er ingezet. Morgen beginnen er nieuwe cursussen, ik denk er 
een paar te volgen. Om 17.30 uur hangt mijn was. Ik doe mee aan een schaak-
toernooi in onze barak. ’s Avonds speel ik mijn eerste partij en buiten verwachting 
won ik. 
 
Donderdag 12-10-1944 
Om 10.00 uur muziektheorie, om 13.00 uur vergadering van het kerkkoor en om 
15.00 uur mechanica. Zo schiet de dag vlugger op. Er komen enkele brieven binnen 
van 4-10-1944, dat is vlug. ’s Avonds wat zitten praten. De berichten leveren geen 
nieuws op. 
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Vrijdag 13-10-1944 
Vanmorgen hadden we de Mis in barak 34B. Om 10.00 uur wiskundeles. ’s Middags 
een partij geschaakt en ‘s avonds idem. Nieuws is er niet.  
 
Zaterdag 14-10-1944 
Vanmorgen hebben we een werkbeurt; koolrabi schoonmaken. Het is varkensvoer. 
Daarna geschaakt en een pannetje pap gekookt. Van 15.30 tot 16.30 uur biecht 
horen in de kapel. Ik ben ook geweest. In iedere hoek zat een aalmoezenier, 
namelijk een Franse, een Engelse en twee Hollanders. Vanwege het slechte licht is 
dat het enige wat je in de avonduren kunt doen. 
 
Zondag 15-10-1944 
Om 08.00 uur gezongen Heilige Mis in barak 34B. Het weer is nog steeds goed, daar 
mogen we niet over klagen. Daarna ontbeten en drie briefkaarten geschreven. 
’s Middags naar de voetbalwedstrijd tussen het Engelse leger en Holland. De 
Hollanders verloren met 9-0. Daarna een pannetje pap gekookt en ’s avonds een 
partij geschaakt en verloren. 
 
Maandag 16-10-1944 
’s Morgens weer geschaakt en weer verloren. ’s Middags eindelijk baden. Het is drie 
weken geleden dat we in het bad geweest zijn. ’s Avonds weer geschaakt maar nu 
gewonnen. Ik heb nu 7 partijen gespeeld en 5 gewonnen. 
 
Dinsdag 17-10-1944 
’s Morgens van 09.00 tot 11.00 uur twee lessen gevolgd. Wat is het daar heerlijk 
rustig. Eén man spreekt er maar! Om 13.00 uur koorrepetitie, het is het programma 
voor Kerstmis. ’s Avonds spreekt Kamphuis. 
 
Woensdag 18-10-1944 
Vandaag is Ans jarig, die is nu al 29. Vanmorgen ben ik naar het Franse theater 
geweest, waar een tentoonstelling gehouden wordt over het Franse gebergte. Het 
was een mooi geheel, met veel foto’s. De keuken verschaft al een paar dagen verse 
koolrabi, ik word haast misselijk als ik het ruik. Ik had gelukkig Deense gedroogde 
boerenkool. Na het eten een dutje gedaan.  
Gisteren is er iemand van het Zweedse gezantschap hier wezen kijken en heeft 
verschillende klachten van onze hoofdvertrouwensman aangehoord 36. Van 16.00 tot 
17.00 uur les in kerkgeschiedenis door Dr. Voesten (Majoor Aalmoezenier W.G.H. 
Voesten Kgf 98489). Heel interessant. ’s Avonds een partij geschaakt en doordat ik 
iets over het hoofd zag helaas verloren. Ik had de P. in op mezelf. 
 
Donderdag 19-10-1944 
Er is bekend gemaakt, dat er per man ongeveer 400 sigaretten zijn aangekomen. 
Vrijdag krijgen we een tinnetje van 50 pinnen. Om 10.00 uur muziektheorie.  
’s Middags mechanica en ’s avonds wat gelezen. Mijn deken heb ik laten merken als 
mijn eigendom. 
 

 
36 De Zweed B. Gavrell. Een verslag van dit bezoek is te vinden in het Nationaal Archief, collectie 
2.13.98 inv.106.  
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Vrijdag 20-10-1944 
Het is guur weer vandaag. Iedere dag volg ik zo’n paar lessen. ’s Middags onder 
andere Engels voor gevorderden en Godsdienstleer. Het laatste houdt pater de Boer, 
heel mooi. We krijgen per man 50 sigaretten, een scheermesje en een doosje 
lucifers. ’s Avonds geschaakt. 
 
Zaterdag 21-10-1944 
De kampkrant hangt er ook weer, met 2 bijlagen, namelijk voor de Katholieken en de 
Protestanten. Vandaag geen lessen te volgen, dus kan ik de zaak nakijken.  
’s Avonds begonnen met Engels te leren, maar toen kwam Lou Raaymans (muzikant 
L.J. Raayman, Kgf. 98475) met zijn harmonica een uurtje spelen. Die harmonica kon 
zijn eigendom worden voor 2500 sigaretten. Hij verzoekt ons per man 2 sigaretten te 
offeren. Totaal worden er 255 stuks opgehaald op de ruim 200 man. Velen hebben 
dus niets gegeven. De berichten melden dat Aken en Belgrado gevallen zijn. Nieuwe 
gevechten zijn er ontbrand noordoostelijk van Antwerpen, dus in het zuiden van 
Midden-Brabant. Hoe zal dat zich ontwikkelen en verplaatsen? 
 
Zondag 22-10-1944 
Om 08.00 uur Hoogmis met preek. Missiezondag. Het is gauw 10.30 en wordt het 
eten gehaald; koolrabi! Gelukkig heb ik een pannetje erwten opstaan en mijn portie 
aardappelen van gisteren. Jammer genoeg begint het voorraadje hard te slinken. De 
Nederlandse pakketten zullen nu wel voor goed uitblijven en dan volgt de honger-
periode weer. Na het eten van de anderen een partij geschaakt en gewonnen. 
Daarna lekker gegeten en aan mijn Engels begonnen. Dan weer een partij 
geschaakt, remise. ’s Avonds rustig zitten lezen. Er zijn voor de nodige sigaretten 
drie sterkere lampen gekocht. Nu hebben we gelukkig goed licht. 
 
Maandag 23-10-1944 
Vandaag geen nieuws. Een les gevolgd en wat geschaakt. 
 
Dinsdag 24-10-1944 
De morgen was bezet met lessen. ’s Middags zingen. ’s Avonds krijgen we 50 
sigaretten voor een week, een ½ tablet chocolade en een blikje hamloaf. 
’s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing. Volgens de Engelsen vechten zij op 5 km 
van Den Bosch. Ik ben benieuwd hoe morgen de berichten zijn. Bij 22.30 uur 
luchtalarm, lichten uit. 
 
Woensdag 25-10-1944 
Vanmorgen gezongen Requiemmis voor de broer van een krijgsgevangene die in 
Duitsland gestorven is. Daarna een zware partij geschaakt, die door de tegenpartij 
werd opgegeven. ’s Middags een Mis gevolgd en ’s avonds een schaakstudieboekje 
gelezen, dat was leerzaam en prettig. Het Wehrmachtsbericht zei dat in de omgeving 
van Den Bosch zware gevechten geleverd worden met de 1e Canadese en het 2e 
Engelse leger. Weer zo’n rot bericht. ’s Middags kreeg ik nog een kaart van het 
vrouwtje van 12-9-1944. Op 9-9-1944 had ik haar laatste bericht, een brief, van haar 
ontvangen van 3-9-1944. Maar ik ben er toch blij mee. 
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Britse troepen rukken op langs de spoorbaan bij Rosmalen richting Den Bosch. 

 
Donderdag 26-10-1944 
’s Morgens naar de bibliotheek om een boek te ruilen. Om 10.00 uur muziektheorie. 
’s Middags naar de mechanicales en daarna een lezing over “pakkende brieven” 
door de “succesclub”. Vanavond begint het triduna ter voorbereiding van Christus 
Koningschap dat zondag gevierd wordt. Het Wehrmachtsbericht spreekt van zware 
straatgevechten in den Bosch en dat de Engelsen uit het oosten en zuiden naar Den 
Bosch oprukken. Ook wordt er gezegd dat de Engelsen zuidelijke noordelijk van Den 
Bosch oprukken. Nu schijnt de strijd al heel dichtbij te zijn. Waar zouden ze zitten en 
hoe zullen ze het maken?? 
 
Vrijdag 27-10-1944 
Het is vandaag flink kouder geworden. De dag is weer omgevlogen, de weken gaan 
hier nog sneller dan in Polen. Morgen is het al weer zaterdag. De lessen zijn dan ook 
een goede afwisseling en tijdpassering. Het Wehrmachtsbericht sprak vanavond van 
een trommelvuur door de geallieerden op het westelijke deel van Den Bosch. In 
zware gevechten in die gevechtssector waren er van 20 tot en met 26 oktober 180 
pantsers afgeschoten. Rosmalen zal wel geëvacueerd zijn. 
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Kalkpapier met schets van het front rond Den Bosch eind oktober 1944 

uit Anlageband A Kriegstagebuch des Generalkommandos LXXXVIII A.K., nr 87-700  
(U.S.A. National Archives) 

 
Zaterdag 28-10-1944 
Vanmorgen geen lessen behoeven te volgen dus kan ik mijn “huiswerk” maken. Om 
11.00 uur een extra kerkkoorrepetitie, even de Mis doornemen. Dan om 12.30 uur de 
grote koorrepetitie en dan nog in de kapel repetitie van kerkzangers van alle 
nationaliteiten voor het internationale Lof op zondagavond in het Franse theater. 
We zongen onder leiding van (de Franse pater) Père Renoux. Er zijn Franse 
Italianen, Engelsen, Polen Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders. Bonter kan 
het al niet. ’s Avonds wat gelezen. Het Wehrmachtsbericht zegt dat het front zich nu 
uitgebreid heeft vanaf de Westerschelde tot in de omgeving van Den Bosch. Vooral 
bij Bergen op Zoom zijn zware gevechten en Tilburg werd na harde gevechten door 
de geallieerden genomen. Heel Brabant zal wel in puin gaan. Over Den Bosch werd 
verder niets gezegd. 
 
Zondag 29-10-1944 
Feest van Christus Koning. Om 08.00 uur in (barak) 34B een plechtige Hoogmis met 
drie Heren en vier misdienaars. We zongen de driestemmige Mis van Singenberger, 
het ging goed en het was de eerste maal in krijgsgevangenschap dat we een mis met 
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drie heren bijwoonden. Van 12.30 tot 16.30 uur aanbidding in de kapel. Dan om 
19.00 uur een internationaal Lof in het Franse theater. Een Engels priester doet het 
Lof. Dr. Voesten is diaken en een Italiaan subdiaken, vier Hollandse krijgs-
gevangenen zijn koorknapen, een Pool, Slowaak en een Serf zangkoor, een 
Engelsman zit aan het orgel. De zaal is stampvol. Onder het Lof wordt iedereen in 
zijn eigen taal aan Christus gewijd. Eerst Père Renoux voor de Fransen, dan Dr. 
Voesten voor ons, dan de Italianen, echt op Italiaanse manier met hoge stem, dan de 
Pool, de Slowaak, de Serf en tot slot de Engelsman. Het is werkelijk indrukwekkend. 
’s Avonds het Wehrmachtsbericht dat spreekt van zware straatgevechten in Bergen 
op Zoom en in tal van andere plaatsen. Verder zijn de berichten dat Bergen op Zoom 
genomen is en dat de troepen 7 Km noord van Tilburg staan in Loon op Zand. 
Op die manier blijft er niet veel heel in Brabant. Over Den Bosch wordt niets gezegd. 
Mijn horloge is kapot en kan niet gemaakt worden, een tap is afgebroken. Ik zal het 
ding voor Theo bewaren, dan kan hij ermee spelen. Vanmiddag drie kaarten naar Co 
en een kaart naar Harry geschreven. 
 
Maandag 30-10-1944 
Vandaag geen lessen. Ik heb wat knopen aan te naaien en een beenwindsel te 
herstellen. ’s Middags en ’s avonds wat gelezen. Het Wehrmachtsbericht spreekt van 
zware gevechten maar ze moeten terugtrekken. De andere berichten zeggen dat de 
Duitsers terugtrekken over de Moerdijk en de Maas. Den Bosch is na zware 
straatgevechten ingenomen en ze staan 5 Km van de Maas. In Brabant is het dus 
haast afgelopen, gelukkig. ’s Avonds hebben we nog even een vergadering va het 
kerkkoor. Op 22-11-1944 is het de feestdag van St. Cecilia en dat willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Per man zullen we 10 sigaretten en een blikje hamloaf 
lappen voor een gezamenlijk ontbijt. Woensdag op de repetitie inleveren. 
 
Dinsdag 31-10-1944 
Om 06.00 uur wordt de reveille geblazen, maar onze barak 45B mogen we niet 
verlaten. Marsé (Sergeant T.A. Marsé, Kgf 104932), die een paar dagen geleden 
opgenomen is in het lazarett, blijkt difterie te hebben. Wij moeten in quarantaine 
blijven tot 10-11-1944. We zitten praktisch dus tot 10 november opgesloten, ruim 20 
man in een te kleine barak. Ik blijf maar rustig op mijn bed liggen tot 10.00 uur. 
De Liebesgaben worden binnen gebracht. We krijgen ons laatste samengestelde 
pakket: een tablet chocolade, een blikje melk, twee blikjes corned beef, twee blikjes 
hamloaf, een stuk zeep, een postje Cannic, ½ blikje marmelade, 1/3 kg boter en 100 
sigaretten voor 14 dagen. Gisteren is er een order voorgelezen, dat alle verpakte 
levensmiddelen voor 15-11-1944 moeten zijn aangebroken. Alle blikjes en pakken 
moeten dan open zijn. Door de verdeling van de Liebesgaben is het een ellendige 
herrie in de barak. Het lijkt wel een gekkenhuis. Voor de verdeling van het eten in de 
keuken staat iedereen in de rij en kan je nergens meer door. Vandaag hebben we 
wortelen als groentesoep en twee dagen hebben we al verse spinazie gehad, dat is 
een fijne groente. ’s Middags wat gelezen. Om 18.00 uur kunnen we biechten in het 
waslokaal. In het paneel van de afgesloten deur is een gat gemaakt. Aan de ene kant 
staat Dr. Voesten op een bankje en aan onze kant de biechteling, ook op een bankje, 
met zijn hoofd voor het gat. Het is een komisch gezicht. Het is net de man aan het 
schandbord, afgebeeld op de pakjes tabak van Van Rossems Troost. Als ik aan de 
beurt ben, kan ik mijn lach haast niet inhouden. ’s Avonds een boekje over schaken 
bestudeerd, maar dat wordt twee keer onderbroken door luchtalarm. Om 19.00 uur 
avondgebed in het waslokaal. Vanmiddag kreeg ik een brief van Harry van 21-10-
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1944. Er is ook een transport van 1000 Poolse vrouwen aangekomen, ze zitten in het 
voorlager en hebben niets bij zich 37. 
 
Woensdag 1-11-1944 
Alweer een nieuwe maand begonnen. Om 07.00 uur kunnen we door het paneel de 
Communie ontvangen, daarna ga ik weer naar bed. Dan wordt er een grote 
inzameling gehouden voor de Poolse vrouwen. Iedereen en alle naties doen mee. In 
onze barak wordt heel wat opgehaald, van alles.  
Het is slecht weer, het regent aanhoudend, dat is één troost voor ons. ’s Middags wat 
in mijn eentje geschaakt en ’s avonds gelezen. Allerheiligen is al weer om, we 
hebben er niet veel van gemerkt. 
De berichten spreken van gevechten bij Geertruidenberg en Lage Zwaluwe. Over de 
omgeving van Den Bosch wordt in twee dagen al niet meer gesproken. Zou het daar 
rustig zijn? We hebben vandaag een brief gehad. 
 
Donderdag 2-11-1944 
Vanmorgen is het waslokaal weer te communie geweest. Het gat in het paneel is wat 
groter gemaakt en nu hebben we een bankje niet meer nodig. Daarna weer even 
naar kooi. ’s Middags een zware partij geschaakt voor de wedstrijd en gewonnen. 
’s Avonds gelezen, dat weer onderbroken wordt door luchtalarm. 
 
Vrijdag 3-11-1944 
Alles gaat nog zijn oude gangetje, nog steeds binnen blijven. ’s Middags weer 
geschaakt en gewonnen. Het Wehrmachtsbericht spreekt van gevechten 
noordoostelijk van Roosendaal. Op Walcheren zijn zware gevechten. 
 
Zaterdag 4-11-1944 
Om 08.00 uur plotseling appèl in de barak. De meesten lagen nog te bed. ’s Middags 
me geschoren, het was nodig. ’s Avonds zitten lezen onder de sterke lamp, dat was 
prettig. 
 
Zondag 5-11-1944 
Na het appèl ontvangen we de Heilige Communie. De mis kunnen we niet bijwonen. 
Ik zal eens wachten met schrijven, want het is nog steeds niet bekend dat onze post 
naar Genève gezonden wordt. Om 14.00 uur is er een interlandwedstrijd Engeland-
Holland. Ik ga onder de draad door om die wedstrijd te zien. Het is prettig om weer 
eens buiten in de frisse lucht te zijn. Eerst ga ik nog even naar de kapel. We 
verliezen met 4-0. Om 16.30 uur ga ik ook naar het Lof in de kapel.  
‘s Avonds een meetkundeles uitgewerkt. Het Wehrmachtsbericht spreekt van 
gevechten tussen Maas en Merwede en van een bruggenhoofd bij de 
Moerdijkbruggen. Brabant is nu wel geheel vrij. God zij dank. Ik hoop vrouwtje, dat je 
weer rustig in je huisje zit. 
 
Maandag 6-11-1944 
’s Morgens te Communie. Om 08.00 uur er weer uit, appèl in de barak. ’s Middags 
mijn algebra gemaakt. ’s Avonds geschaakt. De Moerdijkbrug is opgeblazen. 
 

 
37 De 1000 Poolse vrouwen en kinderen (tussen 6 en 10 jaar) waren na een reis van 3 weken 
aangekomen vanuit Warschau (zie J.P.C. van Doorn in “van mijn grafiek houd ik toch het meest” 
p. 49). 
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Dinsdag 7-11-1944 
Weer appèl in de barak gehad, ze worden vervelend. Na het eten ben ik er even 
uitgeweest en ben ik voor het eerst langs de vrouwenafdeling gegaan. Het is een 
vreemd gezicht om vrouwen achter het prikkeldraad te zien. ’s Middags naar de 
zangrepetitie van het grote koor. De quarantaine wordt opgeheven, we kunnen ons 
weer vrij bewegen. ’s Avonds naar de kapel voor het avondgebed. Daarna houdt 
Kamphuis zijn overzicht. 
 
Woensdag 8-11-1944 
De reveille is een half uur verlaat. We hebben nu om 07.00 uur appèl. Vanmorgen 
was er geen water. De vertrouwensman maakte bekend, dat vrijdag alle sigaretten 
worden uitgedeeld. De redden hiervan is, dat verleden week een kist sigaretten van 
20.0000 stuks gestolen is. De kist werd later, geopend op de zolder van het 
magazijn, teruggevonden. De rest van de bulk wordt na 20 november uitgedeeld. 
Morgenavond om 18.00 uur komt de hoofdvertrouwensman van Namen (Soldaat J. 
van Namen, Kgf. 10730) in onze barak voor een vraaggesprek. Die knaap heeft nooit 
ons vertrouwen gehad. Spiers (Spiers, Kgf. ?) die hier ligt, heeft een particuliere brief 
gehad, met het bericht, dat zijn kind en schoonvader bij het bombardement te 
Arnhem gedood zijn. Zijn vrouw werd gewond. 
 
Donderdag 9-11-1944 
Om 07.00 uur appèl en om 07.45 uur naar de Mis in de kapel. Om 09.00 uur les in 
algebra. Om 15.00 uur weer een les en om 17.00 uur ben ik naar het theater 
geweest voor een concert onder leiding van Guus Valten. Het was een mooi 
jazzprogramma afgewisseld met een paar schetsjes. ’s Avonds wat gelezen. 
 
Vrijdag 10-11-1944 
’s Morgens weer een les, die gaan gelukkig zo in de barakken weer terug, algebra, 
meetkunde, mechanica, goniometrie. ‘s Middags komt de hoofdvertrouwensman van 
Namen in de barak voor een vraaggesprek. We worden er niet veel wijzer van. 
’s Avonds lof. 
 
Zaterdag 11-11-1944 
Vandaag is het slecht weer, koud en regen. om 14.30 uur koorrepetitie. Gisteren 
hebben we per man 260 sigaretten ontvangen, het zijn de laatste uit het magazijn.  
’s Avonds zitten lezen. 
 
Zondag 12-11-1944 
Om 09.00 uur Hoogmis. Brabant wordt nu niet meer in de berichten genoemd. De 
gevechten zijn daar gelukkig afgelopen. Ik hoop dat je weer rustig thuis zit, vrouwtje, 
wel zonder gas en licht. Dat zal een zware winter voor je worden. ’s Middags mijn 
algebrales gemaakt. De zondag is gauw om. 
 
Maandag 13-11-1944 
Vandaag heb ik mijn bezigheid aan constructies tekenen van de mechanicales. 
De berichten zijn vaag. 
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Dinsdag 14-11-1944 
’s Middags mijn tekenwerk afgemaakt en ’s avonds wat gelezen. Vandaag is er weer 
eens een collecte gehouden voor de nagelaten betrekkingen van overleden 
krijgsgevangenen. Het geld zal over Genève naar Holland gestuurd worden. 
 
Woensdag 15-11-1944 
Het is vandaag knap fris. ’s Middags kerkkoorrepetitie. We leren nu een 
tweestemmige mis van Perosi voor de 22e, het feest van St Caecilia. In de kapel was 
het ook koud. Tegen de avond is er geen licht, water en brood. Na een tijdje krijgen 
we gelukkig licht en even later is er water en het brood komt ook. 
 
Donderdag 16-11-1944 
Vandaag heb ik een paar lessen te volgen. Eindelijk krijgen we de foto van het koor 
en orkest, die bij de laatste uitvoering gemaakt is. Onze soep is de laatste dagen 
beter, want ze wordt nu apart gekookt in de keuken door een Hollandse kok.  
We krijgen weer een brief.  
Om 18.00 uur is er een vraaggesprek tussen Radier (Sergeant instructeur C.G. 
Radier, Kgf. 104330) en een Poolse Onderofficier over de opstand in Warschau. Het 
gesprek wordt in het Engels gehouden. ’s Avonds hebben we accordeonmuziek, Lou 
Raaijman heeft de prijs van de harmonica, 2500 sigaretten, nog niet bij elkaar. 
Daarna een partij geschaakt.  
Volgens de berichten is het grote offensief oostelijk van Helmond begonnen. 
 
Vrijdag 17-11-1944 
’s Morgens meetkundeles. We passeren nu het programma in Polen. 
’s Middags goniometrie. ’s Avonds mijn lessen uitgewerkt en de avond was weer 
gauw om. De dagen vliegen hier snel om.  
De berichten zijn steeds hetzelfde. Het offensief is in gang en dat heeft zijn tijd nodig. 
 
Zaterdag 18-11-1944 
Vanmorgen naar het Conservenraum geweest en een blik melk en jam gehaald. Ik 
kreeg ze direct mee. Een paar dagen geleden ben ik mijn kam verloren en heb hem 
niet terug kunnen vinden. Vanmiddag heb ik een nieuwe in de shop gekocht, een 
houten voor 80 pfennig. Om 15.00 uur koorrepetitie en daarna te biechten geweest. 
De berichten zeggen dat Weesem, 2 Km ten zuiden van Roermond, genomen is. 
Overal is vooruitgang. ‘s Avonds wat gelezen. 
 
Zondag 19-11-1944 
Om 09.30 uur Hoogmis. Vandaag hadden we erwtensoep, het smaakte goed. 
’s Middags ben ik een eindje gaan wandelen, door de modder. Dat doe ik niet 
dikwijls. Ik ben ook langs het vrouwenkamp geweest, voor de tweede maal. De 
meesten zijn behoorlijk gekleed en zien er echt vrouwelijk uit. Er zijn veel jongere 
meisjes bij, ze speelden volleybal. Het was prettig om eens iets ander te zien dan 
kerels, iets vrouwelijks, iets liefs. En dan te weten dat ik zoiets in Holland ook heb. 
Kindje ik werd er beroerd van toen ik die vrouwtjes zag. Jij kwam direct in mijn 
gedachten en ik mis je al zo lang met al je gezelligheid en liefde. Ik ben maar weg-
gegaan. Daarna een paar partijen schaak gespeeld en behoorlijk geknoeid.  
Om 16.30 uur Lof en ’s avonds wat gelezen. Alweer een zondag naar de maan. 
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Maandag 20-11-1944 
Het is niet koud vandaag. Gisteren was het mooi weer. Om 09.00 uur naar de 
bibliotheek en een boek geruild. Om 12.30 uur koorrepetities. Het gezamenlijke 
ontbijt op woensdagmorgen vanwege het Caeciliafeest, kan niet doorgaan wegens 
plaatsgebrek en omdat het brood te duur is. Het brood zal gedeeld en verloot 
worden. ’s Middags een gezellige taalles gehad. ’s Avonds wat gelezen. 
 
Dinsdag 21-11-1944 
’s Morgens komt de Vries mijn blikje hamloaf en de rest van de sigaretten 
terugbrengen die we destijds ingeleverd hadden en een portie brood dat ik 
gewonnen heb. Dat is boffen. Na het eten post! Ze riepen mijn naam af, maar ik kom 
er niet gauw op af, want voor mij kan er toch geen post zijn. Daar is een brief voor 
me van het vrouwtje van 15-10-1944! Wat een verrassing! Alles is gelukkig nog 
goed, goddank. In mijn dagboek heb ik direct de berichten over die tijd nagelezen.  
Een week later begonnen de zware gevechten om Den Bosch. We zullen maar 
hopen, dat zij er goed doorgekomen is. Deze dag is dus wel een gelukkige dag voor 
me. Fijn om weer eens wat van thuis te horen. Die Theo vraagt steeds of papa nog 
niet thuis komt. Dat zal nog wel even duren. ’s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing, 
het grote offensief heeft overal voortgang. De eerste brief is over Genève uit het vrije 
Nederland aangekomen, namelijk uit Eindhoven. Het eerste schaap is over de dam, 
als er nu maar meer volgen. 
 
