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Dit dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het dagboek beter leesbaar te maken. 
Bovendien zijn de feiten nu eenvoudig digitaal terug te vinden en kunnen worden vergeleken met 
andere gegevens. De bewerking van dit dagboek is in de eerste plaats bedoeld als een intern stuk, 
voor eigen gebruik en dus niet voor verdere publicatie toegestaan. Wanneer toch tot publicatie van 
deze bewerking wordt overgegaan, dient rekening te worden gehouden met de rechten die berusten 
op het originele handschrift, de bewerking en het (nieuwe) fotomateriaal.  
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1. INLEIDING 
 

Tijdens zijn krijgsgevangenschap in de 2e Wereldoorlog, heeft mijn vader Jo de Groot in de periode 
van 20 juli 1943 tot zijn thuiskomst op 11 juni 1945, zijn dagelijkse ervaringen beschreven in 5 
dagboekjes. Nu, al weer 70 jaar later, zijn deze dagboekjes “Het onbekende tegemoet” in dit 
document gezet. Op de oorspronkelijke tekst zijn er aanvullingen met foto’s en feiten gedaan, waar 
deze uit de archieven en van het internet konden worden achterhaald.  
Mijn vader, geboren op 8 november 1916 te Rotterdam, beoefende al vanaf 17-jarige leeftijd de 
amateur-bokssport en trainde in de boksschool van Theo Huizenaar in Rotterdam. Na verschillende 
bokspartijen, behaalde hij de kampioenschappen Halfzwaargewicht (1936) en Zwaargewicht (1940) 
van Nederland.  
In 1936 ontving hij een oproep voor de militaire dienstplicht en werd mijn vader in september 1936 
gelegerd bij de Tirailleurs Compagnie van het Regiment Grenadiers in de Waalsdorp-kazerne in Den 
Haag. Na de 5 maanden militaire training in Den Haag, werd hij in de laatste periode hiervan 
gelegerd bij de 4e Tirailleur Compagnie van het Regiment Grenadiers in Ede.  
 
Na de militaire dienstplicht pakte hij de bokscarrière weer op en behaalde hij weer vele mooie 
overwinningen in de daarop volgende jaren. Toen hij echter op een zeker moment overwoog om 
profbokser te worden, werd op 28 augustus 1939 de mobilisatie afgekondigd en werd hij in 
Renswoude bij de Grebbelinie gelegerd. Na enkele maanden in Renswoude gemobiliseerd te zijn 
geweest, volgde in november 1939 een inkwartiering bij een burgerfamilie in Veenendaal.  
 
Door de invasie op 10 mei 1940 van de Duitse Wehrmacht, brak de oorlog uit en nam hij deel aan de 
gevechten van de 22e Regiment Infanterie op de Grebbeberg in Veenendaal. Na de capitulatie op 15 
mei 1940 werden alle Nederlandse militairen door demobilisatie uit de Nederlandse krijgsplicht 
ontslagen. Kort daarop heeft hij de bokssport weer actief opgepakt. In de periode tussen september 
1940 en juli 1943 bokste hij een 30-tal wedstrijden in Nederland en ook enkele in Duitsland en Polen.  
 
Zoals algemeen bekend, heeft de Duitse Wehrmacht in de periode van mei tot augustus 1943 via de 
pers de Nederlandse gedemobiliseerde militairen per regiment of ander onderdeel, opgeroepen zich 
te melden in het Wehrmachtslager in Amersfoort. Mijn vader heeft zich toen op 20 juli 1943 in 
Amersfoort gemeld, in de volle overtuiging dat hij door zijn sportbeoefening en de wedstrijden die 
hij al in Nederland, Duitsland en Polen gebokst had, een vrijstelling zou kunnen krijgen. Zoals in zijn 
dagboeken te lezen valt kreeg hij, tot grote frustratie, deze vrijstelling niet ondanks de pogingen 
daartoe gedaan door Huizenaar en vele anderen.  
 