Woensdag 22-11-1944 
Feest van St. Caecilia. Alle koorzangers gaan te Communie en om 09.30 uur 
plechtige Hoogmis voor onze intentie en onze familieleden. We hebben de 
tweestemmige mis van Perosi en na de mis een vierstemmige Ave Maria gezongen. 
Het ging goed. Na de Mis hield Dr. Voesten nog een toespraak tot ons, waarin hij ons 
bedankte en ons allemaal een flinke pluim gaf. Ik ben vandaag in een echte 
zondagse stemming. Vanmiddag komt er een delegatie van het Zweedse 
gezantschap. Maar daar heb ik verder niets meer over gehoord 38.  
’s Middags rekenles gehad en een briefkaart van Harry ontvangen van 14-11-1944.    
 
Donderdag 23-11-1944 
Vandaag is vader jarig. Het zal in Schiedam ook geen prettige verjaardag zijn.  
’s Middags worden er wat Liebesgaben uitgedeeld, het is maar weinig. Zaterdag 
krijgen we het laatste. Vandaag een paar lessen gehad. De berichten blijven gunstig. 
Op sommige plaatsen een snelle aftocht, vooral in het zuiden. 
 
Vrijdag 24-11-1944 
Vandaag een paar lessen gevolgd. Ik hoorde van de Vries dat er een mogelijkheid 
bestaat om over Lausanne een brief naar Holland te sturen. Dat ga ik ook proberen. 
Pater de Boer laat ik dan mijn klad in het Frans vertalen. Ik hoop dat het lukt. 
 
Zaterdag 25-11-1944 
Pater de Boer heeft mijn brief en zal hem vertalen. ’s Middags zingen. Venlo is nu het 
middelpunt van de aanval, het bruggenhoofd bij Roermond is gevallen. ’s Avonds wat 
gelezen, onderbroken door luchtalarm. 

 
38 Er is op deze dag geen bezoek bekend (zie D.J. Smid in Onder de vlaggen van Zweden en van het 
Rode Kruis). Het dagboek Verhulst vermeldt op 23-11-1944 een bezoek van Erik Mayer van het 
Internationale Rode Kruis. Mogelijk wordt dat bezoek bedoeld. 
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Zondag 26-11-1944 
Om 09.30 uur Hoogmis maar de Mis begon pas om 10.00 uur. De Polen hadden veel 
te lang werk. We hebben de mis van Singenberger gezongen en na de mis het 
Domine Salvum Fac. Dan in looppas naar de barak terug waar het eten al haast is 
uitgedeeld. ’s Middags een pannetje pap gekookt voor de zondag en een dutje 
gedaan. Om 16.30 uur Lof en ’s avonds een mooi boek gelezen. Het is prettig om 
iets goed te lezen, dat geeft plezier. 
 
Maandag 27-11-1944 
Het appèl is een half uur verzet, het is nu om 07.30 uur. De reveille blijft om 06.00 
uur, maar niemand staat dan op. Vannacht heeft het voor het eerst en flink gevroren. 
De grond was hard en de plassen waren bevroren. Om 08.00 uur ben ik een paar 
nieuwe klompen gaan halen. De vorige heb ik helemaal versleten; één was er lek. 
Aan Harry heb ik gisteren drie briefkaarten geschreven en vanmorgen gepost. 
Pater de Boer bracht me vanmorgen de vertaling van mijn brief. ’s Middags heb ik die 
overgeschreven. ’s Avonds muziek overgeschreven, namelijk een nieuwe mis voor 
Kerstmis. 
 
Dinsdag 28-11-1944 
Vanmorgen weer muziek overgeschreven na eerst mijn brief voor Co over Lausanne 
gepost te hebben in de Franse brievenbus. Op hoop van zegen! ’s Middags de 
voering van mij jassen weer eens vastgenaaid en een paar knopen aangezet, rot 
werk. Mijn was in de week gezet, morgen wassen, ook zo fijn! Vanmiddag kregen we 
een verwarde brief. Morgen gaan we misschien baden. Groen kreeg ook een gunstig 
bericht van zijn vrouw. Nou kan hij ophouden met piekeren en tobben. ’s Avonds 
weer muziek geschreven. De berichten maken overal melding van vooruitgang. 
 
Woensdag 29-11-1944 
Vanmorgen de witte was uit de “soda”, een stuk Duitse kleizeep, gehaald en na het 
eten in het sop gezet. Na de rekenles gewassen. Groenestijn kreeg vandaag een 
brief, alles goed bij hem thuis. Het is moeilijk om de was op te hangen. Met een touw 
onder een middelste krib en dan de zaak maar dubbel hangen. ’s Avonds wat 
gelezen. 
 
Donderdag 30-11-1944 
Direct na het appèl is het baden. Eindelijk zijn we aan de beurt. Daarna ontbijten, 
twee dunne sneetjes en dan repetitie met orkest in het Franse theater. ’s Middags 
een dutje gedaan en ’s avonds gebridged. 
 
Vrijdag 1-12-1944 
We beginnen aan een nieuwe maand en de laatste. Het jaar is omgevlogen. Direct 
na het appèl is er een internationale mis in het Franse theater vanwege de eerste 
vrijdag. Maar ik ben naar de kapel geweest, omdat ik om 09.00 uur met de vuilnis-
wagen meemoet. De stortplaats is buiten het kamp. Daar moeten we van een bureau 
papierafval meenemen en ik vond er een blanco brief in. Die kan ik best gebruiken.  
’s Middags een dutje gedaan en wat “huiswerk” gemaakt. Om 12.30 uur hadden we 
aanbidding in de kapel en om 17.45 uur Lof. ’s Avonds krijgen we plotseling 
ongenodigd bezoek en worden onze twee sterke lampen in beslag genomen. Nu lijkt 
het veel op schemeren. 
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Zaterdag 2-12-1944 
Eerste zaterdag van der maand. ’s Morgens naar de mis. Er wordt een inzameling 
gehouden voor de Poolse kinderen die in ons kamp zijn. Ik heb een zakdoek en twee 
soeptabletten gegeven. Er wordt niet veel gegeven, want de mensen hebben haast 
niets meer. ’s Middags repetitie, onder andere vierstemmig “stille nacht”. Mijn suiker 
en boter zijn op, het gaat nu knijpen. 
 
Zondag 3-12-1944 39. 
Om 09.30 uur Hoogmis. Het is advent, dus Gregoriaans. ’s Middags een pannetje 
havermout gekookt, mijn wekelijkse traktatie. Ik heb nu met Groen samen een Duitse 
krant, niet voor de berichten, maar voor closetpapier. Het is ’s avonds te donker om 
te lezen of wat te doen, alleen als je pal onder de lamp zit gaat het nog.  
 
Maandag 4-12-1944 
Direct na het appèl naar de mis. Daarna mij gewassen en naar het Franse theater 
voor een repetitie. Daar hoorde ik dat het niet doorging. Als ik dat geweten had, was 
ik weer in bed gekropen, want ik had vanmorgen niks te eten; gisteravond had ik 
alles al op. ’s Middags kerkkoor. We zijn aan een nieuwe mis begonnen voor 
Kerstmis. De vertrouwensman maakte bekend dat er wat pakketten waren 
aangekomen en dat we morgen per twee man een Amerikaans pakket nummer 10 
krijgen. Dat is een prettige St Nicolaasviering. ’s Avonds aan mijn algebra gewerkt. 
 
Dinsdag 5-12-1944 
Om 09.30 uur repetitie met orkest. Om 10.00 uur pakketten halen. ’s Middags kregen 
we een uiteenzetting te horen over het kerstspel door Dirk Hol (Sergeant Dirk Hol, 
Kgf. 96576). Het belooft wat moois te worden. Daarna het pakket met Groen 
gedeeld. ’s Avonds is er een opgewekte stemming, iedereen heeft genoeg gegeten 
en heeft te roken. Ik heb nog laat zitten praten, na de lezing van Kamphuis. 
 
Woensdag 6-12-1944 
’s Middags een gezellige rekenles. Ik heb twee briefkaarten naar Schiedam 
geschreven, misschien krijg ik wat te horen. De berichten zijn goed, spreken steeds 
van vooruitgang. Blerick, ten westen van Venlo, is genomen. 
 
Donderdag 7-12-1944 
’s Morgens een kleine algebra repetitie. ’s Middags het grote koor. ’s Avonds wat 
gebridged. 
 
Vrijdag 8-12-1944 
Feestdag van Maria. Om 09.30 uur wordt er eerst een Hollander gedoopt. Dat is een 
interessante plechtigheid, die ook lang duurt. Het is de zevende doop al in krijgs-
gevangenschap. Daarna een plechtige Hoogmis met drie Heren. Het was een mooie 
mis. Om 13.30 uur repetitie en daarna Lof. ’s Avonds mijn krant gelezen, er staat 
geen nieuws in. Nog laat met Groen zitten praten. 
 
Zaterdag 9-12-1944 
’s Morgens in de rij gestaan om plaatsen te bespreken voor de toneeluitvoering van 
onze toneelclub uit Polen, nr 369. Na het eten brood gehaald. ’s Middags een kaart 

 
39 Op 3-12-1944 kwamen Dr. Piekema (Kgf. 31987) en 2e Luitenant C. de Wit (Kgf. 31258 / 271399) 
vanuit Holland aan (J.P.C. van Doorn in “Van mijn grafiek houd ik toch het meest”, p. 49). 



144 

naar Jac. en een brief naar Co geschreven. ’s Avonds geschaakt, maar afgebroken 
wegens luchtalarm. 
 
Zondag 10-12-1944 
Om 09.30 uur Hoogmis zonder preek. ’s Middags mijn laatste havermout gekookt. 
Verder geen nieuws. 
 
Maandag 11-12-1944 
De hele morgen ben ik in het Franse theater geweest, repetitie met orkest. Het was 
er knap koud. ’s Middags taalles en kerkkoorrepetitie. De berichten blijven steeds 
hetzelfde; vooruitgang. 
 
Dinsdag 12-12-1944 
Ik kruip na het appèl weer mijn bed in, vandaag heb ik toch niets bijzonders te doen. 
’s Middags gaat de grote koorrepetitie niet door wegens de geringe opkomst. De 
dirigent liep kwaad weg! 
 
Woensdag 13-12-1944 
Plotseling kunnen we om 12.00 uur baden. Ik kan zodoende de kerkkoorrepetitie niet 
bijwonen. Er was maar 1 tweede bas, ook daar liep de dirigent kwaad weg. Het zit 
zeker in de lucht! Om 13.30 uur naar de toneelvoorstelling Z.B.B.H.H. in drie 
bedrijven, dat we ook in Polen hebben gezien. Het is een alleszins geslaagde 
voorstelling. ’s Avonds gezellig gebridged. 
 
Donderdag 14-12-1944 
Ik ben aangewezen om eten naar het straflager te brengen. Voor de reveille en voor 
het warme eten en om 13.00 uur moeten we er spullen heen brengen. ’s Morgens 
algebrales en ’s middags mechanica. Het is waterkoud vandaag. ’s Avonds 
geschaakt. 
 
Vrijdag 15-12-1944 
Om 08.30 uur koorrepetitie met orkest in barak 12A. Om 12.30 uur repetitie in de 
kapel en om 14.30 uur weer een keer in het waslokaal. Voor vandaag hebben we 
ons portie wel te pakken. Het heeft vannacht aardig gevroren en het blijft 
doorvriezen. Er staat een gemene wind. Men is druk bezig met het maken van 
kerstversieringen voor de barak, sterren, lichtjes, lantaarns in verschillende soorten. 
Een ploeg van ongeveer zes man is er mee zoet. Vanmorgen heb ik mijn laatste 
blikje jam en carnia uit het depot gehaald. De vertrouwensman heeft ’s avonds 
bekend gemaakt, dat er een zending van het Deense Rode Kruis was aangekomen, 
namelijk 200 kg havermout, 50 kg spek en gedroogde groente. Er zijn nog wat 
Amerikaanse pakketten over, dus met Kerstmis hebben we toch nog wat! 
 
Zaterdag 16-12-1944 
Om 08.30 uur weer zingen. Van Harry ontving ik drie kaarten van 10-12-1944. 
’s Middags naar een voetbalwedstrijd wezen kijken, Engeland tegen Schotland. 
’s Avonds geschaakt. 
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Zondag 17-12-1944 
Om 09.30 uur Hoogmis. ’s Middags pannetje pap gekookt. Om 13.30 uur naar een 
Poolse voorstelling, een cabaretprogramma. Het was aardig. ’s Avonds Lof met 
Adventsprak. 
 
Maandag 18-12-1944 
Om 08.30 uur repetitie met orkest. Het vries nog steeds. ’s Middags twee kaarten 
naar Co geschreven met de groeten van de Zee aan Wels. 
’s Avonds gelezen. 
 
Dinsdag 19-12-1944 
Mijn brood heb ik gisteren al opgegeten en daarom blijf ik vanmorgen in bed. 
Het is vandaag erwtensoep. Gisteravond heeft de vertrouwensman bekend gemaakt, 
dat we aanstaande vrijdag 1/6 pakket, een ons havermout, een pakje gedroogde 
groente en een stukje spek krijgen. De boeken over de pakketten van de 
hoofdvertrouwensman zijn gecontroleerd door de barakvertrouwensmensen. Alles 
was in orde, maar 2000 sigaretten waren niet verantwoord. Daar kon hij ook geen 
verklaring voor geven en zodoende is besloten hem het beheer van de pakketten te 
ontnemen. Dat berust nu bij de barakvertrouwensmensen. Het is een flinke stap in de 
goede richting. Als van Namen nu nog vervangen wordt door Tromp, dan is de zaak 
helemaal in orde. Met het eten begint het nu wel te knijpen. De mensen beginnen nu 
zichtbaar af te vallen. Het is ook weinig wat we krijgen. Vandaag moest de oven 
hersteld worden en werd die pas tegen de avond aangemaakt. Het is knap koud zo. 
 
Woensdag 20-12-1944 
Om 08.15 uur eerst naar de Gulden mis. Daarna repetitie in het theater voor het 
eerst met toneel. Het is er ellendig koud, maar de onderlinge samenhang is toch al 
goed. Groenestijn zorgde voor mijn eten. ’s Middags ben ik mijn kooi ingedoken om 
warm te worden. ’s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing. De Duitsers zijn sedert vier 
dagen een offensief begonnen en doorgebroken. De berichten daarover zijn schaars. 
Er wordt flink gewerkt aan de barakkerstversieringen, lampenkappen, sterren en vier 
dennengroenkransen met kaarsen, hangen al. 
 
Donderdag 21-12-1944 
Om 08.30 uur generale repetitie met de spelers in kleding. Het is een prachtig 
kerstspel, voorstellende hoe de wereld het kerstfeest ziet en verwerpt of aanvaardt. 
Eerst een ouverture, dan volgen acht schetsen: een druk zakenkantoor waar Freek 
ontbreekt, de kampstraat waar Freek is, dan een café, de vrouw van Freek alleen 
thuis met het kinderen op kerstavond, een RK-kerk met het begin van de mis, een 
Protestantse godsdienstoefening met voorlezing van het Kerstevangelie, dan het 
slagveld in de Kerstnacht waar een soldaat sterft en als slot een kerstgroep van 
Bethlehem en in aanbidding voor het kindje, alle medespelers, terwijl het koor een 
prachtig Gloria zingt. Alle taferelen zijn omlijst door passende muziek en zang, alles 
gecomponeerd en onder leiding van Dirk Hol (Sergeant Dirk Hol, Kgf. 96576). 
Frans van Maanen (Sergeant F.J.H. van Maanen, Kgf. 106076) heeft de leiding over 
het toneelspel. Het is zeer indrukwekkend en ontroerend. Dit moest jij ook kunnen 
zien, vrouwtje. De kerstboom is ook zojuist binnengebracht.  
Morgen krijgen we 1/6 pakket. Wat het eten betreft zal je het wel beter hebben, dat 
hoop ik tenminste. In ieder geval beter dan boven de rivieren, want daar is honger en 
kou. Dan zouden we samen het Kerstfeest kunnen vieren, samen naar de nachtmis. 
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Er is juist bekend gemaakt dat vanmiddag de pakketten al gehaald worden. Morgen 
zijn de Engelsen aan de beurt. Ik heb vanmorgen een broodje laten bakken van een 
pond zelfrijzend bakmeel, dat ik nog had. Dat zal smaken. De kerststal voor de barak 
wordt ook al gemaakt. ’s Middags wordt het pakket verdeeld, van alles een beetje en 
een stukje Deens spek en wat havermout.  
Het gerucht gaat dat er voor ons ook een wagon met pakketten is aangekomen. Voor 
iedere natie is er een wagon gearriveerd, het kan! ’s Avonds geschaakt.  
 
Vrijdag 22-12-1944 
Na het appèl ben ik weer in bed gegaan. Het is knap koud vanmorgen. Blikkendaal 
(Sergeant foerier F.J. Blikkendaal, Kgf. 105363) is in het lazarett overleden; open 
TBC. Men zegt dat hij zich opgehangen heeft, maar met zekerheid weet men het 
niet. Hij is de eerste van onze groep uit Ludwigsburg.  
Mijn eigen gebakken brood smaakt heerlijk. Tegen etenstijd komen de mensen terug 
die met een wagen groen hebben gehaald voor versiering van de barakken. Dat 
hebben ze van de week al meer gedaan en er hangt een lange slinger van groen 
door onze barak met lampjes eraan en Kerstmannetjes. De wagen met groen is aan 
de hoofdpoort in beslag genomen. Dag groen! 
Om 14.00 uur begint de eerste voorstelling van het Kerstspel en om 17.00 uur de 
tweede. Ze zijn prachtig geslaagd en maakten indruk. Het was voor ons een hele ruk 
van 13.30 tot 19.30! De dominee hield nog een toespraak in het Hollands en in het 
Duits, het was maar zeer matig wat hij zei. 
 
Zaterdag 23-12-1944 
Men zegt dat het vannacht 13 graden gevroren heeft, het was ook behoorlijk koud op 
het appèl. Ik ben weer naar bed gegaan. De kerststal in de hoek van de barak wordt 
ook mooi. Piet Jansen (Sergeant P.J.A. Jansen, Kgf. 97035) heeft de beelden 
gemaakt en geschilderd. Om 14.00 uur begint de derde voorstelling en loopt ook 
goed. Daarna even te biechten geweest. De Fransen hebben een grote wereldbol 
van gips gemaakt waarop een tempeeltje met drie zuilen staat en een rotsmassief. 
Om de bol hangen linten met de kleuren van de verschillende naties. Het is een mooi 
stuk werk. In de barak is de kerstboom opgezet en versierd, de stal is ook klaar met 
een klein boompje ernaast. Alles brengt me al in een kerststemming. Alleen is het 
knap koud in de barak.  
De chef maak een Duitse order bekend, dat er met Kerstnacht geen bewegings-
vrijheid is, de lichten mogen tot 01.00 uur blijven branden. We hebben dus geen 
nachtmis in het theater, dat is erg jammer. Maar er wordt een oplossing gevonden!  
In onze barak komt pater de Boer in de andere barak Dr. Voesten en in de derde 
barak een Franse priester overnachten en om 23.30 uur twee stille missen opdragen. 
Zo hebben we toch onze nachtmis! We laten ons niet kisten, de priesters zullen bij de 
Hauptman protesteren. 
 
Zondag 24-12-1944 
Om 09.30 uur Hoogmis. Op de tafels staan overal aardige kerststukjes, een gezellig 
gezicht. ’s Middags wordt er gefourageerd voor drie dagen tegelijk. Daarna ga ik 
even een dutje doen. De nachtmis gaat wel door in het theater. We zullen onder 
geleide gaan. Het is gezellig in de barak. Ik heb een pannetje soep laten koken.  
Tot 21.00 uur mogen we buiten zijn. ’s Avonds ben ik met Groen door de barakken 
gegaan om te zien hoe de verschillende naties Kerstfeest vieren. Bij de Engelsen en 
Amerikanen hangen wat slingers, maar geen kerstversiering. Ze kijken je na of je een 
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dief bent. Daar is het niks. Bij de Fransen niets geen versiering maar wel muziek. Er 
is een toneeltje opgericht. Dat zien we in iedere Franse barak. Bij de Serven ook 
niets te zien. De Slowaken hebben een altaartje gemaakt. Een grote dennentak 
tegen de wand met heiligenplaatjes en een papieren kruis. Alles heel eenvoudig, 
want ze zijn pas vier dagen in die barak. Ze zijn eerst met de Denen in quarantaine 
geweest. We hebben even met die lui gepraat in het Duits. Het zijn eenvoudige maar 
toch hartelijke mensen. In de achterste barak in ons lager zijn een aantal Aziaten 
ondergebracht. Ze hebben geen tafels of banken of dekens. Wat een behuizing en 
wat een laagstaand volk! Vuil en rumoerig. Het slaat gewoon rauw om je hart!  
De Polen maken nog de beste indruk. In hun barakken vinden we aan het eind overal 
een kerststal en een prachtig opgesierde kerstboom; bont, maar mooi. Ook houden 
ze hun kerstmaaltijd gemeenschappelijk en besteden daar alle zorg aan. 
Hun pakketten hebben ze er schijnbaar expres voor bewaard. De lekkerste hapjes 
zijn er te zien. Ook gebruiken ze tafellakens al zijn het dan kranten. In een barak was 
er een poppenkast gemaakt met aardig aangeklede poppen. De Polen maakten nog 
de beste indruk. Bij de Italianen zijn we niet geweest, daar gaan we morgen wel eens 
kijken. Wat was het ook vuil in al die waslokalen! De Hollandse zindelijkheid staat 
bovenaan! In barak 43A heeft een etaleur de kerstversiering gemaakt. Prachtige 
lampen, enz. dat is vakwerk, hoewel het wel zijn etalagestempel had. Daarna een 
partij geschaakt en mijn dagboek bijgewerkt. Om 01.00 uur, straks, worden we 
gewerkt en gaan we onder geleide van posten naar het theater. Ik heb een beetje 
erwten in de week gezet, daar doe ik morgen een pakje Amerikaanse soep bij en dan 
heb ik een maaltje. Vanmorgen is Blikkendaal begraven 40.  
Pater de Boer is nu in onze barak en gaat gelijk met ons mee. Het is al laat maar ik 
ga nog even liggen. 
 
Maandag 25-12-1944 
Eerste Kerstdag. Om 00.45 kom ik weer uit bed. Ik heb niet geslapen. Om even over 
01.00 uur moeten we verzamelen bij de poort. De posten komen er in een flink 
tempo. In de pas natuurlijk, marcheren we naar het Franse theater. Het is een lange 
colonne dus zijn er veel andersdenkenden bij. Pater Voesten draagt de mis op, pater 
de Boer is diaken en Père Renoux subdiaken. Het theater is helemaal vol, maar 
iedereen kan zitten. Het zingen gaat maar tamelijk, vind ik. Later hoor ik dat men het 
toch mooi gevonden had. Onder de eerste mis gaan we te Communie en onder de 
stille missen zingen we kerstliederen. Het is mooi, maar in de kapel zou het toch 
intiemer, stemmiger geweest zijn, maar de kapel is te klein. Pater Voesten hield een 
korte kerstrede. Na afloop teruggemarcheerd, een ½ kop bouillon genomen en vlug 
onder de wol. Ik sliep direct. Om 06.45 uur word ik weer gewekt. De zangers van het 
grote koor uit onze barak zullen bij de reveille in (barak) A en B, in barak 43B 
kersliederen zingen. Eerst wordt de plaat met het klokkengelui gedraaid en dan 
zetten we het vierstemmig “stille nacht” in. Daarna nog het “nu sijt wellekome” en 
“ere zij God”. Op de dag horen we dat de waardering zeer groot is. Daarna me 
gewassen, dan om 08.00 uur appèl, ontbeten en om 08.45 uur naar het 
krankenrevier, waar pater de Boer een Hoogmis zal opdragen. Vannacht hebben we 
Perosi gezongen, in het revier Singenberger. Het is een klein lokaal, dus zachtjes 
zingen en daardoor klinkt het prachtig. Dit zingen voor anderen is dankbaar werk, ik 
doe het met plezier. Daarna koffiegedronken en is het tijd voor het eten. Het is 

 
40 Blikkendaal, F.J. (Kgf. 105363), geboren 13-4-1899 te Utrecht, Sergeant LVA, overleden 22-12-

1944 te Fichtenberg Liebenwerda, begraven op 24-12-1944 te Neubürxdorf, huidige locatie graf is 
onbekend. 
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erwtensoep en aardappelen. Mijn laatste erwten heb ik laten koken met een pakje 
Amerikaanse soep. Ik heb een heerlijk voldaan gevoel. Vanmorgen zei Aad de Vries 
(Sergeant A.J. de Vries, Kgf. 108403), dat hij vernomen had, dat iemand een kaart 
ontvangen had over Genève uit west-Brabant. Daarin stond dat de brood-, vlees- en 
boterrantsoenen verhoogd waren, per persoon en per week zes eieren verstrekt 
werden, dat er volop brandstoffen waren en de mijnen normaal werkten. De mannen 
moesten wel hard werken, soms 12 uren en langer. Dat bericht is voor mij het 
mooiste kerstgeschenk dat ik had kunnen krijgen. Misschien is het letterlijk niet 
helemaal juist, maar het is toch een aanduiding dat de toestand in het vrije 
Nederland verbeterd is en dat jij daar ook van profiteert, Co. Je bent natuurlijk de 
laatste dagen niet uit mijn gedachten geweest, vrouwtje en speciaal vannacht heb ik 
voor je gebeden dat je dezelfde kestvrede ontvangen mag die ik ook heb gekregen. 
Al is het dan nog geen vrede en al ben ik nog niet bij je, toch ben ik door de 
kerstvrede gelukkig en tevreden. 
Dat jij het ook mag zijn en ook zal worden, daar ben ik van overtuigd en is mijn 
vurigste wens. ’s Middags een dut gedaan, de nacht was ook zo kort. Maar om 15.30 
uur word ik door iemand gewekt met de vraag of ik een kaartje wil hebben voor een 
concert door een Frans orkest en koor. Dat sla ik niet af. Het begint om 16.00 uur 
dus ik eruit. Het lof moet ik dan wel verzuimen, dat is jammer. Het was een mooi 
programma “Lichte cavalerie” van Frans van Suppé, “Peer-Gynt” suite van Grieg, 
een kerstnummer van Cesar Frank voor koor en orkest, ouverture uit de opera “de 
barbier van Sevilla” van Rossini, Spaanse dans en een paar Franse koornummers.  
Ik heb zitten genieten en dat alles voor 1 sigaret. Hoe kan een krijgsgevangene nog 
klagen! Prachtig kerstspel, nachtmis onder geleide, kerstversiering in huis, waar je 
geen vinger voor behoeft te verroeren, kerststal en –boom, licht, warmte, hoewel 
beide laatste niet voldoende, eten, zonder ervoor in de rij behoeven te staan, 
aangevuld met eigen bijvoeding is ook in orde. Rookgerei tot ongeveer Nieuwjaar bij 
een economische verdeling. Wat wil je nog meer?  
Na het concert ging ik nog even naar de kapel. Die wereldbol staat daar mooi, aan 
de voet omgeven door elektrische lampjes. Daarna brood gegeten en een partij 
geschaakt.  
Een vat bier wordt aangeslagen en onder de liefhebbers verdeeld. Het is zoet donker 
bier. Ik neem liever nog een kop koffie, dan behoef ik niet zo vaak naar voren. 
Daarna draagt Frans van Maanen een kerstvertelling van Dickens voor. Hij doet het 
op zijn bekende levendige manier. Het is een geboren acteur en heeft niet voor niets 
de leiding van ons toneelclub. Iedereen luistert. Tot slot komt de opperschipper nog 
even zijn beste wensen aanbeiden, dan is het 22.00 uur en ga ik naar bed. Het is 
voor mij een prachtig kerstfeest geworden. 
 