Vanuit Amersfoort is mijn vader naar Stalag IV-B in Mühlberg (bij Dresden) getransporteerd, waar hij 
een aantal weken heeft doorgebracht. Daarna is hij op transport gezet naar Stalag XVIII-C in Markt 
Pongau in Oostenrijk, van daaruit naar Stalag XVIII-A in Wolfsberg en weer later naar Klagenfurt en 
Graz. Tot begin 1944 en mede door de toestemming van de bezetter, zijn er allerlei bokswedstrijden 
in Nederland en Duitsland gehouden. 
 
Het was voor hem dan ook zeer teleurstellend dat deze bokswedstrijden door andere Hollandse 
mede-boksers werden gehouden, terwijl mijn vader onder dwang van de bezetter moest werken in 
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Duitsland en Oostenrijk. Tijdens zijn krijgsgevangenschap heeft hij vele malen voor andere 
krijgsgevangenen bokswedstrijdjes en demonstraties gehouden.  
 
In de periode dat mijn vader en mede-krijgsgevangenen, in Graz en directe omgeving te werk waren 
gesteld, was het bemachtigen van extra voedsel een overheersende bezigheid. Vooral toen vanaf 
eind 1944 de luchtbombardementen op Graz verhevigden, met alle verschrikkingen ten gevolge, was 
het overleven en de terugkeer naar huis en gezin van zeer grote betekenis. 
Na de bevrijding door de Geallieerden, in dit deel van Oostenrijk, is mijn vader vanaf Graz via een 
lange omweg door Italië, Frankrijk en België weer in Nederland teruggekeerd. Na aankomst en 
repatriëring in Weert, kon hij eindelijk weer terug naar echtgenote, kind en familie in Rotterdam.  
 
Waalwijk, november 2015  
Cor de Groot 
c.j.degroot@ziggo.nl  
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Lijst van personen die in het dagboek worden vermeld  
Naam  Kgf  Rang en Bijzonderheden 
Ameerun, Emilie Willy 98232  Soldaat, boksvriend bekend als “Kid Smiling” 
Albus, Gerard 106111 Soldaat  
Alderden, Ab  106557 Soldaat 2e klasse  (Alterten vlgs Merki’s dagboek?)  
Ammerzaal, Leen  106071 Soldaat Grenadiers 
Beerman, Gerbrand  108031 Soldaat 4 R.I. 
Bella, Sally  de la    96921 Soldaat 18 R.I. 
Benner, Ben     96918 Korporaal 15 R.I. 
Berkel, Henk 106708 Soldaat Jagers 
Bersselaar, Th. W. van den     97616 Soldaat 1 R.Wielrijders  
Bonten, Piet     97399 Soldaat 22 R.I. 
Bonten, Rinus   Kgf ? 
Bosch, Dirk van de  106106 Soldaat of Korporaal Grenadier 
Brand, Egbert 107636 Soldaat bij 5 R.I. 
Brongers, Pieter  104283 Sergeant 5 R.I. 
Derwort, Adriaan  108085 Soldaat Jagers 
Driessen, Georges Bastiaan    96762 Soldaat 18 R.I 
Duijnhouwer, Antoon    97169 Sergeant Foerier 39 R.I.  
Esman, Harman 108253 Soldaat 8 R.I. 
Gennep, Jan van     97599 Soldaat 22 R.I. (JCF vlgs Klagenfurter Ploeg) 
Groeneweg, Jacobus  107442 Soldaat 5 R.I. 
Groot, Johannes de    97474 Korporaal 22 R.I. 
Hanselaar, voornaam ?    Kgf?  
Hazewinkel, Jan  108100 Korporaal 4 R.I. 
Heynen, Peter  106789 Korporaal Jagers 
Hoppenbrouwer, Jacques  106703 Soldaat 2e klasse Jagers 
Hotsma, Hendrik 106662 Korporaal 
Hulst, Diederik van 108036 Soldaat 4 R.I. 
Jager de, Cornelis    97531 Sergeant 22 R.I. 
Joon, Henk Willem    96748 Korporaal 18 R.I. 
Klaassen, Adriaan  107465 Soldaat 3 R.I. 
Kley, Janus van der  105718 Soldaat Grenadiers 
Knoppert, Johan  106173 Soldaat Grenadiers 
Koning, Joh. B.W.M. de     98686 Sergeant Luchtmacht  
Köhler, Dolf  106688 Soldaat 2e klasse Jagers 
Kwakkernaat, Willem  106725 Soldaat 2e klasse Jagers 
Lascaris, Hendrik  105708 Soldaat Grenadiers 
Leeuwen, Ben van     96986 Soldaat 15 R.I. 
Lierop, Antonius D. van  105724 Soldaat Grenadiers 
Loo, Andries A.M. van der  107950 Soldaat 4 R.I. 
Luijkx, Piet  106755 Soldaat 2e klasse Jagers 
Maarel, Nol van der  106230 Sergeant Grenadiers 
Merki, Alexander      96791 Soldaat 18 R.I. 
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Meijer, Leonardus 106179 Soldaat 
Michel, Piet  106083 Soldaat Grenadiers 
Naastepad, Aad  106641  overleden 2-4-1945 in Ziekenhuis Graz  
Noorlander, Cornelis  107371  Soldaat infanterie 
Oude Tijdhof, Hendrik Joh.     96780 Soldaat 18 R.I. 
Palmen, Johannes W.G. (Jo) 106279 Korporaal Grenadiers, oud dienstkameraad 
Pinsteren, Chris van   Kgf ?  
Randeraat, Joop van                  96777 Soldaat 18 R.I. 
Ravensberg, Emile      97768 Boksvriend  
Reede, Arie van  106573 Soldaat 2e klasse Jagers 
Rikkert, Iwema 107610 Soldaat 12 R.I.  
Romein, Frans   Kgf ? Boksvriend 
Roo, Jacobus de  106019 Korporaal Grenadiers 
Roock, Johannes de     96917 Korporaal 15 R.I. 
Roode, Leen de  105712 Soldaat Grenadiers 
Ruijter, Pieter de   106072 Soldaat Grenadiers 
Stek, Willem  106983 Soldaat 9 R.I.  
Timmermans, Jan     96778 Soldaat 18 R.I. 
Uitert, Toon van 107643 Soldaat 2e klasse 5 R.I. 
Vergouwe, Laurens (Rinus)     97477 Soldaat 4 Veldartillerie ? 
Vermeulen,  Louis     97404 Soldaat 22 R.I 
Vos, Jacobus de     96795 Soldaat 15 R.I. 
Vredenburg, Hendrik 103241 Soldaat 10 R.I. 
Wolf, Henk     97114 Sergeant 16 R.I., † 18-12-1944, luchtaanval Wolfsberg  
Zalen, Abel van  107010 Soldaat 1 R.I.  
Zwagemaker, Johannes     97364 Soldaat 15 R.I. 
 
Lijst van familieleden en anderen die in het dagboek worden vermeld  
Groot-Remeeus, Willy de    echtgenote  
Groot, Cor(rie) de    zoon  
Groot-de Boef, Pa en Ma   ouders 
Groot, George en Antoon de    broers  
Groot, Co en Annie de    zusters  
Groot, Jan de      neef  
Remeeus-Meuldijk                schoonouders 
Remeeus, Cor en Leen      zwagers  
Haring-Remeeus, Henk & Mia     zwager en schoonzuster 
Duijnhouwer-de Groot, Antoon & Jeanne   zwager (Kgf 97169) en zuster 
Holst, Han & Marie van der      vrienden  
Bindels en Duijtemeijer   civiel arbeider in Klagenfurt 
Duijtemeijer    civiel arbeider in Klagenfurt 
Wijk, Jaap van    civiel arbeider in Graz
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“Jongen in Duitsland” 
Ik wil je wat vragen  
Kijk niet verwonderd  
Ik bedoel het zo goed  
Ginds zal je alles alleen moeten dragen  
Daar is geen ander, die dat voor je doet  
Ginds sta je alleen, in het jachtende leven  
Ver van allen, die houden van jou  
Hier zijn je dierbaren achtergebleven  
Hier in het land, van Rood, Wit en Blauw  
Namens hen allen, schrijf ik je deze woorden  
Lees en bewaar ze, heel diep in je hart  
Denk er eens aan, als je in vreemde oorden  
Heimwee mocht krijgen, of moeite of smart  
 