Dinsdag 26-12-1944 
Tweede Kerstdag. Na het appèl van 08.00 uur ben ik tot 09.00 uur nog even in de 
kooi gedoken. Om 09.30 uur Hoogmis. Vandaag is het pap, maar het is zowat enkel 
water. Het wordt naar de keuken gebracht en geprotesteerd, maar het helpt niet. De 
etenhalers kunnen het zo weer meenemen. De hoofdvertrouwensman van Namen 
wordt er ook bijgeroepen, doch laat lang op zich wachten. Als iemand hem daarover 
een opmerking maakt, zegt hij: “Denk je soms dat ik een loopjongen van jullie ben?” 
En dat is je vertrouwensman! Het is hier een hele corrupte bende! Ik heb een 
pannetje pap erbij laten koken en heb zodoende toch nog een voldaan gevoel. 
Maar nu is het ook afgelopen, op een paar pakjes soeppoeder na is alles op. 
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Na het eten een dutje gedaan en om 14.00 uur gaat de laatste voorstelling van het 
kerstspel. Maar ik vind dat de stemming er grotendeels uit is. Het loopt wel, maar de 
voorstellingen vóór Kerstmis vond ik mooier. Dan naar het Lof. Het heeft deze dagen 
niet gesneeuwd, maar alles zit onder de rijp. Het is een mooi gezicht. De voordracht 
die van Maanen gisteravond bij ons gehouden heeft, wordt vanavond in de vorm van 
een radiohoorspel in (barak) A opgevoerd. Ik denk dat ik er heenga, daar is het ook 
warmer. 
Het hoorspel is aardig in elkaar gezet in A. Deze avond is ook weer omgevlogen. Het 
bericht dat gisteren verteld werd, uit Brabant, is een loos gerucht. Niemand heeft een 
kaart over Genève ontvangen. Het heeft in ieder geval dit bereikt, dat ik er gisteren 
erg blij om was. Ze zullen het toch zeker beter hebben dan boven de rivieren. 
De dominee heeft vandaag post uit Rotterdam ontvangen van zijn vrouw van half 
november. Die schreef, dat er al 52.000 mannen uit Rotterdam waren weggehaald. 
De voedselvoorziening was ook heel slecht, 1 kg aardappelen in de week, heel 
weinig brood, geen vet, boter of brandstoffen. Er komen alleen nog maar vrouwen in 
de kerk. In de grote steden vooral schijnt het ontzettend slecht te zijn. Kerstmis 1944 
is alweer achter de rug. Als we het volgende Kerstfeest maar thuis zijn, dan vind ik 
het best. 
 
Woensdag 27-12-1944 
Vanmorgen moesten we een uur op het appèl blijven staan, omdat we te laat waren. 
Dat mag ons niet meer gebeuren, anders moeten we naar het lager achter de 
ontluizing en daar zijn geen kachels en is geen water. Ik ben daarna er weer 
ingedoken maar word er weer uitgehaald voor corvee. Als ik op weg ben, kan ik weer 
terugkeren. Gaat niet door, vanmiddag is onze beurt. Ik laat een pannetje soep 
bijkoken, dan kan ik er tegen. Om 13.30 naar het aardappelenmagazijn, koolrapen 
schillen. Mijn goederenzak heb ik opnieuw gepakt en een borstrok aangetrokken. 
Ook ga ik beginnen om klompsokjes te maken. Die jij me gestuurd hebt, Co zijn 
versleten. Ik ga bijtijds naar bed, het is koud. 
 
Donderdag 28-12-1944 
Na het appèl er weer in, tot etenstijd. Daarna heb ik de hele middag aan mijn 
klompsokjes genaaid en mijn das, handschoenen en bivakmuts uitgewassen, die 
waren beschimmeld. ’s Avonds nog wat genaaid. De vertrouwensman heeft bekend 
gemaakt, dat de havermout en het laatste restje bulk onder de zieken en de 
commando’s verdeeld zal worden. Van Namen heeft dat op eigen gezag gedaan en 
over dat beheer is hij ontheven. Over die havermout is al veel te doen geweest. 
 
Vrijdag 29-12-1944 
Vanmorgen was het baden voor ons. ’s Middags mijn tweede klompsokje afgemaakt. 
Dat werk is nu gelukkig klaar. Mijn lessen heb ik nu ook bijgewerkt. Vanavond begint 
het triduüm ter ere van de Zoete Naam tot besluit van dit jaar. 
 
Zaterdag 30-12-1944 
Vanmorgen naar de mis geweest. ’s Middags na het eten een dutje gedaan en 
geschaakt tot kerktijd. We zingen meerstemmig omdat pater de Boer jarig is.  
’s Avonds komt hij in de barak en iedereen feliciteert hem. Daarna spreekt hij een 
dankwoord voor het in hem gestelde vertouwen en betoonde vriendschap.  
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Er wordt aanhoudend gestolen, wasgoed, een blikje boter, vandaag zelfs een portie 
brood uit een doos. Het Duitse offensief loopt af en wordt aan de zuidflank ingedrukt. 
’s Avonds wat geschaakt. 
 
Zondag 31-12-1944 41. 
Oudejaarsdag. Om 09.30 uur Hoogmis. Vandaag heb ik etenhalerscorvee.  
’s Middags twee brieven naar Co geschreven over de kerstviering. Om 17.30 uur Lof, 
met oudejaarspreek en balans door pater de Boer. Hij preekte mooi en schoot nog 
vol toen hij over onze vrouwen sprak. Daarna het Te Deum gezongen. ’s Avonds 
gaat het licht twee keer uit voor luchtalarm.  
Om 21.00 uur is het taptoe. Drie man met gitaren spelen een paar nummers en dan 
begint om 21.00 uur een radiohoorspel in de nacht van 31-12-1944 op 1-1-1945. Het 
is geschreven door iemand uit onze barak en het zit aardig in elkaar. De sprekers zijn 
Vrede, 1944, de Tijd, 1945, Mars en schetsen in de huiskamer en aan het front. Om 
22.00 uur duik ik in bed, maar om 23.30 uur word ik wakker. Per man krijgen we 2 
sigaretten van het voorraadje dat onze barakvertrouwensman heeft voor de 
aanschaffing van kolen. Groenestijn heeft ze voor mij ontvangen en ik blijf rustig in 
bed met mijn gedachten thuis. Zou je ook opgebleven zijn, of ben je ook bijtijds naar 
bed gegaan? Misschien vier je oud en nieuw bij je vader en moeder? Om 00.00 uur 
laten ze een klokkenplaat afdraaien en hoor ik ze achter in de barak elkaar het beste 
toewensen. Voorin blijft het vrij rustig, een enkeling is er uit. Dan wens ik jou, mijn 
liefste, ook een Zalig Nieuwjaar en begin ik het nieuwe jaar, zoals gebruikelijk met 
een Onze Vader, Wees Gegroet en Ere zijnde Vader. Daarna val ik in slaap. Het 
nieuwe jaar is begonnen. Geve God dat het het Vredesjaar moge zijn. 
 

 
Kerstkaart verstuurt vanuit Stalag IV-b Mühlberg (collectie Sam Brouwer). 

 

 
41 Op 31-12-1944 kwamen ongeveer 4000 Amerikanen aan (J.P.C. van Doorn in “Van mijn grafiek 
houd ik toch het meest”, p. 49. 
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Maandag 1-1-1945 
Bij achten komt de opperschipper fluiten en met zijn beste wensen, zegt hij, dat er 
geen appèl is. Mogelijk is het een goed teken. De eerste dag van 1945 begint zonder 
appèl, misschien de laatste dag ook en dan zijn we thuis. Wat is 1944 toch 
ontzettend snel omgevlogen. De Oud en Nieuwjaarsviering in ons theatertje en in de 
barak in Polen herinner ik me nog zo goed. Het lijkt me nog zo kort geleden. 
Om 09.30 uur naar de kapel. Dr. Voesten is nog steeds ziek, heeft last van een 
maagzweer en pater de Boer houdt zijn nieuwjaarspreek. Het is juist de eerste 
maandag van de maand dus ter ere van de Heilige Geest en hij moet daar natuurlijk 
ook over spreken. Daarna is het in de barak handjes geven en de beste wensen 
stromen!  
Voor vandaag ben ik wat spinazie laten koken, dus heb ik toch nog een extraatje. Te 
roken heb ik gelukkig ook nog, al is het niet veel, dus dat is ook in orde. 
’s Middags een brief en briefkaart naar Harry met het verzoek mij eens te komen 
bezoeken. Daarna in bed gedoken, het is koud in de barak. Om 16.30 uur Lof. 
In het begin van de avond komt Lou Raayman en nog iemand als Thomasvaer en 
Peternel hun relaas zingen. Het zit prachtig in elkaar en het is gezellig. Later komt uit 
(barak) A nog zo’n stel en laten de gebeurtenissen in Kobierzyn de revue passeren. 
Dit is ook knap gedaan en duurt eventjes 1½ uur! Alles wordt weer in herinnering 
gebracht. Het is dan ook gelijk bedtijd.   
 
Dinsdag 2-1-1945 
Om 08.15 uur uitvaartmis voor Tiggelaars (Soldaat P.H. Tegelaers, Kgf. 96438), die 
morgen begraven wordt 42.  
 

 
Begrafenis van (waarschijnlijk) Soldaat P.H. Tegelaers op 3-1-1945. 

 
42 P.H. Tegelaers, P.H. (Kgf. 96438), geboren 20-2-1906 te Weert, Soldaat bij 13 R.I., overleden 31-

12-1944 te Fichtenberg Liebenwerda, begraven 3-1-1945 te Neubürxdorf, huidige locatie graf is 
onbekend. 
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Dan om 09.30 uur algebrales, het gewone leven gaat weer beginnen. ’s Middags in 
bed gedoken om wat warm te worden, maar het lukt niet erg. Daarna wat naaiwerk 
verricht. Het is ellendig koud in de barak. ’s Avonds wat geschaakt. 
 
Woensdag 3-1-1945 
Na het appèl er ingedoken tot etenstijd. ’s Middags komt die ene Rus weer eens 
zingen, hij heeft een flinke stem en spreekt goed Frans. Om 14.00 uur rekenles en 
daarna geschaakt tot kerktijd. Dat leidt de aandacht van de honger af. Er was 
vandaag weer post. ’s Avonds komt Kamphuis zijn lezing houden met een jaar-
overzicht over de fronten. Het Soesterkwartier in Amersfoort is zwaar getroffen. 
 
Donderdag 4-1-1945 
’s Morgens in bed tot etenstijd. Weer post. Uit Rotterdam komt bericht: ”geen eten, 
kolen, licht of gas. De trams zijn ook al weg.” Het lijkt daar hopeloos slecht. 
In Den Haag waren winkels geplunderd van Simon de Wit en de Gruyter. Een aantal 
mensen daarvoor doodgeschoten en als afschrikwekkend voorbeeld zeven dagen op 
de trottoirs laten liggen met bewaking. ’s Middags les. Het brood laat lang op zich 
wachten. Het komt pas om 21.00 uur binnen. Ik heb gauw een pannetje gekookt. 
Daarna is het tijd om te gaan slapen. 
 
Vrijdag 5-1-1945 
Vannacht en vanmorgen onder het appèl was ik zwaar aan de diarree. Ik heb 
gisteren misschien wat teveel gedronken. Vanmorgen ben ik maar weer in bed 
gegaan. Vanmiddag ben ik er ook maar weer ingekropen en ’s avonds op de gewone 
tijd. We hadden nog een uurtje accordeonmuziek met drummer. 
 
Zaterdag 6-1-1945 
Vanmorgen koolraap geschild in het aardappelenmagazijn. Er is een nieuwe sport 
ontstaan: aardappelen jatten! Bij het weggaan worden we wel zwaar gefouilleerd, 
maar in mijn muts kon ik toch ongeveer 10 kleintjes meenemen! Vanmorgen heeft 
Dr. Voesten het Heilig Vormsel aan meerdere lui toegekend. ’s Avonds wat 
geschaakt.  
 
Zondag 7-1-1945 
Om 09.30 uur Hoogmis, opgedragen door Dr. Voesten die schijnbaar weer hersteld 
is van zijn maagzweer. Op Nieuwjaarsmorgen zijn de vliegvelden in België en 
Holland gebombardeerd door de Duitsers. Heb jij er iets van gehoord, Co? 
’s Middags een brief naar het vrouwtje geschreven over de Oud en Nieuw viering. 
Nog even in bed maar ik kan geen warme voeten krijgen, dan er maar uit en een 
partij geschaakt. Dat is een goede afleiding tegen de honger en de kou. 
Na het Lof al mijn brood opgegeten, dus morgenochtend er in (in bed) blijven. 
’s Avonds weer geschaakt. 
 
Maandag 8-1-1945 
Met etenstijd er uit. Om 12.30 uur kerkkoorrepetitie. ’s Middags geschaakt en een 
partij afgelegd. Verleden week is bij ons een dief ontmaskerd. Vandaag in A een 
matroos voor hetzelfde feit. Maar nu was het een deken, die wilde hij vertjinken. 
Hij is door de opperschipper die zich stafbevoegdheid verleend heeft, gestraft met 14 
dagen streng in de Hollandse cel. ’s Avonds geschaakt. Vanmiddag heb ik voor een 
sigaret nog wat peper gekocht en mijn laatste sigaret en shaggie gerookt. Het is op! 
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Dinsdag 9-1-1945 43. 
’s Morgens in bed. Na het eten wat huiswerk gemaakt. Om 14.00 uur naar barak 
12A, het adres opgegeven van Co, bestemd voor Genève om navraag in Holland te 
laten doen. Daarna ellendig koud weer terug en tot kerktijd erin gedoken. Mijn voeten 
zijn weer warm. ’s Avonds geschaakt. 
 
Woensdag 10-1-1945 
Vandaag nog dezelfde kou en geen nieuws onder de zon. 
 
Donderdag 11-1-1945 
Om 10.00 uur eruit want ik moet eten halen. ’s Middags les en geschaakt. 
’s Avonds zal Kamphuis in barak A een Hollander een interview afnemen. Hij vertelt 
dan zijn ervaringen bij een Amerikaans pantserkorps. Ik krijg de indruk dat de 
burgerbevolking het nu beter heeft. Over Den Bosch en omgeving weet hij niets te 
vertellen. 
 
Vrijdag 12-1-1945 
Vandaag hadden we erwtensoep, gisteren speciebonensoep. Het is een prettige 
afwisseling met de koolraap- of wortelensoep. Daarna mijn huiswerk gemaakt en 
naar les geweest. 
 
Zaterdag 13-1-1945 
Vandaag een boek uitgelezen. ’s Middags even te biechten geweest. ’s Avonds 
geschaakt onder harmonicamuziek. 
 
Zondag 14-1-1945 
Om 10.00 uur gelezen Mis. ’s Middags me geschoren en een brief naar Co 
geschreven over de berichten uit Holland en gevraagd hoe ze het zelf maakt. 
Vanavond hebben we lange tijd luchtalarm gehad.  
 
Maandag 15-1-1945 
Het is weer knap koud vandaag, een paar dagen hebben we wat zachter weer 
gehad. ’s Middags kerkkoorrepetitie, daarna wat gelezen. ’s Avonds weer luchtalarm, 
maar niet zo lang. Het is koud, ik ga bijtijds naar bed. 
 
Dinsdag 16-1-1945 
De koolraapsoep is knap dun vandaag met vier aardappelen. Ik ben gauw klaar met 
mijn maaltijd. Daarna wat huiswerk gemaakt. Alle dagen zijn eender. 
 
Woensdag 17-1-1945 
De Russen zijn een offensief begonnen en zetten er een flinke vaart in. ’s Avonds 
houdt Kamphuis een optimistische lezing. De stemming die sinds Kerstmis behoorlijk 
gedaald is, wordt wat beter. 
 
Donderdag 18-1-1945 
De soep is de laatste dagen knap dun. Om de drie dagen ga ik naar de knobbel, dat 
is voldoende. ’s Avonds krijgen we twee zegels voor pakketten, ik stuur ze met twee 

 
43 Op 9-1-1945 vertrokken Dr. Piekema (Kgf. 31987) en 2e Luitenant C. de Wit (Kgf. 31258 / 271399) 
naar Oflag 69 Neubrandenburg (J.P.C. van Doorn in “Van mijn grafiek houd ik toch het meest”, p. 49. 
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briefkaarten naar Harry. Misschien dat hij het hongerspook kan verdrijven. Ook heb 
ik vanavond een stukje zeep geruild voor twee sigaretten! Wat een heerlijkheid is dat! 
Ik heb nu in twee weken niet gerookt en niet gebietst. Het viel niet mee! 
 
Vrijdag 19-1-1945 
Het stormt vandaag behoorlijk. Vanmiddag was het baden, maar ik kwam niet aan de 
beurt. ’s Avonds mijn was in de week gezet. 
 
Zaterdag 20-1-1945 
Om 08.15 uur naar de Mis geweest. Daarna ontbeten. Gisteren met veel moeite een 
klein sneetje overgehouden, omdat ik vandaag moet wassen. ’s Morgens het goed 
uit de week gehaaid en in het sop koud gezet. Na het eten op mijn handen 
uitgeboend. De borstrok is niet schoon te krijgen. Daarna een dutje gedaan tot 
kerktijd. ’s Avonds heb ik twee stukjes zeep geruild voor vier sigaretten. Het is 
heerlijk om weer eens te roken. De berichten blijven goed van het westfront. De 
Russen rukken snel op naar de Duitse grens. Morgen wordt die misschien 
overschreden. Bijtijds naar bed. 
 
Zondag 21-1-1945 
Direct na het appèl is de Hoogmis. Om 10.00 uur ga ik naar de stille Mis. Vandaag 
hebben we weer erwtensoep, zoals op iedere zondag. De erwten zijn wel muf, maar 
het smaakt toch heerlijk. ’s Middags een brief naar het vrouwtje geschreven over de 
regels die ik naar Harry geschreven heb en over de rantsoenen hier. ’s Avonds 
geschaakt. 
 
Maandag 22-1-1945 
Vandaag zat er wat vet door de bonensoep. Dat was goed te merken. Ik had lang zo 
gauw niet dat hongerige gevoel. Verder geen nieuws. 
 
Dinsdag 23-1-1945  
Om 10.00 uur eruit, vandaag pap, hirsch, veel water. 
 
Woensdag 24-1-1945 
Vanmorgen om 08.15 uur naar de kapel want de Heilige Mis voor mijn gezin wordt 
vandaag gelezen. Dr. Voesten doet de eerste Mis, daarna pater de Boer, die de Mis 
voor mijn intentie leest. Het is knap koud in de kapel. ’s Middags de rekenles, daarna 
heb ik mijn haar even laten knippen. Ik schiet nog even in bed om warm te worden. 
Het sneeuwt al de hele dag. De vertrouwensman maakt bekend, dat met de trailers 
uit Denemarken voor ons een hoeveelheid vis en gedroogde groente is aangekomen. 
Morgen zal het verdeeld worden. De berichten blijven goed. De Russen zijn nu op de 
helft van de afstand Warschau-Berlijn. Op meerdere plaatsen staan ze aan de Oder. 
Vanavond heb ik weer een stukje zeep voor twee sigaretten geruild. Ik kan weer 
even roken. 
 
Donderdag 25-1-1945 
Vanmiddag werd de vis en een pakje boerenkool gedeeld. Ik heb de vis gewassen 
en enkele uren laten weken. ’s Avonds bij het brood smaakte hij fijn. Daarna een 
kopje thee gedronken, vis moet zwemmen. De Russen blijven oprukken. De Oder is 
overschreden en Oppeln gevallen. Vanmiddag ben ik naar de tandarts geweest. Die 
kies, die in Polen me zo’n pijn gegeven heeft, en zo dikwijls geplombeerd is, is er 
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uitgehaald. Al een paar dagen had ik er ’s avonds in bed last van. De dokter ei dat hij 
eruit moest en dat was zo gebeurd. 
 
Vrijdag 26-1-1945 
Vanmiddag huiswerk gemaakt en een les gevolgd. Daarna in bed tot kerktijd. Het is 
vandaag knap koud in de barak. Onder het Lof luchtalarm. ’s Avonds bijtijds naar 
bed. 
 
Zaterdag 27-1-1945 
Vanmorgen had ik aswagen-corvee. ‘s Middags wordt er Deense kaas verdeeld die 
gisteren is aangekomen. We krijgen per man haast twee ons. Het is een mooi stuk 
en het smaakt goed. Het gaat erin als koek. 
 
Zondag 28-1-1945, Maandag 29-1-1945 Dinsdag 30-1-1945 
Al drie dagen is het ellendig koud in de barak en nog kouder daarbuiten. Ik kom er 
alleen ’s avonds even uit. Even naar de kapel voor het avondgebed. Het tocht 
ellendig in de barak. ‘s Avonds vroeg erin tot ’s morgens 10.00 uur. Soms ’s middags 
ook nog een uurtje als het te koud wordt. Die ellendige koude voeten! 
 
Woensdag 31-1-1945 
De ergste kou begint gelukkig te minderen. Vanmorgen werd ik vlak voor het eten 
halen plotseling beroerd. Gelukkig zakte de aanval gauw af. ’s Middags weer wat 
gelezen. Ik heb nu het boek “Ja ik wil”. Na het eten een brief en R. naar Harry 
geschreven. ’s Avonds komt Kamphuis zijn lezing houden, alles klinkt goed. 
 
Donderdag 1-2-1945 
De eerste maand van het nieuwe jaar is al achter de rug. Het is snel gegaan. 
’s Middags wat gelezen en een plaats besproken voor de komende 
toneelvoorstelling. Volgens de berichten staan de Russen op 80 Km afstand van 
Berlijn. ’s Avonds geschaakt, maar afgebroken door luchtalarm. 
 
Vrijdag 2-2-1945 
Direct na het appèl internationale mis in het theater. Het is vandaag ook Maria 
Lichtmis en voor de mis worden er enkele kaarsen gewijd. Om 12.30 uur is er een 
algemene aanbidding. ’s Middags wat gelezen en nog even naar kooi.  De laatste 
dagen heb ik na iedere “maaltijd” steeds meer honger en ik word geweldig slap in de 
benen. Het wordt weer de tijd van “Kronprinz”. De Russen zijn nu noordelijk van 
Frankfurt aan de Oder, op 80 Km van Berlijn. Overdag wordt er druk gevlogen door 
de Duisters en ’s nachts flink gebombardeerd door de geallieerden. Ik stuur weer een 
zegel weg naar Harry. 
 
Zaterdag 3-2-1945 
Eerste zaterdag. Na het appèl naar de Heilige Mis. Daarna er weer in gedoken. Mijn 
laatste boerenkool heb ik laten koken. ’s Middags naar de markt geweest en een 
busje cacao voor 28 sigaretten omgezet, Voor het Lof wordt de Heilige Blascius-
zegen gegeven. Onder het Lof luchtstoring. ’s Avonds wordt er gestemd voor een 
andere vertrouwensman. Hulmer (Wachtmeester M. Hulmer, Kgf. 104040) is gewipt. 
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Zondag 4-2-1945 44 
Na het Appèl naar de Hoogmis, driestemmig gezongen. Daarna een brief naar Co 
geschreven. ’s Middags wat gelezen. Kregen we enkele dagen geleden geen jam 
door vervoersmoeilijkheden, vandaag was dit het geval met de boter. ’s Avonds 
geschaakt. 
 
Maandag 5-2-1945 
Vandaag geen nieuws. Geen bijzonderheden. 
 
Dinsdag 6-2-1945 
Vannacht moest ik er plotseling snel uit, diarree. Op het appèl moest ik weg, weer 
een aanval. ’s Avonds ga ik maar bijtijds naar bed, ik voel me beroerd. 
 
Woensdag 7-2-1945 t/m Zaterdag 10-2-1945 
De eerste nacht had ik flinke koorts, maar die mindere na 24 uur. Ik blijf maar rustig 
in bed. Groenestijn loopt me met alles na. Na een paar dagen ben ik behoorlijk slap 
geworden, ik loop te tollen op mijn benen. Wat je al niet hoort als je daar zo beneden 
in het donker ligt. Wat een gezwam! Alles gebaseerd op afgunst, egoïsme en nijd. Er 
werden ook nog 20 Onderofficieren gevraagd voor een Kriegslazarett in Zittau bij 
Brelsau. En er zijn nog liefhebbers ook! Vanmorgen zijn er Liebesgaben verdeeld, elf 
knopen, twee busjes tandpasta, zakkam en een stuk zeep. De postformulieren voor 
de gehele maand hebben we ontvangen. Gisteren is er een grote voorraad brood 
aangekomen, zeker als voorzorgsmaatregel als het vervoer stil komt te liggen. 
Toch houden we er rekening mee, dat we nog moeten gaan lopen. Vanmiddag ben ik 
er uitgekomen, me gewassen en geschoren. Het was een baard van een week.  
Ik ben nu weer opgeknapt, alleen flink slap. ’s Avonds in barak A naar de lezing van 
Kamphuis geluisterd. 
 
Zondag 11-2-1945 
Direct na het appèl ben ik eerst naar het badhuis geweest en eens heerlijk gebaad. 
Het was nodig! Om 10.00 uur naar de stille mis. ’s Middags wat gelezen. Om 16.30 
uur Lof en begin van het veertigurengebed. ’s Avonds weer gelezen. De berichten 
blijven goed. Aan het Oost- en Westfront steeds vooruitgang. Er is deze dagen een 
grote voorraad brood in het magazijn aangelegd. 
 
Maandag 12-2-1945 
Vanmorgen om 08.15 uur naar de kapel geweest. Er wordt vandaag een mis gelezen 
voor mijn familieleden. Daarna er nog even in gedoken tot etenstijd. ’s Middags al 
mijn sokken gestopt. Mijn was staat in de week. ‘s Avonds weer een pakje 
scheermesjes geslepen en mijn zeep bij elkaar gezocht. Een ½ pakje spinazie in de 
week gezet.  
 
Dinsdag 13-2-1945 
Eerst naar de mis. Daarna mijn was gespoeld en geprobeerd om heet water uit de 
keuken te krijgen, maar dat lukt me niet. Nu moet ik eerst wachten tot er bij de 
keuken een wagen met kolen gelost wordt. Dan moet ik de afvalstukjes op de grond 
verzamelen en kan ik een kacheltje gaan stoken. Je moet er hier wat voor doen om 

 
44 Op 4-2-1945 Kwamen de reserve officieren vanuit Stalag XXI-c Grüne bei Lissa aan in Mühlberg 
(J.P.C. van Doorn in “Van mijn grafiek houd ik toch het meest”, p. 49, tevens Ab- und Zugangslisten 
Stalag IV-b Mühlberg). Ze zouden op 14-2-1945 vertrekken naar Oflag 67 Neu-Brandenburg. 
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de zaak te laten draaien. Om 12.30 uur wordt O.H. uitgesteld, het is de laatste dag 
van het veertigurengebed. Ik ben naar de aanbidding geweest en daarna nog naar 
de markt met een blikje koffie, Maar voor boter kon ik het niet kwijt. Om 14.30 uur 
moeten we verzamelen en naar het lazarett. Daar wordt weer een röntgenfoto 
genomen. Terug daarvan nog even in bed gedoken tot kerktijd. We zingen een 
vierstemmig Lof en het klinkt mooi. ’s Avonds een partij geschaakt. De berichten 
spreken de laatste dagen niet meer van die geweldige vooruitgang aan het Oostfront 
dan eerst. Overal wel vooruitgang maar niet snel.  
 
Woensdag 14-2-1945 
Na het appèl internationale mis in het theater. De as wordt voor de mis gewijd en 
daarna een kruisje uitgedeeld. Het duurt lang en het is niet meer de moeite waard 
om in bed te duiken. ’s Avonds luchtalarm. Kamphuis zou komen voor zijn lezing, 
maar dat kan niet doorgaan. ’s Middags gewassen, goddank klaar. 
 
Donderdag 15-2-1945 
Vandaag moet ik het eten brengen bij de gestraften. Na het appèl koffie en voor het 
eten, hun warme eten. Om 08.15 uur naar de mis. ’s Middags een dut gedaan tot 
kerktijd. Ik ben nu weer behoorlijk opgeknapt, maar slap blijf ik over het algemeen 
toch, maar dat is iedereen. ’s Avonds wat gelezen. 
 
Vrijdag 16-2-1945 
’s Middags krijg ik ook eindelijk eens post! Het is een brief die ik op 1-10-1944 
geschreven heb en die nu pas terugkomt wegens de verbroken postverbinding.  
De laatste tijd wordt er ontzettend veel gevlogen en vaak luchtalarm gegeven.  
Het is goed merkbaar dat het front naderbij komt. De Russen zijn op 45 mijlen van 
Dresden dat zwaar gebombardeerd is. Om 15.30 uur Kruisweg. 
 
Zaterdag 17-2-1945 
Na de mis er weer ingedoken. Vannacht is er verscheidene malen luchtalarm 
gegeven en aanhoudend gevlogen. Om 13.00 uur brood gehaald voor twee dagen. 
Vanmiddag om 14.00 uur keuring door de Stabsartz van degenen die niet mars-
vaardig zijn. De keuring gaat niet door. ’s Avonds komt Kamphuis zijn overzicht 
houden. 
 
Zondag 18-2-1945 
Direct na het appèl naar de mis met preek. Het zingen is maar heel simpel. Enfin, het 
is Vasten nu. Vandaag ben ik etenhaler. ’s Middags wat gelezen en nog even (in 
bed) gedoken. Om 16.30 uur Lof met Lijdensmeditatie door pater de Boer. Het was 
mooi, namelijk over de offerbereidheid van Christus. ’s Avonds wat gelezen, onder-
broken door luchtalarm. Het is vandaag fris geweest, het wordt kouder tegen bedtijd. 
 
Maandag 19-2-1945 
De Fransen en Engelsen ontvangen weer pakketten vandaag. Voor de Engelsen 
blijven de geregeld aankomen, maar dat zijn ook de rijken. Wij zijn maar de armen en 
krijgen dus niets. De rantsoenen worden weer verminderd. Vandaag 1/9 brood, het is 
nu helemaal een klein stukje. Boter en groenten worden ook verminderd. Twee 
dagen geen aardappelen en geen meelspijs meer. Het is vandaag gedroogde 
groenten, dat wil zeggen de doppen van zogenaamde prinsessenboontjes.  
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’s Middags moeten plotseling 12 Amerikaanse zieken op transport, maar tegen de 
avond komen ze weer terug. Onze niet-marswaardige mensen worden vanmiddag 
ook gekeurd. Het is een wassen neus. ’s Avonds luchtalarm en ’s nachts ook een 
hele tijd. Mijn goederenzak heb ik nog even nagekeken. Met honger naar bed. 
 
Dinsdag 20-2-1945 
Na de mis ben ik naar de markt geweest en heb daar een blikje Nescafé geruild voor 
een blik margarine. Ik voel me de koning te rijk. Vandaag koolraapsoep. Het is nu 
haast enkel water! Hopeloos slecht! We zullen maar denken: het moet eerst slechter 
worden vóór dat het beter wordt. 1/6 brood met 20 gram boter, het is civielbrood en 
smaakt goed.  
’s Middags lukte het me weer een blik margarine voor een blikje koffie te ruilen. Ik 
ben nu rijk! Op de markt wordt alles vertjinkt. Ik doe niets voor sigaretten weg, want 
ik wil tot Pasen vrijwillig niet roken. ’s Avonds twee keer luchtalarm. 
 
Woensdag 21-2-1945 
Wij kunnen pas om 08.15 uur naar de kapel, omdat de eerste mis vandaag alleen 
voor de Fransen is. Daarna ga ik maar niet meer in bed. Geen aardappelen vandaag, 
alleen havermout, 1½ schep en ik bof, want ik heb zowat het laatste uit de ketel en 
vrij dik. ’s Middags komt er ineens een order: vertrouwensman, per man 3 ons 
havermout ontvangen! Dat verwekt opschudding. Vanmorgen is er een auto uit 
Denemarken aangekomen en bracht een zending havermout van de Hollanders uit 
Denemarken mee. Dit is vermoedelijk het eerste resultaat van de brief door de 
hoofdvertrouwensman naar de Denen. Na de kerk heb ik wat gekookt, maar zonder 
zout en suiker is er niet veel smaak aan. ’s Avonds wat gelezen, afgewisseld met 
luchtalarm.  
 
Donderdag 22-2-1945 
Na de kerk erin gedoken. We krijgen voor twee dagen brood en het is vandaag 
koolraapsoep, maar weinig. Ik doe er wat havermout door om het wat dikker te 
maken. ’s Middags mijn schoenen ingevet en de spullen bijeen gepakt, die ik wil 
vertjinken. Aan Groen moet ik nog altijd een pakje kaas teruggeven. Hij wordt door 
de kongsi Spruit, Appels en Sep gemaand om een pond havermout terug te geven. 
 
Vrijdag 23-2-1945 
Vandaag erwtensoep zonder aardappelen. Erwten zijn niet te vinden, het is klaar 
water! De hoofdvertrouwensman zal een klacht indienen bij de schurken, maar wij 
zitten ermee. De rest van mijn portie brood eet ik ook gelijk op, dan kook ik voor 
vanavond wel een pannetje havermout. Het is verbazend zoveel vet ik kan eten. 
Die bus Amerikaanse margarine is al haast op. En altijd maar die honger. ’s Middags 
heb ik er de meeste hinder van. ’s Middags gelezen. Ik ga wat vroeger naar de kapel, 
want op 17.30 uur wil ik naar een concert in het Engelse theater. Het is een Mozart 
en Haydn programma voor orkest en twee stukken met koor. Het was mooi, maar het 
gaf koude voeten. ’s Avonds zoals gewoonlijk luchtalarm. Het is soms haast de 
gehele dag luchtalarm, alleen valt het bij daglicht niet zo op. ’s Avonds gestemd voor 
een nieuwe hoofdvertrouwensman. 
 
Zaterdag 24-2-1945 
Vannacht een paar keer eruit geweest vanwege de havermoutpap van gisteren. 
Het waaide behoorlijk. 1/6 brood en stroop. Koolraapsoep, waterig en niet veel. 



 

159 

’s Middags vier kaarten naar Schiedam geschreven, ik heb er nu toch genoeg. Mijn 
eerste bus margarine is op; het is snel gegaan in 4½ dag. Alweer een week voorbij, 
het gaat snel. ’s Avonds ben ik in barak A naar Kamphuis wezen luisteren. 
 
Zondag 25-2-1945 
Direct na het appèl naar het badhuis, maar er is de morgen geen gelegenheid en 
kruip ik weer terug in bed. Om 10.15 uur naar de stille mis. Gisteren heb ik vier 
kaarten naar Schiedam geschreven. Zuurkoolsoep, 1/6 brood met vispastei. 
’s Middags en ’s avonds gelezen. 
 
Maandag 26-2-1945 
Na de mis een paar nieuwe klompen gehaald. 1/10 brood en kaas. Erwtensoep met 
wat erwten! Nog even naar de markt geweest, maar er is geen kooplust. ’s Avonds 
natuurlijk luchtalarm. 
 
Dinsdag 27-2-1945 
Vandaag 1/6 brood met suiker en boter, geen toespijs. Koolraapsoep, dun en vijf 
aardappelen. We kunnen ermee in het leven blijven, maar meer ook niet. De hele 
dag heb ik trek en de Amerikaanse margarine eet ik vaak zo op. De prijs ervan op de 
markt is gedaald. Ik heb nog een blikje koffie en dat zal ik zien te ruilen voor een 
brood. Dat verkopen en dan margarine ervoor nemen. De stemming is de laatste 
dagen sterk verminderd, Niemand heeft ergens zin in en doet wat. Iedereen is 
prikkelbaar. Het eten delen moet ontzetten precies gaan, enz. enz.  
Ik voel me ook geweldig slap, vooral in mijn knieën. We zullen maar hopen, dat er 
voor ons ook eens pakketten aan zullen komen. Het is eigenaardig voor de andere 
naties komt er geregeld wagens aan, voor ons echter niet. ’s Middags ben ik nog 
even op de markt gaan kijken. Wel kijkers, maar geen kopers. Om 21.00 uur 
luchtalarm, lichten uit dus en allen duiken in hun kooien. Ik ga wat later.  
 
Woensdag 28-2-1945 
Vandaag maak ik mijn tweede blik margarine schoon, dit is in drie dagen leeg 
gekomen. 1/6 brood. Gedroogde groenten. Om 15.30 uur godsdienstcursus in de 
kapel, heel interessant. ’s Avonds tot twee keer toe luchtalarm. Bijtijds naar bed. 
 
Donderdag 1-3-1945 
Al weer een nieuwe maand, de tijd gaat snel. De reveille en het appèl zijn een ½ uur 
vervroegd. Vandaag koolraapsoep maar het is enkel water! Zeven aardappelen; en 
we hebben alweer gegeten. Ik krijg een kaart van Harry van 1-2-1945. Alles OK. 
Volgens de berichten is in het noorden van het Westfront de Siegfriedlinie 
doorbroken en ligt nu ook Düsseldorf onder artillerievuur. Ik heb een cahier laten 
vertjinken voor drie sigaretten, dat voedt ook! We krijgen per vier man een tablet 
Deense gedroogde groenten, het levert zes sigaretten, per man 1½. 
’s Avonds de hele avond luchtalarm. Het stormt behoorlijk. 
 
Vrijdag 2-3-1945 
Eerste vrijdag. De mis is in het theater. Wij moeten zingen. Vandaag erwtensoep met 
erwten! Allen zijn koud tot in het gebeente. Voor het eten als ik me sta te wassen, 
valt er een vliegtuig in de omgeving van het tentenlager. De inzittenden komen per 
parachute bij ons kamp neer. Sensatie!  
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Het stormt nog steeds en de berichten blijven goed. Om 12.30 uur aanbidding en ’s 
avonds Lof en later natuurlijk luchtalarm.  
Dat hebben we nu geregeld iedere avond. 
 
Zaterdag 3-3-1945 
Het is nog steeds koud, maarts weer. Koolraapsoepwater. ’s Middags gelezen. Ik 
hou me zo kalm mogelijk en doe niets meer. De berichten blijven goed. 
Straatgevechten in Düsseldorf, een algemene terugtocht. 
 
Zondag 4-3-1945 
Om 10.00 uur naar de stille mis. Daarna erwtensoepwater met zes aardappelen. Er 
is bekend gemaakt, dat we nu twee dagen 1/8 brood krijgen, twee dagen geen 
aardappelen, vier dagen koolraap, twee erwtenmeel en één dag gedroogde 
groenten. Het wordt steeds minder nog. Boter, suiker en een stukje verse worst, die 
ruikt al. ’s Middags een brief en een zegel naar Co en naar Harry geschreven. 
Daarna wat gelezen. Om 16.30 uur lijdensmeditatie door pater de Boer. Het is koud 
in de barak, de kachel is uit. ’s Avonds komt Kamphuis zijn overzicht houden. 
 
Maandag 5-3-1945 
Na de mis weer in bed tot 10.15 uur. Koolraapsoep met zes aardappelen, 1/8 brood 
met boter en suiker. ’s Middags ben ik nog even naar de markt geweest en een spel 
verkocht voor zeven sigaretten. Finland heeft nu ook de oorlog verklaard!  
 
Dinsdag 6-3-1945 
Geen nieuws. Iedere dag is hetzelfde. Er wordt nu in Keulen gevochten. 
 
Woensdag 7-3-1945 
Het was vanmorgen flink koud, 1/6 brood met koolraapsoep. Om 12.30 uur 
kerkkoorrepetitie en om 15.30 uur godsdienstcursus. Vanavond stond er een 
complete sneeuwstorm. 
 
Donderdag 8-3-1945 
Vandaag geen aardappelen, alleen erwtenmeel. Het is een goede hap. ’s Middags 
baden. Gisteren is in de buurt van ons kamp een vliegtuig neergestort. De piloot kon 
zich redden en ligt nu in het lazarett. Er staat zwaar afweergeschut hier in de buurt. 
De Deense Rode Kruis wagen is vanmiddag aangekomen en heeft voor ons ook wat 
meegebracht; erwten, spek en worst. Morgen wordt het uitgedeeld. 
 ’s Avonds luchtalarm. Mijn was zet ik in de week, morgen wassen. 
 
Vrijdag 9-3-1945 
1/9 brood en koolraapsoep met zes aardappelen. Na het eten ga ik eerst mijn was 
koken. Een emmer heb ik geleend en een bus om in te koken en afgeschreven door 
het kacheltje. Dat getob is gelukkig weer voorbij.  
Er wordt bekend gemaakt, dat vanmiddag nog geen uitdeling van de Liebesgaben 
zal plaats hebben. Dat is een teleurstelling. Daarna een wijziging: wel uitgifte. We 
krijgen per man 1½ koffieblikje erwten, ongeveer 13 ons, verder 210 gram spek en 
ongeveer 180 gram worst. 
Het smaakt heerlijk. De stemming is ineens een stuk verbeterd. Mijn was hangt 
gelukkig. Bij Keulen zijn de Duitsers op de oostelijke oever teruggedrukt. 
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Zaterdag 10-3-1945 
Met de reveille moet ik koffie halen. Daarna weer in de kooi. Vandaag geen 
aardappelen, maar een groter portie erwtenmeel, het smaakt goed. 1/8 brood en 
kunsthoning en suiker. Na het eten worden de porties Deense erwten ingenomen. 
Om 17.00 uur zijn ze gaar. Het spekzwoerd kook ik even uit en dat gaat door mijn 
erwten. Het is wel niet veel, maar het smaakt fijn. Men zegt dat de Engelsen over de 
Rijn zijn. Ook zijden er nu vrachtwagens uit Zwitserland van het internationale Rode 
Kruis met pakketten naar de verschillende kampen. Lezing Kamphuis. 
 
Zondag 11-3-1945 
Om 10.00 uur naar de mis. Kamphuis zie in zijn ochtendblad te lezen dat het 
offensief aan het Oostfront bij Küstrin was begonnen. Koolraapsoep, aardappelen. 
1/7 brood, boter, suiker en kaas. ’s Middags vier kaarten naar Co gestuurd. Om 
16.30 uur lijdensmeditatie. ’s Avonds brood met spek gegeten. 
 
Maandag 12-3-1945 
Erwtenmeelwater en onze groep was aan de beurt om er een schepje bij te halen.  
1/8 brood, suiker en marmelade. Om 12.30 uur repetitie. ‘s Avonds een ½ portie 
Deense erwten en alles is weer op. Wachten op een nieuwe zending. We houden nu 
een novene ter ere van St Jozef. ’s Avonds zoals gewoonlijk luchtalarm. 
 
Dinsdag 13-3-1945  
Ik ben zwaar neusverkouden. Koolraapwater, aardappelen, alles zonder zout.  
1/6 brood, suikers, boter. ’s Middags naar de Katholieke bibliotheek geweest en een 
paar boeken gehaald. Een klompsokje hersteld. De berichten spreken als een paar 
dagen van gereedstelling en concentratie. Verder geen nieuws. ’s Avonds ben ik 
bijtijds naar bed gegaan. Ik voel me beroerd. Zeker van mijn verkoudheid en van de 
honger. Ik heb voor het avondgebed mijn brood al opgegeten. Ik voel me ontzettend 
slap en krachteloos. 
 
Woensdag 14-3-1945 
Vandaag heb ik etenhalen gestraften en brood halen. Ik hou me goed. Om 10.30 uur 
doppen van prinsessenbonen, aardappelen en ik ben aan de beurt voor een bal, dat 
is kruim met schillen. Hout is er haast niet meer, dus mijn maaltje opwarmen is er 
vandaag niet bij. Dan maar half koud en alles is zonder zout! Er is geen reuk of 
smaak aan, nog minder dan varkensvoer! Toch eet ik het graag op. 1/6 brood, boter 
en suiker.  
’s Middags godsdienstoefening. Er wordt de biecht behandeld, als voorbereiding van 
onze Paasbiecht en –communie. De berichten geven nog geen nieuwe 
perspectieven: Den Haag is op 3-3-1945 zwaar gebombardeerd, vele doden en 
gewonden. Het was vandaag heerlijk voorjaarsweer; het wordt lente! 
Ik ga weer bijtijds naar bed. 
 
Donderdag 15-3-1945 
Vandaag weinig koolraapwater en niet veel aardappelen. Het is een dunne hap en 
weinig. Om 15.00 uur vergadering van het kerkkoor in barak 60A. We beloven allen 
trouwer te komen. Het is heerlijk voorjaarsweer en ik blijf tot 17.00 uur buiten 
wandelen. Dan ga ik gauw mijn stukje brood opeten. Ik val zowat van de graat. De 
berichten zijn nog hetzelfde. 
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Vrijdag 16-3-1945 
Het is vandaag erwtensoep, een flinke portie maar niet veel erwten erin en geen 
aardappelen. Onze groep boft, want wij zijn aan de beurt om bij te halen. 1/6 brood, 
marmelade en suiker. ’s Middags ben ik naar de Katholieke bibliotheek geweest en 
een boek geruild. Het weer is goed, een zonnetje, maar toch een koude wind. 
’s Avonds Kruisweg. De Polen bieden ons volgende week een concert aan, een 
vriendelijk gebaar. 
 
Zaterdag 17-3-1945 
Koolraapsoep, aardappelen. 1/8 brood, boter en suiker. Het ochtendblad had goede 
berichten, namelijk een poging tot aanknoping van vredesonderhandelingen door 
Hesselman aan Amerika en Engeland in Zweden. Chaotische terugtocht zuidelijk van 
de Moesel. Om 17.00 uur ben ik naar een Frans concert geweest, het was heel mooi. 
Vanavond komt Kamphuis; in mijn bed zal ik luisteren. Het was koud vandaag. 
 
Zondag 18-3-1945 
Direct na het appèl naar de Hoogmis, daarna weer naar kooi. Koolraapsoep, zeven 
aardappelen. 1/6 brood, suiker, boter, kaas en worst. Het is royaal vandaag. Voor het 
eten delen zijn er weer eens twee die ruzie hebben en gaan flink op de vuist. Het is 
al meer voorgekomen. Men is meer prikkelbaar.  
’s Middags wat gelezen en om 16.30 uur naar de meditatie. Het ochtendblad sprak 
van verdere vredesonderhandelingen door Duitse generaals en kooplieden en voor 
het gebruik van een nieuwe bom met grote uitwerking van 1000 kg. De beschaving 
heeft het al ver gebracht. 
 
Maandag 19-3-1945 
Feest van St. Jozef. Om 09.00 uur worden er twee Hollanders gedoopt, daarna 
gevormd en dan een gezongen Mis. Ze ontvangen dus drie Sacramenten. Het is 
vandaag hirsch, dun. Geen aardappelen. 1/5 brood, maar morgen krijgen we maar 
225 gram brood, vandaag is het 400. Maar vanmiddag had ik niet zo’n honger.  
’s Avonds Lof. De berichten blijven rustig. Ik heb een aardig boek en blijf tot laat in de 
avond lezen. 
 
Dinsdag 20-3-1945 
Koolraapsoep, zeven aardappelen, 1/8 brood (225 gram), suiker, boter en een brokje 
zult. De godsdienstoefening gaat niet door. Voor de kerk van 17.00 uur eet ik mijn 
brood al op. Ik voel me ontzettend slap. Het ochtendblad zei van gevechts-
handelingen 20 mijlen west van Arnhem. Wat is daar loos? Ik ga vroeg naar bed. 
 
Woensdag 21-3-1945 
Koolraapsoep, 225 gram brood, suiker, boter. ’s Morgens tegen 10.00 uur, we lagen 
nog in bed, sensatie. Vliegtuigen schietend over onze barak! Verder geen nieuws 
vandaag. Er stond een koude wind. 
 
Donderdag 22-3-1945 
Het wordt vandaag goed weer. Gedroogde groente, rode kool. Ook hebben wij een 
schep erbij. ’s Middags heerlijk in het zonnetje gezeten, daar knap je van op. 
De Deense auto’s hebben voor ons vis meegebracht. Vanmiddag is het uitgedeeld 
en bij het kleine portie brood dat we deze dagen juist hebben, komt het goed van 
pas.  
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Groenestijn kreeg bericht dat zijn gezin en zijn ouders geëvacueerd zijn naar 
Friesland. Hun boeltje zijn ze kwijt. Gistermiddag hebben we een concert van de 
Polen gehad, een mooi, licht programma: operette, tango’s en een prachtige 
vioolsolo. 
 
Vrijdag 23-3-1945 
Koolraapsoep, aardappelen, 200 gram brood, het is een heel klein stukje vandaag, 
suiker, marmelade. ’s Avonds heb ik gelukkig nog een stukje Deense vis.  
’s Middags een boek geruild en daarna heerlijk in het zonnetje gezeten. Het is 
prachtweer vandaag. ’s Avonds Kruisweg.  
Daarna wat gegeten en met Groenestijn zitten praten. Die is al zijn spullen kwijt en 
zijn vrouw zit in Friesland. De berichten blijven hetzelfde. Maar de Koningin is in 
Nederland terug! Dat vind ik prettig en wel het meest voor de Hollanders zelf. 
 
 
Zaterdag 24-3-1945 
Erwtensoep, geen aardappelen. Ik bof want ik heb het laatste uit de ketel en flink wat 
erwten. Maar om 14.00 uur loop ik toch weer te tollen van de honger. Marmelade, 
suiker, boter, en 400 gram brood; morgen 200 gram.  
’s Middags kan ik plotseling naar een Poolse revue, er is niet veel aan. Ik ga 
beginnen om recepten over te schrijven van Groenestijn. Dat lijkt me aardig werk.  
’s Avonds in barak A naar Kamphuis geluisterd. Aan het westfront is het laatste grote 
offensief ingezet en zijn ze de Rijn overgestoken. 
 
Zondag 25-3-1945 
Na het appèl naar de Hoogmis Koolraapsoep, zes aardappelen, 200 gram brood, 
suiker, boter. De hele middag heb ik buiten gezeten, heerlijk in de zon. Het is toch 
zulk fijn weer. Om 16.30 uur meditatie. Als altijd bijtijds naar bed. 
 
Maandag 26-3-1945 
Vandaag havervlokken, geen aardappelen, 400 gram brood, suiker. We krijgen 50 
gram suiker extra voor de achterstallige marmelade. De berichten blijven goed. De 
rantsoenen zijn voor deze week: vers vlees 222, keukenvet 60m waardappelen 2000, 
gedroogde groente 80, verse groente 1530, meel 65, havervlokken 75, hirsche 82, 
margarine 133, kaas 416, brood 1950, koffie 155, thee 63, suiker 155, marmelade 
155, zout 70 gram: alles op papier! Ik wou dat we het kregen, dan stonden we er 
beter voor. ’s Middags heerlijk buiten gezeten. De berichten blijven goed. 
 
Dinsdag 27-3-1945 
Ik ben aangewezen om hout te gaan halen, maar gelukkig kan ik het baantje 
overdoen. Het is mij te zwaar. Er is geen zon vandaag, jammer. Verse groenten, 
zeven aardappelen, boter, suiker en 250 gram brood. Ik ben nog steeds bezig met 
recepten over te schrijven. Vanmorgen is er een Rus doodgeschoten midden in de 
kampstraat. Die probeerde aardappelen van een wagen te stelen. De kogel 
verwondde daarna nog een Amerikaan aan zijn pols. Geen avondgebed wegens 
versiering van de kapel De barakchef heeft ontslag genomen en is gelijk naar barak 
36A vertrokken. Majoor Boon (waarschijnlijk Sergeant-majoor F. Boon, Kgf. 104136) 
is het nu. 
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Woensdag 28-3-1945 
Groentesoep en niet enkel water, aardappelen, 200 gram brood, suiker, boter. 
’s Middags mijn Paasbiecht gesproken en verder de hele middag gelezen. De 
berichten blijven goed. 
 
Donderdag 29-3-1945 
Witte donderdag. Internationale mis in het theater. Ik heb etenhalen gestraften, het 
levert vier aardappelen op. ’s Middags thee brengen. Van 17.00 tot 18.00 uur Heilige 
Mis in de kapel. Vanmorgen heb ik mijn Paascommunie gehouden. Pakketten voor 
de Engelsen en de Fransen: wij? 
 
Vrijdag 30-3-1945 
Goede Vrijdag. Om 08.00 uur beginnen de plechtigheden in het theater. Het gaat 
heel plechtig maar duurt ontzettend lang. Alles wordt gezongen. Allen naar voren om 
het Kruis te vereren. Ik sta te duizelen op mijn benen en ga er eerder uit. 
Koolrabisoep, aardappelen, 200 gram brood, suiker, marmelade. Vandaag ben ik 
etenhaler. Deense auto’s zijn er binnengekomen. Is er nog wat voor ons bij? Noppes, 
de pakketten zijn alleen voor de Denen. Dat is voor de tweede keer dat we ons neus 
stoten. Om 17.00 uur Lijdensmeditatie. De berichten zijn daverend: de geallieerden 
stromen overal vooruit! 
 
Zaterdag 31-3-1945 
Theo’s verjaardag! Zoals gewoonlijk ben ik al vroeg wakker en denk ik als altijd aan 
jullie. Jongen, dat je moge opgroeien tot een goed Christen, is je vaders wens. 
Co, jij ook geluk gewenst met onze jongen. In gedachten vier ik feest met jullie. Na 
Het appèl beginnen de Paasplechtigheden, maar ik ga me eerst wassen anders 
duurt het staan met veel te lang. Als ik in het theater kom, is het vuur net gewijd, 
alles gaat weer plechtig en de mis is mooi. Ondanks pijn in rug en benen, ondanks 
honger en slapte, kom ik toch in een feestelijke Paasstemming. Ik hoop dat jij, Co, 
die vandaag ook ontvangen heb. Ik weet wel niets van je, maar ik hoop en vertouw 
het beste voor jullie. Na de mis wordt in het Frans, Hollands, Engels en Pools bekend 
gemaakt, dat bij goed weer, de Paasmis op het sportterrein wordt opgedragen. 
Het is nu 10.00 uur, nog een half uur en dan gaan we eten, hirsche zonder 
aardappelen, maar 400 gram brood, suiker en boter, Met de Pasen moeten we het 
zonder een extraatje doen en niets te roken. De berichten waren gelukkig goed, dat 
verzacht de Vastentijd wat, ook na Pasen! Vanmiddag zitten lezen en vanavond 
houdt Kamphuis een lezing. Hoe heeft de jongen zijn verjaardag doorgebracht? Hoe 
zou de situatie thuis zijn? 
 
Zondag 1-4-1945 
Weer een nieuwe maand en Pasen. De tijd is hard gegaan, heel hard, maar het front 
is gelukkig ook flink opgeschoten. De openluchtmis gaat niet door.  
Om 08.00 uur plechtige Hoogmis voor de Hollanders in de kapel. Het is een mooie 
mis. Daarna nog even in kooi, tot etenstijd; dat is Paasontbijt. Koolrabisoep met zes 
aardappelen, 250 gram brood, boter, suiker en een stukje kaas. Ik hoop dat jullie 
vandaag beter en meer gegeten hebben. ’s Middags om 14.00 uur naar de Vespers, 
het is enkel zang van de Fransen. Er is plotseling een grote sympathie voor de 
Denen ontstaan. Men brengt ze mee in de barak met hun sigaretten en pakketten. Je 
wordt er beroerd van als je ziet wat die lui allemaal hebben. Het zijn wel de 
beroerdste feestdagen, die ik ooit gevierd heb. Met Kerstmis had ik nog een hap 
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extra en nog wat te roken, nu niets en ik ben zo slap. ’s Avonds om 19.00 uur 
plechtig Lof in het theater, dan gauw naar bed.  
 
Maandag 2-4-1945 
Tweede Paasdag. Om 07.30 uur mis in het theater. Vandaag erwtensoep, ik ben de 
laatste en heb zodoende wat erwten. We krijgen maar 1 schep en er zijn geen 
aardappelen. We moeten het er mee doen. Gelukkig hebben we vandaag 400 gram 
brood, marmelade en suiker. ’s Middags wat gelezen. Steeds maar lezen, 
bezighouden die hersens anders word je gek.  
Het ochtendblad was goed, overal snelle vooruitgang en ze trekken uit Nederland 
terug de Duitsers. De Denen hebben 200 broden voor ons beschikbaar gesteld, maar 
door een verkeerde verdeling krijgen we niets. Ik krijg ’s middags zo’n krankzinnige 
geeuwhonger, dat ik voor 15.30 uur al mijn brood opeet. Ik ga de barak uit, want hier 
is het om gek te worden. Ik hoop dat morgen alle Denen vertrekken, dan keert de 
rust tenminste weer terug. Om 16.30 uur Lof in de kapel. Ik ga vanavond weer vroeg 
naar bed. 
 
Dinsdag 3-4-1945 
Vandaag koolrabisoep, aardappelen. Ik ben aan de beurt voor een extra schep, maar 
het is enkel water. Boter, suiker en 200 gram brood. De Denen zijn vanmorgen 
allemaal vertokken naar Hamburg per Zweedse autobussen. We zagen ze juist 
vertrekken toen we bij het badhuis stonden om te baden. Zij hebben ongeveer 240 
Deense Rode Kruis pakketten en brood voor ons achtergelaten, maar die vervloekte 
Engelsen moeten er ook de helft van hebben. Zij zitten pas drie weken zonder 
pakketten en wij al een half jaar. ’s Middags krijgen we per man een pakket en verder 
450 gram brood. Mijn Duits rantsoen van 200 gram heb ik al vroeg op. We krijgen 
een stukje kaas, worst, een sardientje, suikerklontjes, boter, kaakjes, havermout, 
bouillonpasta, vlees. Het zijn wel kleine porties, maar ik heb sedert maanden niet 
zo’n heerlijk voldaan gevoel gehad. De stemming ’s avonds is uitstekend en er wordt 
opgewekt gepraat. De berichten blijven goed, de IJssellinie wordt in de rug om-
trokken. 
 
Woensdag 4-4-1945 
Na de mis had ik de weelde van een ontbijt, dat is fijn! Vandaag koolraapsoep, 
aardappelen, 1/8 ste dus 250 gram brood, suiker, boter, marmelade. ’s Middags 
neem ik mijn laatste sneetjes Deens brood. Wat is dat toch voedzaam en dan is het 
weer op. Het is koud vandaag, ik duik er nog maar een uurtje in. 
Barak 36 moet ontruimd worden. De mensen worden verdeeld over de andere 
barakken. De berichten blijven goed. Holland wordt grotendeels ontruimd. 
 
Donderdag 5-4-1945 
Weinig soep, zes aardappelen, 250 gram brood, boter en suiker. ’s Middags lezen, 
dan naar de kapel, nog een paar uren opblijven en dan kunnen we gelukkig weer 
naar bed. De Polen, die vanmorgen op commando zijn gegaan, kwamen om 10.00 
uur terug. Er was geen brug over de Elbe. Vanmiddag kregen we blanco post: een 
brief, drie briefkaarten en twee zegels. Ik stuur niets weg. ’s Avonds bijtijds naar bed. 
 
Vrijdag 6-4-1945 
Eerste vrijdag. Internationale mis in het theater. Erwtensoep zonder aardappelen. 
Het portie is weer kleiner geworden. Eerst 1½ schep, nu maar 1 schep. Gelukkig 400 
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gram brood, kaas, boter, maar weinig suiker. ’s Middags krijg ik nog wat rauwe 
aardappelschillen, die ik nog ga schoonmaken. Het Westfront in Duitsland verstijft 
maar er is vooruitgang. 
 
Zaterdag 7-4-1945 
Eerste zaterdag van de maand. Vanmorgen werd voor het eerst onder de mis een 
kleine hostie gebruikt. Het is een vreemd gezicht. Gedroogde groenten, 6 
aardappelen en een extra schepje, 200 gram brood, marmelade, suiker, boter. 
Gisteren is in het lazarett weer een Hollander gestorven, een steenpuist op zijn 
neus, bloedvergiftiging en darmvliesontsteking 45. 
 
Zondag 8-4-1945 
De Paasweek is alweer om. Het appèl duurde vanmorgen lang, de laatste tijd gaat 
het snel. Om 08.00 uur Hoogmis. Dan om 10.00 uur etenhalen gestraften.  
’s Middags heerlijk in het zonnetje gezeten. Boter, suiker, worst, 250 gram brood, 
verse groenten, zes aardappelen. Om 16.30 uur Lof. De berichten en de vooruitgang 
zijn goed. 
 
Maandag 9-4-1945 
Maria Boodschap. Met de reveille moet ik koffie halen. Na het appèl naar de kapel en 
daarna een paar nieuwe klompen gehaald. Koolraapsoep en niet dun, weinig 
aardappelen, 250 gram brood, dit is 50 gram extra, omdat het beschimmeld was, 
kaas, suiker, boter. ’s Middags komen er trailers met pakketten binnen. Het voorlopig 
bericht van de vertrouwensman is: zes wagens voor de Engelsen, 1 wagen met 
medicamenten voor het lazarett, 1 wagen voor de andere naties, behalve de Russen 
en Italianen. Hedenavond vergadering van de Hoofdvertrouwenslieden. Het zal 
waarschijnlijk 1/10 pakket worden. Het zal me benieuwen. 
 
Dinsdag 10-4-1945 
Op het morgenappèl horen we dat wij per drie man een pakket krijgen. Vandaag 
uitgifte; het is een meevaller. Een schepje “erwtensoep” er zit wat roggemeel door en 
een paar erwten, geen piepers, 375 gram brood, suiker en marmelade. De uitgifte 
gaat niet door, de Engelsen zijn nog bezig. Heerlijk in het zonnetje gezeten.  
Na het avondgebed met toespraak wat aardappelschillen schoon gemaakt, die ik 
gekregen heb van Groenestijn. Geen bijzonder nieuws. 
 
Woensdag 11-4-1945 
Vandaag koolraapsoep, aardappelen, 200 gram brood, suiker, boter. Gelukkig had ik 
wat rauwe aardappelschillen erbij. ’s Middags om 14.30 uur pakketten halen en 
daarna delen. Het is wel niet veel, maar toch een lekkere hap. De sigaretten smaken 
me niet meer. Daarna Groenestijns pakket gehaald en opgeborgen. We mogen nu 
tot 21.00 uur buiten blijven. ’s Avonds smaken twee koppen koffie heerlijk, maar 
niemand kan ervan in slaap komen. Tot 01.30 uur ligt men nog te praten.  
De stemming is ineens verbeterd. 
 
Donderdag 12-4-1945 
Na de mis weer schillen schoongemaakt, de een zijn door is de ander zijn brood. 

 
45 Soldaat André Slootweg, Kgf 97884, geboren 12-4-1916 te Den Haag, Soldaat bij 3 R.Genie, 
overleden op 5-4-1945, begraven te Neubürxdorf, locatie van het graf is niet bekend. 
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Ook heb ik op de markt een blik margarine gekocht voor 33 sigaretten. Roken doe ik 
niet meer. ’s Middags wat gelezen. ’s Avonds weer twee koppen koffie gedronken 
met concert, harmonica en slagwerk. 
 
Vrijdag 13-4-1945 
Vannacht moest ik er een paar maal uit, diarree. ’s Middags verse (ingekuilde)  
snijbiet met een schep extra. Het smaakt me niet. Om 14.00 uur kan ik naar een 
bioscoopvoorstelling, een film van Gigli in het Frans. De klankweergave is slecht en 
na het tweede deel ga ik weg en duik mijn bed in, het is mis. 
Het is knap druk in de lucht, het front schijnt dichterbij te komen. Toch is er iets loos. 
De hoofdvertrouwenslieden zijn bij de Hauptman geroepen en in verband met de 
`tweeledige` toestand zijn alarmsignalen uitgegeven. De kampleiding berust nu ook 
bij een Engelse dokter, 1e Luitenant. Het kamp is behoorlijk in opschudding.  
We krijgen nu drie maal per dag Engelse berichten van Kamphuis. 
 
Zaterdag 14-4-1945 
De mof wilde dat ik vanmorgen naar buiten op het appèl kwam omdat ik geen bewijs 
van de Stabsartz had. Mijn eten smaakt me helemaal niet. ´s Middags naar dr. Potter 
(Sergeant J. Potters, Kgf. 105437) geweest en ik moet blijven eten, alles, anders 
verslap ik teveel. ´s Avonds houdt Kamphuis zijn lezing, zijn laatste zegt hij. 
 
Zondag 15-4-1945 
´s Morgens ontvang ik de Heilige Communie. Mijn maag is ook niet in orde. De helft 
van de porties zijn voldoende voor me. De Amerikanen blijken onderdaad ver in 
oostelijke richting doorgestoten te hebben. Zij hebben bruggenhoofden op de 
oostelijke oever van de Elbe ingericht. President Roosevelt is donderdag jongsleden 
overleden. De bewaking is overgenomen door Hongaarse Pijlkruisers.  
De menage, enz. is alleen nog in Duitse handen. 
 

 
Begrafenis van Sergeant H. Kerkdijk kgf 97975, overleden 12-4-1945 

(Foto uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg”). 
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Maandag 16-4-1945 
Het betert nog niet en ik blijf er nog in. Groenestijn loopt me wel na met het eten.  
De Russen zijn bij Berlijn hun grote offensief begonnen. 
 
Dinsdag 17-4-1945 
Vanmorgen ben ik weet te Communie geweest. Het is weer bal in de lucht. Iedere 
dag zijn er duikvliegeraanvallen door Amerikaanse toestellen op alle mogelijke 
doelen. Bijvoorbeeld, vanmiddag op het houtcommando dat met hout op de terugweg 
was en op enkele barakken bij de hoofdpoort. Resultaat: zes doden, waarvan 1 een 
Duitse soldaat en 11 zwaar gewonden, allen krijgsgevangenen. Mijn toestand wordt 
wat beter. Vannacht ben ik er niet uitgeweest. Het rommelen heeft ook opgehouden. 
’s Middags ben ik er uit gekomen en heb ik me eens heerlijk geschoren en gewas-
sen. Wat zag ik er uit, ik had een baard van ruim een week! Ik blijf er gelijk uit, maar 
ik voel me geweldig slap. 
 
Woensdag 18-4-1945 
Feest van St Joseph, Heilige Mis in het theater. Vandaag macaroni met wat vlees 
zelfs er door en aardappelen, 300 gram brood, suiker en boter. Na het Lof kijkspel 
buiten. Ze zijn aardig bezig. De berichten zijn heel kalm, geen frontveranderingen. 
De meesten rekenen er zo’n beetje op aanstaande zondag bevrijd te zijn.  
De omgeving van Amsterdam is onder water gezet, de moffen achter de Hollandse 
waterlinie! 
 
Donderdag 19-4-1945 
Vanmorgen is het vliegveld bij Falkenberg zwaar gebombardeerd. De barak stond te 
dreunen. Een jager gooide een benzinetank af, die bij de vuilnisbak neerkwam. 
Gedroogde groenten, aardappelen, enz. 250 gram brood. De persoonsbewijzen en 
andere papieren worden teruggegeven. Mijn diarree wordt minder, maar ik blijf slap 
en krachtloos. De zoon van Jenner (Sergeant-majoor A. Jenner, Kgf. 104354) is uit 
Berlijn gevlucht en hier aangekomen. Om 18.00 uur wordt een trein die op ongeveer 
een kilometer afstand van ons kamp staat, in brand geschoten door jagers. Het 
brandt geweldig, ook het bos en het is een pracht gezicht. De explosies zijn enorm, 
want het is een munitietrein. Mijn was heb ik in de week gezet. 
 
Vrijdag 20-4-1945 
Groenestijn is jarig en ook de Führer. Gedroogde peulvruchten, aardappelen, 300 
gram brood, enz. Na het eten gewassen en buiten gehangen. ’s Middags worden 
verschillende plaatsjes in de omgeving zwaar gebombardeerd. ’s Avonds komt het 
bericht binnen, dat aan de Commandant van de geallieerde krijgsgevangenen 
gevraagd is door Hauptman König, of wij geëvacueerd willen worden in verband met 
de nadering van de Russen op 50 km afstand. Alle hoofdvertrouwenslieden, behalve 
de Poolse 46, hebben besloten hier te blijven. We gaan dus niet weg. Nu afwachten 
of en wanneer de Duitsers weggaan. 
 
Zaterdag 21-4-1945 
Gisteravond zijn de Polen nog vertrokken. Hun barak is vanmorgen leeggehaald door 
de Engelsen. De hele dag komen er krijgsgevangenen binnen, van werkcommando’s 
gevlucht. Roggemeelsoep, aardappelen, marmelade en suiker. Brood wordt pas 

 
46 De Russische vetrouwensman nam geen deel aan het overleg (zie J.P.C. van Doorn “van mijn 
grafiek houd ik toch het meest”, p. 50). 
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vanavond verstrekt na 20.00 uur. Het moet nog aangevoerd worden. Gelukkig komt 
het binnen. Het Oostfront blijft flink in beweging, maart Noord en Zuid van ons en 
oostelijk van het kamp blijft het front wat terug. Het was vanmiddag hongerlijden 
doordat het brood zo laat kwam. ’s Avonds naar Kamphuis geluisterd. 
 
Zondag 22-4-1945 
Het is rustig geweest vannacht en vandaag. Er komt een groot transport Russen 
binnen, die in kleine tentjes op het sportterrein gelegerd worden. Er is geen water en 
geen stroom, dus ook geen berichten. Twee ploegen bewakers zijn vanmiddag 
vertrokken. Langs de weg zien we steeds vluchtelingen gaan en een mengelmoes 
van militairen. Ons kamp stroomt knap vol. Brood krijgen we vandaag niet, want het 
is er niet. In de plaats daarvan wordt het 1½ kg aardappelen, maar hoe laat zal dat 
worden? Het is behoorlijk koud vandaag en slecht weer. Om 21.00 uur aardappelen 
halen, delen en om 22.30 is de maaltijd eindelijk afgelopen. 
 
Maandag 23-4-1945 
Vannacht is er wat flink geschoten, verder niets. ’s Morgens horen we met de reveille 
“Alle moffen zijn weg!” De opperschipper (Heerschap) komt het bevestigen. We zijn 
weer vrij!! Het dringt haast niet tot me door en ik blijf rustig in bed. Om 07.00 uur 
appèl, geteld door de schipper! Vier Russische cavaleristen komen het kamp binnen 
bij de Russen. Die breken uit en gaan plunderen. Aardappelkuilen, boerderijen, vee 
wordt geslacht, huisraad, alles vernield. Na het appèl ga ik eerst naar de mis. Daarna 
het kamp rondgewandeld. Bij de hoofdpoort worden de vlaggen gehesen. Wat een 
bende is het in het kamp! Ik ga ook naar buiten, door de afrastering en sta op de 
openbare weg. Nu voel ik me plotseling een vrij man! 
Niemand kan me tegenhouden! Ik wandel naar de boerderij, eet daar een paar 
gepofte aardappelen. Om 12.00 uur vlag hijsen met verschillende toespraken.  
 

 
De Nederlandse vlag in top (Foto uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg). 
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’s Middags moet ik naar de mieten nog voor het eten. Het is erwtensoep met 10 
piepers, lekker maar vlees heb ik niet geproefd. Er wordt gekookt en gebraden volop. 
Licht en water hebben we niet. Geregelde Russische troepen zien we nog niet. Een 
Russische officier heeft het commando. Het is een vreemde vermoeiende en drukke 
dag geweest. 
 
Dinsdag 24-4-1945 
Na de Mis naar het kledingmagazijn geweest en een tentzeiltje en regenjas gehaald. 
Daarna ontbeten, wat erwten en aardappelen. 
 
Woensdag 25-4-1945 
’s Middags naar Mühlberg geweest, Het gerucht ging dat daar volop melk 
verkrijgbaar was. Maar wij visten achter het net met de schamele opbrengst van vijf 
busjes melk en wat suiker. Maar het is heerlijk weer. We besluiten om 
morgenochtend nog eens naar het dorp te gaan waar we gisteren ook heen zijn 
geweest. Dat heeft ons toen twee broden en twee kippen opgebracht door middel 
van een Russische officier, ofschoon ik het op zo’n manier niet graag voor de tweede 
keer zou willen krijgen. ’s Avonds wordt bekend gemaakt dat de patrouilles om het 
kamp bewapend zullen worden. Niemand mag er meer uit. 
 
Donderdag 26-4-1945 
Na het appèl door de draad op stap. Het is prachtig weer en een genot om door de 
velden te wandelen. Eerste bezoeken we enkele villa’s en boerderijen. In de eerste 
zag ik de vier bewoners op zolder hangen. Werk van de Russen. De huizen zijn 
geweldig uitgekamd en er is niet veel meer te vinden. We proberen nog een stel 
koeien te melken, bij Groenestijn lukt het, ik vond nog een paar eieren. Dan naar 
onze woning. Daar hebben we een weckfles met sperzieboontjes en vier met vlees 
verstopt. We zullen eens fijn gaan eten, maar dan hebben we het ook druk.  
Er staat een goed fornuis, brandstof en aardappelen volop en serviesgoed.  
 

 
Een zware zilveren lepel die volgens overlevering afkomstig is uit een boerderij  

in de omgeving van Stalag IV-b Mühlberg (collectie Th. Hamakers) 

 
Voor de rest is alles kapot. Enkele Amerikanen komen de laatste vier kippen vangen 
en in huis slachten! Een bende geeft het. Twee proefbroodjes krijgen we klaar. 
Groen gaat er nog even op uit om bakpoeder en brengt een elektrisch locomotief 
voor zijn zoontje mee. We besluiten om te overnachten. Er staan twee heerlijke 
bedden, die een diepe slaap beloven. 
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Vrijdag 27-4-1945 
Inderdaad, we hebben zo goed geslapen, dat we de dief van onze twee broodjes en 
de locomotief, die op tafel lag, niet eens gehoord hebben! Groen gaat weer koeien 
melken en brengt ook vier eieren, vlees, meel en stroop mee en zuurdeeg. Nu aan 
het bakken. Gemalen hebben we al. Groen maakt gelijk een fijn diner klaar. Wildsoep 
vooraf, waarin de levers, niertjes, magen, hartjes van een konijn en een paar kippen. 
Aardappelen, sperzieboontjes met konijn en heerlijke jus. Tot slot vanillepudding uit 
volle melk en een ei waarover een amandelsaus van eiwit en suiker. Ik heb werkelijk 
meer dan genoeg. Groenestijn heeft zich als een prima kok ontpopt. Om 20.30 uur 
gaan we terug naar het kamp. Maar eerst heb ik nog een pot vol met tarwe in een 
varkenshok onder het stro verstopt voor het geval we daar nog eens terugkomen. 
En laat ik me daar nog vier prachtige eieren vinden!  
Het laatste stuk door het terrein lopen we wat te dwalen, maar komen toch bij de 
kogelvanger. Vlug door de draad er is niemand te zien en we zijn binnen. In de barak 
krijgen we te horen, dat velen al ongerust over ons waren. Zelfs dat we al 
doodgeschoten waren! Wat een verschil het normale leven in een huis, of in de 
rotzooi van een barak. Het valt me nu nog meer tegen en ik wil direct wel weer terug. 
 
Zaterdag 28-4-1945 
Vandaag mijn spullen wat opgeruimd. Het is een vuile bende in de barak. Er hangt 
een zware bak- en braadlucht waar je misselijk van wordt. ’s Middags ga ik even 
liggen. Het eigen gebakken brood smaakt fijn. 
 
Zondag 29-4-1945 
Vannacht heb ik plotseling diarree gekregen en bevuilde me in bed. De nachtprivaat 
is afgesloten, dus ga ik maar even buiten de barak zitten. Daar kom ik nog een vijf 
keer terug. Het gaat tegen de morgen echter stormen en koud worden. Daarom ga ik 
op mijn eigen emmer die ik in het portaal heb gezet. Ik blijf vandaag in bed en eet 
wat geroosterd brood en stijve pap. Tegen de avond wordt de toestand weer 
normaal.  
 
Maandag 30-4-1945 
De Prinses is jarig. De barak wordt ’s middags versierd met groen. Ik ben weer in 
orde en kom er weer op de gewone tijd uit. Het is nog steeds erwtensoep, nu met 
veel vlees en aardappelen. Geen boter en het portie vlees wordt alweer kleiner.  
’s Middags heb ik eerst mijn dagboek bijgewerkt, dat was nodig. De hoofdpoort en 
het verdere kamp worden ook flink versierd. ‘s Avonds Lof voor opening van de 
meimaand. De opkomst is slecht. We kunnen een kaart schrijven, die morgen-
ochtend door een Amerikaanse generaal zal worden meegenomen. Daarna nog 
even het kamp uitgeweest op zoek naar rabarber, alles is op. Men is vandaag 
begonnen op eigen gelegenheid naar het Westen te trekken. 
 
Dinsdag 1-5-1945 
Meimaand. ’s Morgens ga ik eerst naar de kapel. Dan een stevig ontbijt en daarna 
geholpen om de barak schoon te maken. Velen gaan er weer op uit. Wij hebben het 
uitgesteld tot na het eten. Het is vandaag witte bonen, nagenoegd zonder vlees en 
aardappelen. Ik heb knap genoeg en weinig zin om op stap te gaan. Het weer is ook 
niet mooi: geen zon, koude wind.  
Ik doe een heerlijke dut. Daarna wat gelezen. 
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De met vlaggen versierde hoofdpoort van M.Stammlager IV-b Mühlberg  

(foto uit Dick van Maarseveen: “Fotograaf in Krijgsgevangenschap”).  

 
Als we uit de kapel komen, daalt er een Russische verkenner naast het kamp. 
Alles stormt er heen. De opkomst in het Lof was ook vanavond maar gering. De hele 
dag is iedereen bezig met koken of braden, of met het aanslepen van de spullen. 
 
Woensdag 2-5-1945 
Na de mis weer stevig ontbeten, Dat is een weelde, die we een week tevoren nog 
niet kenden! Witte bonen en aardappelen, suiker en vlees, het zijn weer de normale 
kleine porties. De Amerikanen vertrekken plotseling om 10.30 uur. Morgen zullen de 
Engelsen gaan.  
Ds. De Kluis zal bij een Amerikaanse instantie proberen of wij gelijk met hen kunnen 
meegaan. Het ochtendblad van Kamphuis zegt dat Hitler in de Rijkskanselarij 
gestorven is. Gelukkig, die is kapot. Gebakken aardappelen met koud varkensvlees. 
Slecht weer vandaag. ’s Avonds rijst en macaroni in melk gekookt. Vele tonnen 
levensmiddelen worden per vliegtuigen in Holland neergeworpen. 
 
Donderdag 3-5-1945 
De Engelsen gaan plotseling niet weg. We gaan weer voor een dagje op stap om 
melk te krijgen en eieren. Het lukt want we vinden nog een paar stallen met flink wat 
vee, dat nog niet helemaal is leeg gemolken. Groen melkt, bij mij lukt het niet. Kippen 
zien we niet meer. Bij een boer vraag ik nog om wat vet en een paar eieren. Dan 
gaan we naar huis, bakken daar wat koeken, zetten koffie en koken de ongeveer 12 
liter melk die we in weckflessen doen en wecken. Wat een bende in dat huis!  
’s Avonds voor het donker gaan we weer naar het kamp terug. 
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Vrijdag 4-5-1945 
Eerste vrijdag. Men komt met een geslacht varken in de barak van wel 350 pond. Het 
spek wordt gesmolten. ’s Middags eten we pap in volle melk. ’s Avonds verse 
spinazie met aardappelen en kalfsvlees en het rantsoentje witte bonen uit de keuken. 
Plotseling moeten 50 man van onze barak gaan corveeën. Een levensmiddelen-
magazijn ontruimen en in een andere loods opslaan. Honderden blikken vlees, 
margarine, kaas en zout gaan door onze handen. Om ongeveer 21.00 uur krijgen we 
eten, een schoteltje erwten met puree, brood en pepermuntthee. Het is een aardig 
onthaal en het lijkt veel op propaganda. Daarna moeten we echter doorwerken!  
Om ongeveer 00.30 uur kunnen we eindigen, omdat de kaarsen opraken.  
We worden zwaar gecontroleerd en niets kunnen we meenemen, dat is jammer. 
 
Zaterdag 5-5-1945 
’s Morgens moeten we allen geregistreerd en gewogen worden. Men zegt dat de 
Amerikanen onze kaarten vernield hebben. Daarom zijn de Engelse en Amerikaanse 
vlaggen bij de hoofdpoort weggenomen en staan er nu rondom het kamp Russische 
posten. Niemand komt er meer in of uit. Benzine voor de waterpomp is er niet en 
krijgen we de aardappelen en witte bonen rauw uit de keuken. Wij eten pap. De 
bonen worden ’s middags om de kleine kombuis gekookt en verder hebben wij 
raapsteeltjes en vers gekookte aardappelen. Er wordt zwaar vlees gebraden en vet 
gesmolten. Het ochtendblad maakte bekend dat de Duitse troepen in Holland, 
Denemarken, Noord-Duitsland gecapituleerd hadden. Goddank, nu is Holland ook 
vrij. Het zal voor velen een opluchting zijn, maar je merkt er hier niets van, want er 
wordt niet over gesproken. Men heeft ook wel wat anders te doen, zorgen voor het 
eten. Geweldige rollades worden gekookt, borstplaat gemaakt, weckglazen met 
spekvet opgeborgen. Materialisme viert hoogtij. De kapel is vergroot, maar kon beter 
verkleind worden. De opkomst voor de mis en het avondgebed is maar dunnetjes. 
De deugd van rechtvaardigheid beoefenen is moeilijk. 
 
Zondag 6-5-1945 
Vanavond zwaar de diarree gehad, waarvan? Van de verse groenten? Vers 
varkensvlees heb ik nog niet geproefd, daar kan het dus niet aan liggen. Trouwens, 
ik heb al genoeg van de lucht. Om 09.00 uur Hoogmis met preek van pater de Boer 
over de slechte opkomst. Vanavond zullen we Lof hebben, met Te Deum uit 
dankbaarheid voor de bevrijding van ons Vaderland. Maar de dankbaarheid bleek 
zeer gering te zijn! ’s Middags vertrekken plotseling alle Engelsen. Vanmorgen was 
het hun aangezegd. Iedereen stroopt hun barakken af en ik wordt uit mijn middagdut 
gehaald door grammofoonmuziek, mooie platen! De lucht in de barak is om te 
snijden, zo vies van al het braden en bakken dat ik er haast misselijk van word. 
Mijn maag is nog niet in orde. ‘s Avonds een bordje pap gegeten. Om 20.00 uur 
appèl. Voesten, die nu het commando heeft over het Hollandse detachement, houdt 
een toespraak en kaffert ons eens netjes uit: koekenbakkersgeest. 
 
Maandag 7-5-1945 
Om 08.00 uur reveille. Russische tijd. Het stormt behoorlijk deze morgen. ’s Middags 
moeten plotseling 300 man op corvee, namelijk bouwland egaliseren dat een 
Russisch vliegveld moet worden. We hebben juist gegeten. We worden aan het werk 
gehouden tot ’s avonds 21.30 uur en hebben allen een behoorlijke honger. We raken 
hem dan ook flink. Gebakken aardappelen, daarna brood met koffie. Vandaag zijn 
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we twee jaar in krijgsgevangenschap, al zijn we nu geen krijgsgevangenen meer. 
Wanneer naar huis? Die vraag houdt ons allen bezig. 
 
Dinsdag 8-5-1945 
Vanmorgen maakte de barakchef bekend, dat de Russische commandant gezegd 
had, dat de Hollanders op 15 mei zouden vertrekken. Het is prachtig dat een datum 
genoemd is. Gaan we eerder dan boffen we. Er was weer een militaire begrafenis, 
drie stuks tegelijk, twee ervan gingen nog eerst de kapel in, terwijl de derde buiten 
bleef wachten. De laatste dagen zijn er al meer gegaan. De groente die we de laatste 
14 dagen krijgen is witte bonen of groene erwten. Het ochtendblad zegt dat Churchill 
een toespraak gehouden heeft, waarin hij zei dat op 8 mei 1945 te 0.01 uur de oorlog 
officieel beëindigd is met Duitsland, op onvoorwaardelijke overgave. De oorlog in 
Europa is gelukkig God zij dank afgelopen. Dönitz, Keitel en een onbekende van de 
Duitse luchtmacht hebben het verdrag ondertekend. Gisteravond hebben we wat 
tabaksbladeren gehad, die ik nu fijngesneden heb. We kunnen weer eens roken. Het 
is zware tabak. De berichten zeggen, dat in Rotterdam de eerste schepen met 
levensmiddelen en kolen zijn aangekomen. 
 
Woensdag 9-5-1945  
Het is weer een heerlijk zonnetje vandaag. ’s Middags tarwe gemalen en gezeefd en 
dan koeken gebakken. Er staan niet veel posten rond het kamp en verschillende lui 
gaan weer naar buiten. De berichten zeggen dat 6¼ (Seyss-Inquart), Mussert en 
Göring gevangen zijn genomen. 
 
Donderdag 10-5-1945 
Om 08.00 uur hebben wij de Hoogmis. Daarna een pan pap van gerstgrutten, 
havermout, volle melk en een ei gekookt. Met flink wat suiker smaakt het heerlijk. 
Dan een sigaretje en het leven is weer goed. Om 17.00 uur is er een plechtigheid ter 
herdenking van alle gevallenen in de afgelopen oorlogsjaren. Wij stonden in carré 
opgesteld en een Engelse delegatie was ook aanwezig. De vlag werd halfstok 
gehesen. 
 

 
Laatste appèl en herdenking van de gevallenen met de vlag halfstok  
(foto uit Dick van Maarseveen “Fotograaf in Krijgsgevangenschap”). 



 

175 

Daarna hield de commandant, Majoor Voesten, een treffende toespraak, ook in het 
Engels, waarna 1 minuut stilte werd gehouden en tot slot het Wilhelmus werd 
geblazen. Het was een eenvoudige maar treffende plechtigheid. Het is deze middag 
al geweldig warm. In de barak is het ontzettend heet. 
 

 
Majoor-aalmoezenier W.G.H. Voesten Kgf 98489. 

 
Vrijdag 11-5-1945 
’s Morgens heb ik corvee. De omgeving van de Hollandse keuken opruimen en een 
vuilnisbak ledigen. Het is volop zomerweer en knap heet. Een dutje ’s middags is het 
beste. Dominee de Kluis is teruggekeerd uit Riesa en geeft om 20.00 uur een verslag 
over zijn reis en zijn bevindingen. We zullen geduld moeten oefenen. 
 
Zaterdag 12-5-1945 
Na de Hollandse mis stevig ontbeten, wat wasgoed in het sop gezet en me 
geschoren. ’s Middags gewassen en een dutje gedaan. De dagen schieten wel op, al 
is het lang licht.  
 
Zondag 13-5-1945 
Om 08.00 uur Hoogmis. Bij het ontbijt trekken we de laatste fles met vlees open. 
Vanavond nog een hapje en dan is het op. Het is heet vandaag. Er is in de dorpen 
niet veel meer te halen. Overal zijn Russen. Eén heeft 2½ uur vastgezeten. Suiker 
halen aan de fabriek is ook afgelopen. 
 
Maandag 14-5-1945 
Het weer is veranderd. Minder warm, meer wind. ’s Middags heeft Groen een paar 
pannenkoekjes gebakken. Er staan weer posten om het kamp en de doorgangen in 
de draad worden dicht gemaakt. Niemand mag er meer uit. Gaan we morgen weg, of 
blijven we nog een poosje hier? 
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Dinsdag 15-5-1945 
Orders voor vertrek worden er nog niet gegeven. De verschillende voorraden 
beginnen al aardig te minderen. Nog een paar dagen en wij zijn door onze suiker, 
dan hebben we allen nog maar wat tarwe. Verschillende lui trekken op eigen 
gelegenheid het kamp uit. Hoe ver zullen zij komen? 
 
Woensdag 16-5-1945 
Moeders verjaardag. De Heilige Mis die ik voor haar besteld heb, kan nu gelezen 
worden nu we niet vertrokken zijn. Om 08.00 uur leest pater de Boer de mis. Hoe zal 
moeder het maken? Is zij de hongerperiode doorgekomen, of niet en de anderen? 
Ik ben benieuwd hoe de Schiedammers het maken. Of allen nog leven? 
’s Middags zijn we aan de wandel gegaan naar Saxdorf. Er is haast niets meer te 
halen, alleen wat tarwe en groente, snijsla, spinazie en een beetje asperges. 
Het is heerlijk weer om te lopen. 
 
Donderdag 17-5-1945 
We eten vandaag vers gekookte aardappelen met snijsla. Dat smaakt fijn. De 
berichten zeggen dat de grenzen van Holland gesloten zijn en dat er een strook 
niemandsland van 6 km breedte gemaakt is. De Russische commandant heeft een 
geregelde postverbinding met Holland toegestaan. We mogen gesloten enveloppen 
gebruiken, dus begin ik met een brief. 
 
Vrijdag 18-5-1945 
Vandaag eten we snijbiet met wat spinazie als groenten. Groenestijn kookt als altijd 
en ik zorg voor het mindere werk, de afwas, schoon water en het loopwerk. 
’s Middags mijn brief voortgezet en gepost. Gisteren hebben we weer een rantsoen 
tabaksbladeren gehad. Dit is nu al de derde maal. 
 
Zaterdag 19-5-1945 
Het is fris vandaag. Vanmorgen hadden we corvee. De Hollandse eetzaal inrichten. 
Wij moesten de tafels en banken afboenen. We komen weer rustig op ons rantsoen 
terug. We hebben nog wat tarwe. Ik maal er wat van voor morgen om er pap van te 
koken. ’s Avonds malen we nog meer om nog eens een broodje te bakken. De 
Franse commandant heeft bekend gemaakt dat zijn mensen rekening moeten 
houden met de mogelijkheid van vertrek binnen drie dagen. Om 14.00 uur heeft het 
hele koor repetitie in de kapel. Morgen is het Pinksteren, om 08.00 uur Hoogmis en  
’s avonds meerstemmig Lof, moeten we alles even doornemen. ’s Avonds sluiten we 
onze novene ter ere van de Heilige Geest. 
 
Zondag 20-5-1945 
Vannacht moest ik er even uit en hoorde ik veel drukte en geloop in het kamp. Ik 
begreep er niets van. De reveille wordt ineens met een uur vervroegd, om 07.00 uur 
hoorde ik het. De Fransen zijn vannacht plotseling vertrokken. Zij hadden in het 
donker moeten pakket en wij moeten ook rekening houden met een plotseling 
vertrek. Even later wordt bekend gemaakt: om 09.30 uur klaar zijn voor vertrek naar 
Torgau; lopend 26 Km. Daar gaat ons Pinksterfeest waarop we ons met een novene 
hebben voorbereid! Natuurlijk moet zo iets weer op een zondag gebeuren en liefst 
nog op een grote feestdag. Om 08.00 uur is er nog en stille Mis, maar ik heb er 
jammer genoeg heus geen tijd voor. Ik moet alles nog pakken en klaarmaken. 
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Ik neem mijn goederenzak als rugzak mee, waarin twee kleine Amerikaanse dozen. 
Daarop een zakje tarwemeel, een boek en een doos met zeep. Over mijn rugzak 
bind ik mijn deken en overjas gerold in een tentzeiltje. We ontvangen een heel brood 
met vijf man een blik vlees, een pakje boter en een tube kaas en met drieën twee 
busjes melk voor marsverpleging. Bij het aantreden ontdekt iemand een vierwielige 
wagen waarmee gefourageerd wordt in het kamp en vraagt me of ik zin heb mijn 
bagage erop te gooien en de wagen mee te nemen. Natuurlijk wil ik dat. Wat een 
prachtige oplossing! Velen hebben wagentjes uit de dorpen meegebracht en daarop 
hun bagage geladen. Nu behoef ik en Groenestijn die ik ook gewaarschuwd heb, niet 
te sjouwen. Het is een groot geluk.  
 

 
Vertrek van de Nederlanders uit Mühlberg  

(foto uit Dick van Maarseveen “Fotograaf in Krijgsgevangenschap”). 

 
Het weer is ’s morgens fris en het regent wat. Doch later op de dag verandert dat in 
prachtig weer met een flinke wind. Heerlijk marsweer. In de voor de bewoners 
verlaten dorpen treffen we vooral Russische cavalerie aan. Overal is zwaar huis 
gehouden. Het is een flinke mars, maar voor mij niet zo zwaar omdat ik niets te 
dragen heb. Bij afwisseling trekken en duwen we de wagen. Onder mijn grote tenen 
loop ik een paar blaartjes op, maar veel hinder heb ik er niet van. In Torgau ligt over 
de Elbe een stevige houten brug. De stad is verlaten. We komen in een groot 
kazernecomplex en worden in meerdere logiesgebouwen gelegerd. Groen en ik 
komen op een mooie hoekkamer voor twee personen te liggen, ledikanten, nieuwe 
houtwolzakken, tafel, stoelen, kasten, een complete inventaris en elektrisch licht. Op 
de gang een waslokaal met water! De wc’s zijn ontzettend vuil. We kunnen ons 
heerlijk wassen en dan naar bed. Eerst onze blaren doorgeprikt. 
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10. De reis terug 
 
Maandag 21-5-1945 
We hebben heerlijk geslapen. Als ik juist ontbeten heb, wordt er geblazen voor 
soephalen. Na lang wachten en heen en weer geloop krijg ik een pannetje gortsoep 
met wat vlees en aardappelen erdoor. Het is goede soep en smaakt uitstekend. 
’s Middags een heerlijke dut gedaan. Daarna weer soep halen maar we behoren tot 
de laatsten en er is niet meer. De Fransen gaan voor. Dat schijnt beter geregeld te 
zijn, maar eindelijk is er nog wat voor ons. We moeten ons laten registreren. 
Daarna brood ontvangen met suiker en vlees. De registratie wordt afgekeurd en dat 
moet opnieuw gebeuren. Daarna appèl en persoonscontrole. De dag is snel 
omgegaan. Pinksteren 1945 is alweer voorbij. Bij elven wordt bekend gemaakt dat er 
om 23.00 uur buiten een Russische film gedraaid zal worden. Nachtvoorstelling. Het 
zal natuurlijk wel een propagandafilm zijn. Wij gaan kijken. Dr. Voesten geeft eerst 
een uiteenzetting van de inhoud. Het is een vliegerfilm en er zit weinig verband 
tussen de taferelen. Toch is hij van 1944. 
 
Dinsdag 22-5-1945 
’s Morgens wordt het gebouw helemaal schoon gemaakt. Ik moet de gang en het 
trapportaal vegen. De wc wordt bruikbaar gemaakt. We krijgen per dag twee pannen 
soep. ’s Morgens om 09.30 gortesoep met wat vlees en aardappelen en om 15.00 
uur zuurkoolsoep. Het brood dat we krijgen moeten we erin brokkelen. Geen toespijs. 
’s Avonds wat koffie. Dat is Russisch. Vanmorgen hebben we ook gebaad. Wel 
primitief, maar het ging. Om 19.00 uur avondgebed op een zolder. 
 
Woensdag 23-5-1945 
Om 08.00 uur reveille. We staan vlug op om naar de mis te gaan, maar we komen 
toch nog te laat. Daarna koffie halen. Om 14.00 uur krijgen we de middagpot, 
zuurkoolsoep, en om 19.00 uur de avondkost, gortsoep. Vanmorgen konden we nog 
een zuurkoolhap met vlees op de kop tikken. Vanmiddag is de eerste troep Fransen 
vertrokken om overgenomen te worden door de Amerikanen. 
Eerst moeten ze 3 km lopen en dan worden ze op auto’s geladen en vervoerd naar 
Leipzig. Aan bagage mogen we een broodzak of een Amerikaanse doos meenemen. 
De rest wordt nog nagebracht. Wij mogen het kamp niet meer verlaten wegens 
vertrekmogelijkheid. ’s Avonds ontvangen we brood. Vandaag heb ik twee keer een 
non gezien in het door de Russen bezette gebied! 
 
Donderdag 24-5-1945 
We ontvangen onze eerste warme hap pas om ongeveer 15.00 uur, dikke gortsoep. 
Terwijl we in de eetzaal zitten horen we plotseling: klaarmaken voor vertrek. Vier 
Amerikaanse vrachtwagens komen de bagage halen. We vertrekken met vlag, 
tamboer en hoornblazer voorop. Na ongeveer 2½ km worden we door een Russische 
officier teruggestuurd. Er zij geen auto’s in het overnamekamp. Dat is pech en 
vreemd. Enige tijd later, weer aantreden. Onze compagnie, de derde, begint de 
afmars, maar wordt teruggestuurd. Het gaat niet door! Inrukken en nadere orders 
afwachten. Dat is voor de tweede maal. Het wordt bedtijd. Weer aantreden. 
Vrachtauto’s komen ons voor de kazerne afhalen. 45 man met bagage per wagen. 
We staan als haringen in een ton. De colonne wordt opgesteld. Het is onderhand 25-
5-1945. 
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Vrijdag 25-5-1945 
Om 02.00 uur commando afstijgen, 05.00 uur reveille en dan afmars. Wat een 
regeling! De legering kunnen we niet beter meer krijgen en het eten was goed, een 
tikje vreemd. We horen dat dagelijks ons rantsoen suiker door burgers gestolen is. 
Op een door de Russen versierd terrein worden we aan de Amerikanen 
overgegeven. Een muziekkorps zorgt voor afwisseling. De laatste indruk moet goed 
zijn. We rijden naar een vernield vliegveld bij Leipzig 47. De vliegtuigen liggen kapot 
in het rond. We worden ingedeeld in groepen van 25 man, geregistreerd en gelegerd 
in een vuil paviljoen. Ik kom op zolder te liggen op hooi. Onze rantsoenen ontvangen 
we in natura en we moeten dus zelf koken. ’s Avonds ga ik alles bekijken, zeer 
interessant. Baden en ontluizen. 
 
Zaterdag 26-5-1945 
’s Morgens vertrekt er een groep Fransen. Eerst Groen alleen en daarna samen 
gaan we op strooptocht door hun barakken want men mag maar 1 colli meenemen. 
Het levert wel wat op en we kunnen er vandaag goed van eten. De Amerikaanse 
menage is weinig, alles is Duitse eetwaar. ’s Middags ben ik een paar uur kwijt om 
twee overjassen en twee dekens in een Amerikaanse wasinrichting bediend door 
negers te laten wassen. Overal zien we dat voor het mindere werk negers gebruikt 
worden. Het goed komt er schoon uit! ’s Avonds wordt bekend gemaakt dat wij 
morgen om 18.00 uur vertrekken. We hebben heerlijk in het bos gegeten en  
’s avonds drinken we fijne koffie en koken macaroni voor het ontbijt. 
 
Zondag 27-5-1945 
Reveille om 06.30 uur. Heilige Mis om 07.00 uur in een grote barak met een mooi 
altaar met zelfs een communiebank. Dit is de eerste keer sinds twee jaar, dat ik 
daaraan kniel. Ontbijt in het bos, koude macaroni. Om 09.30 uur verzamelen, 10.00  
uur op de auto’s, 45 man per wagen en 1 colli per persoon. Dan naar Leipzig, dat 
flink gebombardeerd is.  
 

 
 

 
47 Vliegveld Polenz, zie ook dagboek Willem Kuil die enkele dagen eeder precies dezelfde route 
volgde en het dagboek van Willem Bijl die dezelfde route gelijktijdig volgde. 
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Direct de trein in: 34 man per wagon. Bestemming onbekend. Op één der 
tussenstations stopt er een trein met levensmiddelen. Hoewel niet nodig, wordt er 
natuurlijk flink gestolen. In Leipzig kregen we marsverpleging; 1/5 brood, kaas en 
vlees. Verder kregen we niets meer. Slechts verzorging. 
 
Maandag 28-5-1945 
Goed geslapen. ’s Morgens stopt dezelfde levensmiddelentrein weer naast ons. 
Verpleegd worden we niet, dus zullen we er zelf wel voor zorgen. Blikken biscuits, 
middagpot, pakketten, kisten makreel en haring komen binnen. Alles wordt gedeeld 
en we eten goed. Me fijn gewassen. ’s Middags verpleging. De man een paar blikjes;  
is te weinig. Prachtig weer. ’s Avonds Hanau, tunnel van 3575 m. 
 
Dinsdag 29-5-1945 
Vannacht goed geslapen. Gisteravond laat een tijd op een station stil gestaan en 
buiten gezeten. Om 11.00 uur fourageren, warme koffie en een dagrantsoen type K, 
drie dozen ontbijt, diners en souper. Goede inhoud. Reis vordert slecht. Voor en 
achter ons lopen krijgsgevangenentreinen. Om 20.30 uur steken we de Rijn over, 
onmiddellijk ten zuiden van de monding van de Main. Mainz en Fulda zijn finaal 
kapot, ook de Rijnbruggen. Nu zijn we aan de goede kant. 
 
Woensdag 30-5-1945 
Om 07.30 uur passeren we de Franse grens bij Weissenburg. Door Duitsland zijn we 
gereisd over Zeits, Weimar, Erfurt, Eisenach, Bebra, Hanau, Franfurt a/d Main, 
Mainz. ’s Middags stoppen we in Saverne, een stadje ten noorden van Straatsburg 
en moeten daar plotseling met bagage de trein verlaten. De grote bagage wordt op 
een auto geladen en wij lopen naar een kasteel in het centrum. We krijgen een bed 
en een warme maaltijd in een eetzaal, erwtensoep en een bord macaroni, alles met 
brood en met vier man een fles Rijnwijn. Ik scheer en was me en knap weer lekker 
op. Wat de plannen met ons zijn, is niet bekend. We mogen het kasteelterrein niet 
verlaten en daarom gaan we bijtijds naar bed, een nieuwe strozak en een gestikte 
deken is er. 
 
Donderdag 31-5-1945 
Om 06.00 uur reveille, dan broodmaaltijd. Vervolgens registratie, doktersonderzoek, 
ontluizen met een spuit tussen de kleren. Een Frans pakket ontvangen. Daarna een 
heerlijke dut gedaan en om 10.00 uur de bagage weer buiten neergezet voor 
vervoer. Men zegt dat we maar een kamp in Frankrijk gaan, met een Hollandse 
leiding en vandaar naar Holland. Afwachten maar. Ik was me nog eens fijn, we 
krijgen nog een broodmaaltijd, licht.  
Afmars, bagage wordt per auto vervoerd. We rijden door meerdere streken dwars 
door de Vogezen. ’s Nachts worden de Fransen afgekoppeld. 
 
Vrijdag 1-6-1945 
Tegen de reveille komen we in Metz en blijven daar op het station staan tot …. uur. 
’s Middags krijgen we een beetje Amerikaans eten, verpakt maar weinig natuurlijk. 
We koken een blik havermout met biscuits op het perron. Groen gaat nog even de 
stad in om een blikje haring voor brood te ruilen. Er wordt gezegd dat de Hollandse 
grens gesloten is en dat we weer in een kamp gaan. Afwachten maar. We moeten 
wachten op 8 wagons met Hollanders. We gaan ook de stad even in. Er is een druk 
verkeer en een normaal leven. Voor het station wordt een gedeelte van de straat 
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afgezet. Franse kapel, Frans detachement met vlag, idem een Amerikaans, 
autoriteiten, meisjes in nationale dracht ter verwelkoming. ’s Avonds krijgen we nog 
een hap eten. Vertrek op plus minus 23.00 uur. 
 
Zaterdag 2-6-1945 
Tegen de morgen gaan we over de Franse grens, passeren de stad Luxemburg. Om 
12.00 uur zijn we in België in Arlon. Daar me gewassen en krijgen we een bonnetje 
om eten te halen, vier fijne broodjes met koffie of bier. Door naar Namen, komen 
daar ’s avonds aan. Warme maaltijd. ’s Nachts naar Brussel. ’s Morgens in 
Antwerpen. 
 
Zondag 3-6-1945 
We rijden door en zijn om 08.00 uur op het station Roosendaal, op eigen bodem! 
Ik scheer en was me. Doorrijden en zwaaien om 11.30 uur in Eindhoven. We krijgen 
daar drie biscuits maar de koffie is op, want we zijn de laatsten. Daar hoor ik dat in 
Rosmalen en aan de Rijksweg zwaar gevochten is. Wat is er van Co en Theo en het 
huis geworden? We stomen door naar Weert en komen daar om 14.00 uur aan. 
De bagage wordt per auto naar de kazerne gebracht. Wij worden daar in provincies 
ingedeeld. We moeten een vragenlijst invullen, krijgen te eten en fl. 150,= voorschot. 
Om 20.00 uur wordt er post uitgedeeld en goddank is er een bericht van Co, alles 
goed. Dat is een pak van mijn hart. We krijgen nog 10 sigaretten en nu heb ik alles. 
 
Maandag 4-6-1945 
Om 05.00 uur word ik gewekt. Bagage pakken en klaar zetten. Deze gaat weer per 
auto naar het station. Nu reis ik voor het eerst weer als burger op de kussens. Een 
heel verschil. In Den Bosch is het stationsgebouw finaal in puin. Op een auto naar 
Rosmalen. In de straat ontmoet ik de Koning, die vast vooruit gaat om te zeggen dat 
ik in aantocht ben. En dan ben ik weer thuis. 
 

 
Dorpsstraat Rosmalen 



182 

11. Onderofficieren en lagere rangen in Stalag 369 Kobierzyn. 
 
Door de bewerker van het dagboek zijn drie lijsten aan het dagboek toegevoegd. 
De eerste lijst betreft alle onderofficieren die op enig moment in het strafkamp Stalag 
369 te Kobierzyn aanwezig waren. Niet iedereen heeft dus gelijktijdig of gedurende 
dezelfde periode in dit kamp gezeten.  
 
De onderstaande gegevens zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, 
Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98: 

• inventarisnummer (Stalag 369 Kobierzyn); 

• inventarisnummer 20 (Stalag IV-b Mühlberg); 

• inventarisnummer 42 en 173 (Stalag XI-a Altengrabow). 
 
De gegevens zijn bovendien gecontroleerd aan de hand van het voorliggende 
dagboek en enkele andere dagboeken. 
De gegevens zijn overgenomen uit de Duitse administratie en werden daar 
opgetekend door te werk gestelde krijgsgevangenen onder toezicht en controle van 
de Duitsers (zie het dagboek van Halbe Tjepkema, Kgf. 105713). Dat houdt in dat 
namen soms verkeerd zijn verstaan en verkeerd zijn opgetekend. Door gebruik te 
maken van verschillende bronnen is getracht het aantal fouten te reduceren.  
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Lijst van alle Nederlanders die naar Stalag 369 Kobierzyn gingen 
naam voornaam Kgf geboren geboorteplaats rang onderdeel 

Ackema Melgert Jules 
H. 

104477 21-3-1908 Amsterrdam Sergeant Kon. Marine 

Aperen van Johannes 104478 2-3-1904 Vlaardingen Sergeant bootsman Kon. Marine 

Appels Willem 
Hendrik 

104356 13-6-1916 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Arnoldussen Willem 103036 30-10-1905 Nijmegen Wachtmeester 4 R.V.A. 

Auer Theodoor 
W.F. 

105554 30-3-1908 Vlissingen Sergeant Kon. Mar. 

Baan van der Hessel 
Steffen 

105280 12-9-1918 Groningen Vaandrig 2 R.V.A. 

Baar Matheus G. 105300 16-5-1916 Watergraafsmeer Foerier 2 R.W. 

Baars Hendrik W. 105125 7-1-1905 Haarlem Sergeant Kon. Marine 

Bakker den Andries 105054 22-11-1900 Nieuw Hellevoet Sergeant Majoor Kon. Marine 

Bange Gerardus G.J. 105267 11-9-1919 Haren Vaandrig 4 R.I. 

Baring Hendrik J. 108332 24-7-1914 Rheden Sergeant 8 R.I. 

Barneveld van Nicolaas 104019 19-10-1899 Den Haag Wachtmeester 1e 
Klasse 

2 R.V.A., 2e afd. 17 
bat 

Bastiaanse Hendrik J. 104555 16-7-1903 Heiloo Sergeant vl m Kon. Marine 

Bauw Peter 104360 26-12-1902 Kesteren Wachtmeester Paarden depot 

Beek van Johannes H. 104954 2-3-1904 Keulen Sergeant Mariniers 

Beekink Willem 105390 22-2-1899 Den Haag Sergeant Majoor Muziek 

Beem Libertus 
Johannes 

97041 8-5-1919 Helmond Sergeant 17 R.I. 

Belzer George 104373 1-5-1905 Woudrichem Sergeant 1 R.Lu.A 

Benken von 
den 

Gerardus 
Jacobus A. 

104096 28-8-1914 Kampen Sergeant 14 R.I. 

Berg van den Cornelis J.H. 105291 28-8-1919 Solo (NOI) Cadet Reserve 
Sergeant 

S.R.O.M.L. 

Berg van den Hendrik 97904 1-12-1916 Den Haag Sergeant 2 R.M.A. 

Berg van den Jurriaan Fred 105076 11-10-1899 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Berg van den Pieter F.A. 104698 3-10-1899 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Bergh Gerrit 104084 23-8-1904 Amsterdam Sergeant 1e klasse R.Grenadiers 

Best de Gerrit 105049 1-9-1906 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Biesebeek te Jan 105398 19-2-1919 Eibergen Sergeant 3 R.Genie 

Bijsterveld Reinder 98059 16-3-1919 Groningen Vaandrig 19 R.I. 

Bisschop Markus 105075 22-5-1899 Muntendam Sergeant Kon. Marine 

Blansjaar Karel 105122 24-3-1900 Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Blauw Oene 104531 8-12-1900 Hoornsterzwaag Sergeant Majoor Kon. Marine 

Blikkendaal Frederik J. 105363 13-4-1899 Utrecht Sergeant Fourier 
1ste klasse 

L.V.A. 

Blommendal Dirk 
Johannes 

97099 31-3-1912 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Blonk Herman 
Pieter 

105264 13-4-1920 Utrecht Vaandrig 2 R.W. 

Boekhout Lauwert 98521 3-6-1917 Hoogezand Sergeant 8 R.I. 

Boer de Adrianus 
Hendrikcus 
M. 

104673 30-6-1900 Alkmaar Adjudant Kon. Marine 

Boer de Jan 271175 30-12-1895 Den Helder 
 

4 R.I. 

Boersma Luitzen F.A. 105642 22-4-1910 Harlingen Sergeant L.V.A. 

Bol Arie 97453 1-3-1906 Rotterdam Sergeant 1 R.W. 

Bon Antonius G. 105411 14-6-1915 Amsterdam Wachtmeester Kon. Mareschaussee 

Bongers Barend Pieter 98338 7-10-1903 Nijmegen Sergeant Majoor K.N.I.L. 

Boogaard Jan Karel 107573 27-7-1914 Den Haag Vaandrig 4 R.I. 

Boom Arie 104530 10-3-1901 Giesen 
Nieuwkerk 

Sergeant Majoor Kon. Marine 

Boon Frederik 104136 27-5-1904 Den Haag Sergeant 5 R.I. 
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Bootsma Jan D. 105144 17-1-1902 Rotterdam Sergeant Mariniers 

Borghart Antonius 
Johannes 

104347 16-9-1904 Amsterdam Wachtmeester 4 R.A. 

Borghols Johannes 
Wilhelmus 

103260 17-2-1919 Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Bovendorp Dirk G.F. 104483 6-2-1901 Amsterdam Sergeant bootsman Kon. Marine 

Breda van Cornelis K.A. 105057 11-7-1902 Den Helder Sergeant mach. Kon. Marine 

Breumelhof Cornelis M. 106372 24-12-1911 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Brink van den Willem 104997 10-7-1901 Nijkerk Sergeant Kon. Marine 

Brizee Jan 105053 25-5-1899 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Brouwer Izaak 105307 31-7-1903 Ouwerkerk Sergeant 1ste klasse Wielrijders 

Brouwers Antonie 
Joannes 

104100 10-10-1914 Blerick Wachtmeester 7 R.A. 

Bruijn Andreas 
Joseph J. 

104362 2-3-1914 Venlo Sergeant 13 R.I. 

Bruijne de Jan Jacob 104038 9-7-1898 Middelburg Sergeant Majoor 14 R.I. 

Bunge van Cornelis 
M.J.H. 

105381 12-5-1913 Den Haag Sergeant G.Tr. 

Bunnik / 
Bannink 

Hendrikus J. 105418 14-4-1915 Oudshoorn Fourier 16 R.I. 

Burggraaf Marinus 105611 20-7-1915 Nieuw 
Lekkerland 

Wachtmeester Kon. Mareschaussee 

Buyze Jacobus 
Bartel 

96536 17-9-1919 Zierikzee Sergeant 14 R.I. 

Castein Wolter 104108 28-1-1915 Utrecht Sergeant 1 R.Lu.A 

Chrispijn Christiaan 
Pieter 

105161 21-4-1906 Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Clappers Willem 108554 29-10-1917 Arnhem Sergeant 8 R.I. 

Dal Petrus 105078 7-3-1907 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Davidse Jacobus 
Adrian 

104004 1-10-1912 St. Laurent Fourier  3 R.H. 

Dekker Dirk 105045 17-9-1898 Amsterdam Adjudant Kon. Marine 

Dekker Jan Huybert 105256 7-5-1920 Wormerveer Soldaat T.H.C. 

Detmar Jacob J. 105380 12-8-1913 Bussum Sergeant G.Tr. 

Devente Johannes 104346 12-4-1905 Amsterdam Sergeant 2 R.Lu.A. 

Dijk van Jan 104441 18-9-1908 Kampen Wachtmeester 
hoefsmid 

II Huzaren 

Dijkman Jan Hendrik 104101 29-8-1898 Leiden Fourier 1ste klasse 3 R.I. 

Dikkeboom Carel 
Frederik 

105423 28-10-1901 Alkmaar Sergeant 2 R.Genie 

Dits Bastiaan 107914 20-6-1919 Rotterdam Dpl. Soldaat 4 R.I. 

Donkelaar ten Willem 105048 26-8-1902 Lonneker 
(Enschede) 

Sergeant Kon. Marine 

Donker Adriaan L.H. 105377 15-7-1901 Rotterdam Sergeant 3 R.Genie 

Dooge Johan 
Maarten 

104401 29-2-1916 Dreischor Sergeant 14 R.I. 

Dooijeweert Hendrik 104339 29-6-1899 Soest Sergeant Kok Kader Bat. 

Doorne van Christiaan 
Johannes 

96981 9-8-1910 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Doornebos Egbert 104509 12-9-1903 Deventer Sergeant Majoor Kon. Marine 

Douglas Jacques 
August G. 

105052 7-8-1909 Paramaribo Sergeant Kon. Marine 

Dronkers Cornelis 104432 1-8-1899 Schore Sergeant Majoor S.R.O.I. 

Dronkers Johannes 
Pieter 

105140 2-12-1904 Middelburg Sergeant Kon. Marine 

Duijnhouwer Antonie 
Leonard 
(Antoon) 

97169 30-6-1913 Rotterdam Sergeant 39 R.I. 

Duin Evert G. 105243 28-4-1899 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Eckhart Johannes 105123 31-7-1901 Amsterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Edens Hendrik 104452 17-7-1914 Winschoten Sergeant 12 R.I. 
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Eerden van 
der 

Fransicus 
Johannes 

104027 21-8-1916 Rotterdam Wachtmeester 3 R.V.A. 

Eernst Willem 105333 28-8-1903 Utrecht Sergeant L.V.A. 

Engels Cornelis 105513 9-2-1913 Biervliet Sergeant K.N.I.L. 

Erkelens Adriaan D. 98955 12-9-1907 Heusden arts 
 

Erkens Cornelis A.J. 105056 8-7-1904 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Ernst Albert Eduard 
Gustave 

105255 24-2-1919 Heerlen wachtmeester S.R.O.B.A. 

Esschert van 
den 

Jan 105615 20-1-1916 Tilburg Sergeant 19 R.I. 

Fokkema Cornelis 
Jacobus 

104029 11-11-1910 Princenhage Wachtmeester 3 R.A. 

Frankemölle Wenselaus 
K.F. 

108102 27-1-1918 Keulen Sergeant 20 R.I. 

Gamelkoorn Hendrikus 98312 13-10-1905 Arnhem Sergeant Majoor K.N.I.L. reserve 

Geelhoed Marinus 104039 25-7-1903 Zonnemaire Wachtmeester 3 R.V.A. 

Geersaem van Ceasar 
Lewinus 

105311 27-5-1909 Zuiddorpe Wachtmeester 2 R.H. 

Geistdörfer George 
Frederik 

104508 21-11-1903 Amsterdam Sergeant bootsman Kon. Marine 

Gelder van Arie Eliza 104379 1-4-1901 Rotterdam Opper wachtmeester  2 R.V.A. 

Geldhof Nicolaas 105046 17-4-1901 Heer Sergeant Majoor Kon. Marine 

Geloven van Gerardus 
Marinus 

104297 14-12-1904 Gouda Sergeant 11 R.A. 

Gigengack Antonius 
Johannes 

104479 13-4-1902 Haarlem Sergeant Mariniers 

Gihaux Johan 96749 26-7-1914 Amsterdam Sergeant 18 R.I. 

Glabbeek van Joannes 105598 23-1-1901 Stratum Majoor staf muzikant Kon. Marine 

Glazenier Eduard 
Gustaf 

105258 2-9-1918 Rotterdam Vaandrig 11 R.M.A. 

Glimmerveen Mathijs 104577 22-1-1909 Dordrecht Sergeant / Bootsman Kon. Marine 

Gmelig 
Meyling 

Thomas Jonn 105275 18-3-1914 Pankalan 
Brandan (NOI) 

Cadet Sergeant 3 R.Genie 

Goede de Jan Derk 104538 10-7-1902 Arnhem Sergeant Kon. Marine 

Goeman Petrus 
Marinus 

105126 16-2-1906 Middelburg Sergeant Kon. Marine 

Greef de Jan Jakob 105283 26-3-1919 Tjepoe (NOI) Cadet reserve 
sergeant militaire 
luchtvaart 

S.R.O.M.L. 

Griep Pieter 105051 2-4-1908 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Groen David 105266 23-7-1908 Vlissingen Wachtmeester 2 R.H. 

Groenestijn 
van 

Johannes 104365 20-4-1913 Tiel Sergeant 5 R.I. 

Groeneveld Gerbrand 
Laurens 

104411 24-3-1916 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Groeneveld Johannes 
Wilhelmus 

103165 17-3-1911 Haarlem Sergeant 10 R.I. 

Gröning Adolph P.P. 96977 26-2-1907 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Groningen van Gerardus 
Adrianus 

108087 21-9-1917 Amsterdam Sergeant 4 R.I. 

Grootzwagers Petrus 
Johannes 

104387 16-5-1914 Dongen Sergeant 7 R.I. 

Haan de Daniel Albert 
J.W. 

104363 16-5-1901 Bergen op Zoom Sergeant 1e klasse 21 R.I. 

Haar ter Jan Egbert 104358 30-12-1913 Vlagtwedde Sergeant 18 R.I. 

Haas de / 
Haag de 

Maximilaan 
Eduard 

107992 12-3-1913 Utrecht Dpl. Sergeant 4 R.I. 

Hamakers Willem 
Frederik 

104364 4-10-1913 Rotterdam Sergeant 5 R.I. 

Hamburger Joseph 108143 29-4-1916 Amersfoort Vaandrig 9 R.I. 

Havekes Hermanus H. 105386 7-11-1906 Gorinchem Sergeant R.Genie 

Hazekamp Geert 105315 19-7-1902 Nieuweschans Opperwachtmeester Veterinaire dienst 
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Johannes 

Heerschap Pieter 
Johannes 

105044 8-3-1900 Ouddorp Adjudant Kon. Marine 

Heijblom Tom 105248 13-9-1918 Dordrecht Cornet 1 R.A. 

Heijboer Gerardus M. 105365 12-10-1904 Haarlem Wachtmeester R.W. 

Heijden van 
der 

Jacobus 103213 18-2-1905 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Heijndijk Jan 104343 7-11-1901 Brielle Sergeant 1ste klasse 10 R.I. 

Heiligers Leendert 
Willem 

108400 22-9-1918 Dordrecht Sergeant Schr. Staf infanterie 

Heisterborg Dingeman 
Adriaan 

105409 17-6-1907 Gorinchem Sergeant Pontoniers en Torp. 

Hekkelman Hendrik J. 104474 23-9-1904 Velsen Sergeant Majoor Kon. Marine 

Helwig Johannes 
(Joop) 

96960 4-2-1919 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Hendriks Cornelis 
Jacobus 

105384 1-7-1910 Rotterdam Sergeant R.Genie 

Hendriks Gerrit Rutger 108262 6-8-1917 Zwolle Sergeant 20 R.I. 

Hendriks Theodorus 107707 5-3-1919 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Heres Hiebe 104451 3-5-1915 Winschoten Sergeant 12 R.I. 

Heringa Marinus 
Johannes W. 

104675 9-6-1905 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Herman Martinus 104058 26-7-1916 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Heuvel van 
den 

Johannes C. 105309 17-9-1898 Den Helder Sergeant Staf Infanterie 

Heuvel van 
den 

Klaas 104380 17-7-1914 Nieuw 
Lekkerland 

Sergeant 6 R.I. 

Hildering Cornelis 96888 1-3-1904 Amsterdam Sergeant 18 R.I. 

Hoek van den Willem J. 104438 25-7-1914 Rotterdam Wachtmeester 2 R.PAW 

Hoekstra Anton 
Hendricus J. 

105055 28-6-1906 Amsterdam Sergeant  Kon. Marine 

Hofslag Johannes 
A.M. 

103261 3-9-1909 Amersfoort Sergeant 10 R.I. 

Hol Willem 105382 19-8-1904 Utrecht Sergeant 1 R.Genie 

Holsij (Holtij  
Holtie) 

Peter A.E. 105282 3-2-1919 Zierikzee Cadet Sergeant S.R.O.J. 

Holstein van Petrus J. 104103 17-7-1901 Den Haag Sergeant 1e klasse R.Jagers 

Holster Nicolaas J. 105350 26-5-1914 Zollerkerspel Sergeant Vert.Afd. 

Hommersom Steven 105338 4-9-1906 Arnhem Sergeant M.L.A. 

Honswijk van Wilhelm 
Hendrikus 

104523 16-5-1901 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Hoogerdijk Dirk Cornelis 105082 23-7-1902 Den Helder Sergeant Majoor Kon. Marine 

Hootsen Hendrik 107877 12-3-1913 Voorburg Sergeant 4 R.I. 

Hordijk Pieter 104656 11-1-1906 Den Haag Sergeant Majoor Kon. Marine 

Horst ter Adolf Mathijs 105268 20-12-1919 Schiedam Kornet 8 R.V.A. 

Höster Hendrik 104336 21-12-1898 Amsterdam Sergeant Majoor 
Administrateur 

Infanterie 
Schietkamp 

Houten van 
den 

Marius 105403 16-11-1906 Zierikzee Sergeant Pontoniers en Torp. 

Houterman Pieter 105141 13-9-1900 Wolphaarsdijk Sergeant Majoor Kon. Marine 

Huet Henri Daniel 97750 11-11-1914 Den Haag Kornet K.R.A. 

Huigen Jan 104554 22-1-1902 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Huisman Maarten 104583 9-6-1909 Nieuw Helvoet Sergeant Kon. Marine 

Hulmer / 
Hulner / Ulmer 

Martinus 104040 17-11-1898 Onbekend Wachtmeester 1e 
klasse 

2 R.V.A. 

Hupkens Johannes 105245 15-1-1918 Haarlem Vaandrig 12 R.I. 

Huussen Jan Cornelis 105074 26-7-1905 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Inden Gerardus 
Johannes M. 

103055 22-11-1906 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Jacobs Nicolaas 
Pieter 

105596 11-1-1906 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 
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Jager de Cornelis 97531 12-10-1916 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Jansen Alardus 104801 11-2-1904 Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Jansen Evert 104093 28-12-1898 Heumen Sergeant 1e klasse 
 

Jansen Hubertus B.J. 104268 14-8-1912 Amsterdam Wachtmeester 4 R.H. 

Jansen Johannes B. 105424 20-3-1899 Rotterdam Sergeant Majoor 2 R.Genie 

Jansen Peter Jozeph 
Augustinus 

97035 18-6-1918 Geldrop Sergeant 17 R.I. 

Jansen Peter 
Theodor 

104257 8-7-1907 Anholt Wachtmeester K.R.A. 

Jansse Jan Willem 104368 26-7-1914 Heerssen Sergeant 13 R.I. 

Jelles Cornelis 105584 9-9-1902 Amsterdam Korporaal Kon. Marine 

Jenner Albertus 104354 1-8-1899 Utrecht Sergeant Majoor 16 R.I. 

Jong Boers de Teunis M. 104738 18-1-1903 Groningen Sergeant Majoor 
machinist 

Kon. Marine 

Jong de Henri 96511 26-6-1912 Amsterdam Vaandrig Staf Amsterdam 

Jong de Willem 105124 25-3-1906 Hardinxveld Sergeant Kon. Marine 

Jongen Heirich 104875 13-8-1902 Wiekede  Sergeant Majoor Kon. Marine 

Jongen Hendrik J. 105143 23-5-1905 Heer  Sergeant Mariniers 

Jongh de Cornelis E. 106568 30-7-1906 Haarlem Sergeant R.Jagers 

Kalfsvel Leonardus M. 104973 11-5-1900 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Kamphuis Jan Lukas 104367 30-5-1903 Borger Sergeant 1ste klasse 16 R.I. 

Kapel van Jan 104691 21-1-1904 Gorinchem Sergeant Kon. Marine 

Kardolus Johannes 
Marinus 

104245 27-11-1905 Hof van Delft Sergeant 2 R.Lu.A. 

Kastermans Hendricus J. 105314 13-11-1899 Leiden Wachtmeester 2 R.H. 

Keereweer Paulus 104345 14-10-1913 Leiden Sergeant 2 R.Lu.A. 

Keerwolf Frits 103073 10-4-1908 Haarlem Sergeant 10 R.I. 

Keijzer Jacques 
Jozefus 

106588 15-5-1919 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Keissen Albert 96745 19-7-1916 Emmen Sergeant 18 R.I. 

Kemp Cornelis M. 104926 18-5-1904 Dordrecht Sergeant Kon. Marine 

Kersbergen Johannes 105285 4-2-1899 Oudshoorn Sergeant Korps Intendance 

Kessel van Balten H. 104416 10-3-1913 Budel Sergeant 17 R.I. 

Kiljan Jan 104974 15-1-1900 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Klijberg Josephus 
Bernardus J. 

105249 24-11-1919 Waalwijk Vaandrig R.LuA 

Klip van der Rutger Johan 104694 30-5-1905 Deventer Sergeant Kon. Marine 

Klokkenmeijer Johannes 
Jacobus 

103179 20-12-1908 Amsterdam Sergeant Majoor 
Administrateur 

10 R.I. 

Kloosterhuis Johannes 
F.C. 

104740 12-8-1900 Delfzijl Sergeant Majoor Kon. Marine 

Kluijver de Ewout Johan 104361 10-8-1915 Ameide Sergeant 16 R.I. 

Kluvers Frederik H. 104434 29-7-1905 Utrecht Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Knoop van der Johannes 104749 11-8-1907 Den Haag Bootsman / Sergeant Kon. Marine 

Knufman Johannes P. 105347 5-12-1900 Utrecht Sergeant 1ste klasse Comm.v.P. 

Kobus Leendert 
Johannes 

97998 7-7-1911 Den Haag Korporaal 1 R.Lu.A 

Koenderman Adrianus 103172 14-8-1911 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Koenders Jan W. 105360 30-9-1914 Hellevoetsluis Sergeant 3 R.Genie 

Koenraads Wilhelmus 
Frans 

104654 7-10-1900 Princenhage Sergeant Majoor Kon. Marine 

Kok de Theodorus G. 108183 10-2-1917 Arnhem Sergeant 8 R.I. 

Kolkman Jacob 97141 22-6-1908 Rotterdam Sergeant 39 R.I. 

Konincks Norbertus 
Gerardus 

104430 22-4-1901 Zaandam Opper wachtmeester S.R.O.I. 

Konkelaar Antoon 104982 26-2-1901 Ijmuiden Sergeant Kon. Marine 

Koolhaas Marius Jan 105254 8-11-1918 Amsterdam Vaandrig 1 R.W. 

Kousbroek Fransiscus 
Hendrikus 

98522 9-3-1918 Udenhout Sergeant 20 R.I. 
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Krediet Piet 105269 5-12-1919 Utrecht Ads. Paardenarts M.V.D. 

Krieger Hendrikus 
Fransicus 

104023 29-5-1910 Breda Wachtmeester 1e 
klasse 

3 R.V.A. 

Kriek Wilhelmus 
Johannes Th. 

104081 29-7-1916 Rotterdam Sergeant R.Jagers 

Krietemeijer Johan H. 105394 7-5-1917 Leiden Sergeant R.Genie 

Kroese Gerard 104971 30-6-1906 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Kruger Gijsbertus 104671 28-5-1903 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Kuiper Arnold H. 105378 17-12-1910 Utrecht Sergeant G.Tr. 

Kuiper Dr. Hendrik 97751 20-12-1915 Rheden Vaandrig R.KustArt 

Kuipers Antoius 
Henricus C. 

105270 12-11-1917 Borne Adsp. Reserve 
Officier P.A. 

M.V.D. 

Kurpershoek Johan 
Lambert 

105328 28-9-1916 Workum Fourier 1 R.I. of 12 R.I. 

Lammers Laurens 107181 7-2-1917 Numansdorp Sergeant 3 R.I. 

Lammertink Jan 104051 3-4-1914 Deventer Sergeant 10 R.I. 

Landa Arie 98276 7-9-1919 Rotterdam Sergeant 2 R.Lu.A. 

Lange de Jan 96561 15-2-1914 Lisse Wachtmeester Korps Motordienst 

Langhenkel Jacobus 104349 7-9-1900 Zwolle Wachtmeester Art. 

Lapidaire Louis W.A.J. 108421 9-2-1919 Breda Sergeant 6 R.I. 

Laro Antonius 
Elisabeth 

104381 17-4-1914 Bergen op Zoom Sergeant 3 R.I. 

Leeninga Johannes H. 107417 12-5-1902 Hoogezand Wachtmeester 4 R.V.A. 

Leeuwenstein / 
Preeurdenstein 

Willem 105279 11-9-1920 Amsterdam Cadet Sergeant 7 R.A. 

Lems Gerrit 105316 5-11-1914 IJsselmonde Fourier Infanterie 

Lensen Frederik H. 104088 28-4-1902 Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Lensen Leendert 103038 29-11-1917 Amsterdam Wachtmeester 5 R.V.A. 

Leutscher Hendrik 105262 2-3-1914 Sloten Sergeant 18 R.I. 

Lieshout van Arnoldus J. 105313 22-5-1911 Sint Oedenrode Wachtmeester Huzaren 

Lieshout van / 
Liesbout 

Willem 
Frederik 

107571 1-5-1918 Rotterdam Vaandrig 4c.R.I. 

Ligtendag Martinus 107262 8-2-1918 Rotterdam Sergeant 2 R.I. 

Limpers Tjepke Jan 
W. 

105812 1-12-1904 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Linde van der Machiel 
Cornelius 

104074 5-5-1900 Amsterdam Sergeant 1e klasse R.Jagers 

Linden van der Anne 96587 5-11-1916 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Longte de Wilhelm H. 104896 2-8-1898 Arnhem Sergeant Majoor Kon. Mar 

Loon van Antonie H. 108466 24-7-1903 Breda Sergeant 6 R.I. 

Looyen Cornelis 104842 16-10-1902 Wageningen Sergeant Kon. Marine 

Luijten Cornelis 104222 23-7-1915 Breda Sergeant 17 R.I. 

Luitjes Berend J. 108274 6-11-1918 Apeldoorn Sergeant 20 R.I. 

Lust Eltje 104035 5-11-1898 Assen Sergeant Majoor 12 R.I. 

Maanen van Fransicus 
J.H. 

106076 23-7-1906 Vlaardingen Sergeant R.Grenadiers 

Maarel van der Arnoldus 
Leonardus W. 

106230 3-12-1909 Maassluis Sergeant R.Grenadiers 

Maasdam van Jan 103162 12-4-1913 Haarlemmermeer Sergeant Majoor 
Administrateur 

10 R.I. 

Maat Jan 104465 18-5-1917 Uithoorn Wachtmeester 1 R.A. 

Mackenbach Pieter 106388 17-11-1905 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Magrijn Jan 97539 24-8-1905 Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Mansfeld Jacob 103003 21-4-1907 Brummen Wachtmeester 1 R.V.A. 

Mansfelt-Beck Francois 
Balthasar 

105292 24-7-1917 Den Haag Kornet 1 R.V.A. 

Marris Hans 104340 30-3-1903 Lehe Sergeant 1ste klasse I.S.K. 

Marsé Theodorus 
Albertus 

104932 20-3-1917 Rotterdam Sergeant R.Genie 

Marselis Cornelis J. 104435 9-10-1898 Den Haag Sergeant Majoor 33 R.I. 
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Martijn Hendrik 104436 14-2-1915 Gieten Sergeant 9 R.I. 

Matten van der Cornelis 104906 7-9-1910 Dordrecht Bootsman / Sergeant Kon. Marine 

Matthes Cornelis W. 105331 2-7-1910 Breukelen Sergeant 3 L.V.R. 

Maurer Henri 
Jacques 

105263 7-4-1914 Fort Willem I 
(NOI) 

Cadet Sergeant S.R.O.B.A. 

Meer van der Herman 104739 13-12-1903 Leeuwarden Schipper / Sergeant 
Majoor 

Kon. Marine 

Meijer Josef 104037 23-10-1903 Maastricht Wachtmeester 3 R.A. 

Melgers Hendrik 104929 29-4-1903 Hilversum Sergeant Majoor Kon. Marine 

Melis Leonhard 
Johannes 

107313 14-11-1919 Den Helder Vaandrig 27.R.I 

Menzel Gerrit Jan 105395 13-7-1919 Utrecht Sergeant R.Genie 

Methorst Jan 97825 29-1-1917 Ede Sergeant 4 R.M.A. 

Mirandelle Jean F.T. 105371 12-5-1903 Zeist Sergeant 1ste klasse 2 R.Gen. 

Moeliker Jacob M. 104905 1-8-1908 Den Haag Sergeant Kon. Marine 

Molen van der Thomas 104959 16-4-1905 Winschoten Sergeant Majoor Kon. Marine 

Mooser Jan H. 104976 9-6-1898 Rotterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Mulder Herman W. 105277 29-10-1918 Oldenzaal Vaandrig 1 R.W. 

Muller Jacobus 105276 8-6-1918 Dordrecht Cadet Sergeant S.R.O.M.L. 

Munier Jacobus 
Wilhelmus L. 

104950 20-2-1903 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Muste Willem 104955 16-11-1901 Schiedam Sergeant Kon. Marine 

Nachbar Alexander M. 105181 17-1-1900 Den Helder Sergeant Kon. Marine 

Nieuwdorp Piet J. 105251 29-9-1913 Wonosri (NOI) Sergeant 8 R.I. 

Nieuwenhuijs Antonie J.A. 105259 18-7-1916 Hengelo Vaandrig 2 R.W. 

Nieuwenstein Johannes 
Lambertus 

105414 10-7-1899 Kampen Sergeant Intendance 

Nieuwkamp Jan Hendrik 103051 17-11-1913 Amsterdam Sergeant 
Administrateur 

7 R.I. 

Nissen Carolus J. 105293 20-5-1902 Maasbree Sergeant 1ste klasse 13 R.I. 

Noord van Jan 106381 23-2-1919 den Haag Vaandrig R.Jagers 

Noord van Laurentius 
Albertus 

104085 25-6-1913 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Noordink Evert 104697 28-3-1900 Amsterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Not Louis 
Francois 

103054 3-12-1906 Antwerpen (Be) Sergeant 7 R.V.A. 

Nuy Hendrik 107917 23-6-1918 Den Haag Sergeant Majoor 4 R.I. 

Oepts Cornelis 104342 23-5-1898 Den Helder Sergeant 1ste klasse Kust Artillerie 

Oers van Johannes A. 104412 6-4-1916 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Olmen van Johan 105252 13-6-1919 Pemalang 
Siantar (NOI) 

Sergeant 7 R.I. 

Onvlee Cornelis 105202 28-12-1904 Leiden Sergeant Kon. Marine 

Oomen Lambertus 104086 13-12-1903 Bergen op Zoom Sergeant 1e klasse 5 R.I. 

Oomens Carel 106761 25-4-1916 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Oosterom Johannes 105146 27-4-1904 Amsterdam Sergeant Mariniers 

Oosterveld Oetse 104107 10-9-1916 Groningen Sergeant 10 R.Lu.A 

Opstal van Johannes 105294 28-5-1903 s-Hertogenbosch Sergeant 1ste klasse 2 R.I. 

Ouwerling Fransicus W. 104689 15-11-1900 Nijmegen Sergeant Kon. Marine 

Overwijn Gerardus 
Jozephus 

105247 23-3-1917 Utrecht Vaandrig 12 R.A. 

Pals Christiaan 107483 16-8-1919 Groningen Sergeant 12 R.I. 

Parren Joseph 
Engelbert 
Cornelis 

103031 10-10-1913 Thorn Sergeant 4 R.A. 

Pelt Kasper 104599 30-8-1904 Leiden Sergeant Majoor Kon. Marine 

Pelt van Anton 106198 25-4-1907 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Pijl van der Adrianus 104617 23-2-1903 Rotterdam Sergeant Kon. Marine 

Pijper de Hendrik 104716 7-11-1900 Rotterdam Sergeant Kon. Marine 

Plaizier Pieter 104836 9-12-1902 Hillegersberg Sergeant Kon. Marine 
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Ploeg van der Adrianus H. 104395 6-5-1898 Breda Sergeant 1ste klasse 6 R.I. 

Ploeg van der Hendrikus 104396 12-9-1904 Breda Sergeant 12 R.V.A. 

Pluymers Wouter J. 104655 2-11-1904 Den Helder Sergeant  Kon. Marine 

Pondman Engel 97117 16-1-1907 Zaandam Sergeant 16 R.I. 

Poorter de Albert Petrus 104405 17-9-1915 Vogelswaarde Sergeant 14 R.I. 

Pos Dirk W. 98427 13-8-1914 Semarang (NOI) Sergeant R.Grenadiers 

Post Jan 105354 10-5-1901 Gronau  Wachtmeester 2 E.Paw 

Post van der Marinus Dirk 106188 27-7-1914 Den Haag Fourier R.Grenadiers 

Pronkhorst Abraham 97329 9-5-1917 Rotterdam Sergeant 22 R.I. 

Propsma Egbert 104720 26-6-1907 Leeuwarden Sergeant Marinier Kon. Marine 

Radier Carel Gustaaf 104330 30-7-1917 Amsterdam Sergeant Instructeur 1 R.Lu.A 

Reijsen van Theodorus 
Henricus 

104073 27-6-1899 Den Haag Fourier 1ste klasse 7 R.I. 

Reinders Vos Hendrik 
(Henk) 

105244 23-9-1919 Den Helder Vaandrig 13 G.B. 

Riet van Fransicus 
Anthonius 

105342 5-10-1899 Helmond Sergeant 1ste klasse 1 R.Luchtvaart 

Rietveld Cornelis Arie 97724 17-8-1916 Oudewater Wachtmeester 2 R.A. 

Rietveld IJsbrand 104972 22-4-1901 Rotterdam Schipper / Sergeant 
Majoor 

Kon. Marine 

Rignalda Pieter 105370 4-9-1898 Zutphen Sergeant 1ste klasse 15 R.I. 

Rijntjes Wilhelmus 
Jacobus 

104616 22-4-1900 Utrecht Sergeant Majoor Kon. Marine 

Rike Theodorus 
Johannes 

105375 24-3-1900 Amsterdam Sergeant 1ste klasse 2 R.Genie 

Roelfs Hendrik 
Pieter 

105366 21-6-1911 Kloosterburen Wachtmeester 2 R.W. 

Roelofs Theodorus 
Bernardus 

105405 20-2-1904 Wageningen Sergeant K.Pontoniers en 
Torpedisten 

Roemburg van Petrus 
Antonius 
Chrisitaan 
Maria 

104402 18-7-1915 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Roest Berhardus 
Godefridus 

96988 25-10-1909 Haarlem Sergeant Majoor 39 R.I. 

Roggeveen Dirk 97115 27-7-1908 Amsterdam Sergeant 16 R.I. 

Romijn Stephanus 
J.P. 

105340 2-6-1900 Woerden Sergeant 1ste klasse M.L.V. 

Rooij van  Leendert 104807 15-3-1905 Hilversum Sergeant Kon. Marine 

Rooijen van Johannes 105361 5-3-1900 Rotterdam Wachtmeester 1 R.H.M. 

Rooijen van Paulus 98153 23-9-1919 Den Haag Sergeant 2 R.Lu.A. 

Roomer Willem F.J. 104978 16-6-1903 Utrecht Sergeant Kon. Marine 

Roos Pieter 106584 24-2-1919 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Ruijten Wilhelmus 
Aurelius 
Marie 

105260 25-7-1919 Helmond Vaandrig 2 R.I. 

Ruitenberg Gijsbert 105399 7-7-1919 Den Haag Sergeant 3 R.Genie 

Runge Heinrich C. 107182 4-6-1904 Gouda Sergeant 3 R.I. 

Salomé Jacob 106049 18-9-1914 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Schaap Gerardus 104969 20-1-1907 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Schalken Willem 105272 21-6-1917 Jogjakarta (NOI) Reserve sergeant S.R.O.M.L. 

Scheffer Bernardus 104674 22-12-1901 Zwolle Sergeant Majoor Kon. Marine 

Schilder Derk 104383 28-5-1916 Zwolle Wachtmeester 5 R.V.A. 

Schmitt Johannes 107116 28-7-1916 Rotterdam Sergeant 3 R.I. 

Schmohl Willem Jacob 104695 8-9-1907 Arnhem Sergeant Kon. Marine 

Scholte Jan Hendrik 103163 5-1-1910 Weesp Sergeant 10 R.I. 

Schoonakker Gijsbrecht 
Jacobus 

104371 6-7-1916 Terneuzen Sergeant 6 R.I. 

Schoonewolf Christiaan 105149 18-2-1903 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Schouten Johan Willem 107741 27-8-1913 Langsa (NOI) Sergeant 4 R.I. 
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Schrage Johan C.W. 104043 8-4-1914 Onbekend Sergeant 10 R.I. 

Schumacher Nicolaas 98972 8-7-1907 Den Haag 
  

Segers Gerardus T. 104433 8-9-1903 Nijmegen Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Sep Johannes F. 104357 24-1-1916 Bergen op Zoom Sergeant 5 R.I. 

Sinke Joost  105571 19-4-1904 Serooskerke Sergeant Kon. Marine 

Sips Marinus 
Michael A. 

108460 2-10-1918 Breda Sergeant 6 R.I. 

Sirach Wouter A. 104843 5-12-1904 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Slootweg Jacob 96763 23-9-1919 Den Haag Sergeant 18 R.I. 

Slot van 't Willem 104408 21-9-1913 Wassenaar Sergeant 10 R.I. 

Smits Donald Wytze 105284 19-3-1919 Amsterdam Cadet Reserve 
Sergeant 

S.R.O.M.L. 

Sondermeijer Johannes H. 105408 15-5-1911 Rotterdam Sergeant Pontoniers en Torp. 

Speijers Johannes 
Gijsbertus 

98274 5-11-1914 Leiden Sergeant 8 R.I. 

Spitse Klaas 98099 12-7-1917 Rotterdam Sergeant 2 L.A. 

Spruit Dirk Simon 104355 26-2-1916 Bergen aan Zee Sergeant 21 R.I. 

Spruit Jacobus 104397 26-12-1902 Kapelle Sergeant 1e klasse 18 R.I. 

Stam Roelof 104677 5-10-1903 Steenwijkerwold Sergeant Kon. Marine 

Stappers Hubert 
Johannes 

104366 2-6-1902 Venlo Sergeant Fourier 1e 
klasse 

15 R.I. 

Steen van der Jacob 
Albertus 

108405 30-10-1919 Dordrecht Sergeant 6 R.I. 

Steenbergen 
van 

Anne Dalus 105027 14-8-1915 Bireuen (NOI) Cadet Sergeant S.R.O. LuA 

Steenhaard Nicolaas 105597 22-6-1903 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Steenoven van 
de 

Adriaan 
Pieter 

105145 22-9-1903 Hoge Zwaluwe Sergeant Mariniers 

Stofberg Pieter 
Martinus 

107572 10-4-1914 Den Haag Vaandrig 5 R.I. 

Stolte Johannes 
Martinus 

107379 13-10-1915 Meester Cornelis 
(NOI) 

Sergeant 3 R.I. 

Streeder Gerardus J. 104748 22-6-1898 Nijmegen Sergeant Kon. Marine 

Swankhuisen Hendrik 104232 24-7-1901 Avereest Wachtmeester 1e 
klasse 

6 R.A. 

Tas van der Martinus 
Johannes 

104835 9-6-1906 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Tems (Temps) Bastiaan 105020 13-8-1901 Rotterdam Sergeant Kon. Marine 

Tienpond Casper 104741 16-11-1909 Vlissingen Sergeant Kon. Marine 

Timmer Gerardus 105344 24-12-1900 Weesp Sergeant 1 R.Lu.A 

Toet Albert 106676 6-3-1917 Den Haag Sergeant R.Jagers 

Tol van Jacobus 104294 23-3-1913 Amsterdam Sergeant Reg. Motorartillerie 

Toppinga Barend Pieter 103232 13-2-1914 Slochteren Sergeant 12 R.I. 

Tromp Cornelis 
Petrus 

104696 9-4-1899 Vlissingen Schipper / Sergeant 
Majoor 

Kon. Marine 

Uden van Leonardus 
W.J. 

107787 20-8-1915 Watergraafsmeer Sergeant 5 R.I. 

Vahrmeijer Johannes 
Karel 

104693 6-10-1906 Amsterdam Sergeant Kon. Marine 

Veelen van Willem H. 105359 6-3-1911 Ede Sergeant R.Genie 

Veen van Otto 
Gijsbertus 

104437 9-3-1903 Schoonhoven Sergeant 2 R.Lu.A. 

Veer van der Lijke 105362 24-6-1904 Eestrum Wachtmeester 1 R.H.M. 

Veer van der Wilhelmus 104266 7-9-1913 Amersfoort Wachtmeester 1 R.H. 

Vegeer Piet 103106 13-6-1918 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Velde van der Corstiaan 105373 1-4-1900 Rotterdam Sergeant 1ste klasse R.Genie 

Veltkamp Arie Marinus 104075 28-5-1903 Den haag Fourier R.Grenadiers 

Ven van de Johannes H. 105404 17-3-1909 Dordrecht Sergeant Pontoniers en Torp. 

Venema Willem 105376 13-10-1902 Den Helder Sergeant 1ste klasse LuA 

Vente Corstiaan 107739 8-6-1913 Hillegersberg Sergeant 4 R.I. 
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Verberkmoes Johannes 
A.W. 

104400 16-11-1915 Bergen op Zoom Sergeant 3 R.I. 

Verell Paulus 106564 27-1-1917 Hoorn Vaandrig R.Jagers 

Verheij Johannes 97723 9-2-1915 Rotterdam Wachtmeester 3 R.C. 

Verhoeks Geurt 107461 22-7-1918 Rotterdam Sergeant 
Administrateur 

2 R.I. 

Verhoeven Wilhelmus 
A.M. 

108463 22-9-1918 Breda Sergeant 6 R.I. 

Verhulst Pieter Johan 96958 15-3-1917 Rotterdam Sergeant 15 R.I. 

Vermue Martinus L. 105385 30-6-1906 Middelburg Sergeant R.Genie 

Verschoor Pieter B. 104261 10-8-1915 Ridderkerk Sergeant 12 R.M.A. 

Versluis Adrianus C. 105383 5-4-1900 Amsterdam Sergeant 1ste klasse R.Genie 

Verster Jan Louis 105265 11-9-1918 Amsterdam Reserve sergeant LuA 

Verton Josias 108266 9-1-1907 Amersfoort Sergeant 20 R.I. 

Vink Wouter 107285 11-11-1913 Den Haag Sergeant 3 R.I. 

Visch Andries 104715 15-7-1902 Apeldoorn Schipper / Sergeant 
Majoor 

Kon. Marine 

Visser Beene 96412 1-9-1916 Holwerd Sergeant 9 Bat LuA 

Visser Hendrik M.P. 105281 11-10-1919 Alkmaar Cadet Sergeant S.R.O.M.L. 

Vissers Johan 104459 2-8-1918 Groesbeek Wachtmeester 8 R.V.A. 

Voets Hendricus 
Gerardus 

105372 9-8-1900 Breda Sergeant Majoor 1 R.Genie 

Voo van der Josephus 
Johannes 

106929 7-2-1917 Bergen op Zoom Vaandrig 9 R.I. 

Voorbij Johannes 
Frederik 

104234 31-7-1899 Leiden Fourier 1e klasse 6 R.A. 

Voorde van de Gilles 104431 29-3-1901 Biggekerke Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Vriens Jacobus 105368 15-10-1910 Princenhage Sergeant politietroepen 

Vries de Adrianus J. 108403 1-8-1918 Made Sergeant 6 R.I. 

Vries de Wabe 104399 19-2-1903 Gaasterland Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Vrijvogel Johannes 
Cornelis 

104802 12-7-1899 Den Helder Sergeant Majoor Kon. Marine 

Vronik Cornelis 
Marinus 

104384 11-5-1917 Vleuten Wachtmeester 5 R.V.A. 

Vuisting Petrus 
Garardus 

104270 22-8-1901 Rotterdam Sergeant 1e klasse S.R.O.I. 

Waardhuizen 
van 

Antonius 
Johannes 
Gerardus 

106587 29-7-1919 Dordrecht Sergeant R.Jagers 

Waart van der Johannes M. 104348 26-10-1910 Amsterdam Wachtmeester 2 R.Lu.A. 

Wagenaar Tjibbe 105346 18-9-1902 Dedemsvaart Wachtmeester 1 R.Lu.A 

Weerdenburg 
van 

Gerrit 104597 1-6-1903 Loenersloot Schipper / Sergeant 
Majoor 

Kon. Marine 

Wegen van der Johannes 
Jacobus 

107284 2-3-1913 Scheveningen Sergeant 3 R.I. 

Wehmann Willem 
Frederik 

103216 20-6-1906 Amsterdam Soldaat 7 R.I. 

Wennekes Johannes 
Antonius 
Maria 

97055 25-10-1919 Nijmegen Sergeant 17 R.I. 

Wessels Adriaan 
Johannes 

105397 11-4-1915 Barneveld Sergeant 1 R.Genie 

Westenberg Leonardus 
Hermanus 

104046 21-6-1916 Deventer Sergeant 18 R.I. 

Westerweel Marinus 104106 28-1-1902 Wolphaartsdijk Wachtmeester 7 R.V.A. 

Wiersma Pieter 
Johannes 

98520 9-8-1915 Den Haag Wachtmeester 2 R.V.A. 

Willeboordse Willem 105406 25-5-1910 Souburg Sergeant Pontoniers en Torp. 

Willems Laurent Gilles 
Gustaaf 

96630 21-6-1915 Maastricht Sergeant 17 R.I. 

Willemsen Theodorus 
Hendrikus 

104012 13-9-1915 Arnhem Sergeant 8 R.I. 
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Gerardus 

Wit de Jan 104968 9-12-1902 Utrecht Sergeant Kon. Marine 

Wit de Pieter 104756 25-4-1902 Amsterdam Sergeant Mariniers 

Woersem van Jan Willem 96989 15-11-1915 Utrecht Sergeant 16 R.I. 

Wolf Hendrik 
(Henk) 
Johannes 

97114 11-11-1919 Utrecht Sergeant 16 R.I. 

Wolfers Louis 104372 18-3-1900 Amsterdam Sergeant Majoor 13 R.I. 

Wolters Jacobus 104635 1-1-1903 Den Haag Stafmuzikant Kon. Marine 

Worms Willem Fr. A. 104815 31-5-1903 Rotterdam Sergeant 
Hofmeester 

Kon. Marine 

Wouters Hendrik 
Jacobus 

105400 2-11-1918 Amersfoort Sergeant 1 R.Genie 

Wouters Johan Willem 105355 30-8-1899 Den Haag Sergeant 1 R.L.V. 

Wouts Petrus 
Johannes 

107301 8-3-1911 Bergen op Zoom Sergeant 3 R.I. 

Wouw van de Marinus 
Johannes 
Franciscus 

104223 8-8-1916 Düsseldorf Sergeant 17 R.I. 

Wuijster Hendrik 
Willem 
Johannes 
Maria 

96764 5-11-1906 Den Haag Sergeant 15 R.I. 

Zee de Marcus 105367 14-10-1898 Den Helder Sergeant 1ste klasse 2 R.W. 

Zeegers Johannes 
Augustinus 

105274 18-4-1920 Hoofdplaat Cadet Sergeant 14 R.I. 

Zegers Laurens 
Johannes 

103037 31-10-1915 Utrecht Wachtmeester 8 R.V.A. 

Zijta Nicolaas 
Hendrik 

104020 7-12-1903 Haamstede Wachtmeester artillerie paarden 
depot 

Zurksum van Dirk 103229 28-11-1918 Hilversum Sergeant 10 R.I. 

Zuurendonk Pieter D.J. 96447 8-2-1914 Haarlem Sergeant 3 Korps Motordienst 

Zwemmer Arnoldus Jan 103164 5-7-1910 Haarlem Sergeant 10 R.I. 

 
 