“Jongen in Duitsland”   
Misschien lig je wakker  
Aan ons te denken, s’nachts in je krib  
Lees dan deze woorden  
Misschien dat je makker  
Ook ligt te peinzen, met trillende lip  
Denk aan je ouders, je broeders en zusters  
Als je getrouwd bent, ook aan je vrouw  
Je hebt het niet zo gezellig en knusjes  
Maar ondanks alles, wij denken aan jou  
Wil nooit je leed en je zorgen verdrinken  
Gooit nooit te grabbel je leven of fatsoen  
Dat zou je toch ook in Holland niet doen  
Blijf wat je bent en laat anderen praten  
Eens zal men vragen, wat of je daar deed  
Dan kun je zeggen, dat heb ik gelaten   
Ter wille van jou was het, wat ik daar leed  
De kus van je moeder, de hand van je vader  
De kus van je meisje, je kind of je vrouw  
Dat is de dank; de dank voor je vrouw 
  

“Jongen in Duitsland”  
Toon al je krachten  
Toon al je fierheid, je trots en je moed  
Wees, wat wij allen toch steeds van je dachten  
Een Nederlandse jongen, soldaat, met Nederlands bloed!  
 
Dit gedicht is gemaakt door Henk van Berkel en voorgelezen in Unterpremstätten (Graz)  
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2. DAGBOEKJE 1  
 
20-7-1943  
Heb mezelf aangemeld in het Wehrmachtslager, Zonnebloemstraat te Amersfoort, voor 
krijgsgevangenschap en aangenomen dat ik s’avonds weer in huiselijk kring door zou brengen. Mijn 
papieren waren echter niet voldoende om vrijgesteld te worden van krijgsgevangenschap en ik werd 
dus in Amersfoort vastgehouden. Dat was een uiterst vreemde gewaarwording, om met andere 
Hollandse krijgsgevangenen (Kgf) te worden geïnterneerd in een kamp omgeven door prikkeldraad.  
 

 
Hotel Birkhoven - Amersfoort 

 

 
Wehrmachtslager Zonnebloemstraat Amersfoort (Bron www.cacnonvan overijssel.nl). 
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21-7-1943 
s’Morgens een telegram en brieven naar huis gestuurd om m’n vrouw te laten weten, dat ik in 
Amersfoort moet blijven. Mijn vrouw Willy, zwager en schoonzus zijn naar Amersfoort vertrokken en 
zie hen s’middags op enige afstand van het kamp en kan een paar woorden met hen wisselen.  
 
22-7-1943  
Bij het ochtendappèl worden vrijwilligers gevraagd om aardappelen te schillen. Om de kans te 
vergroten, dat ik buiten het kamp m’n vrouw Wil kan spreken, heb ik mij aangemeld voor het schillen 
van aardappelen. We gaan met een aantal vrijwilligers het kamp uit en lopen naar Hotel Birkhoven. 
Daar heb ik gelukkig de gelegenheid om m’n vrouw kort te kunnen spreken. Ik bel ook Theo 
Huizenaar, mijn bokstrainer in Rotterdam, om hem te zeggen dat ik geïnterneerd ben in Amersfoort 
en hem vraag of hij pogingen wil ondernemen om een “Verklaring van onmisbaarheid” of Ausweis 
voor mij aan te vragen.  
 
23-7-1943  
In de ochtend naar Hotel Birkhoven, waar ik weer m’n vrouw ontmoet. Zij heeft nu spullen voor mij 
gehaald en gekocht, waar ik hard om verlegen zit. Bel weer Theo Huizenaar op, om mij een telegram 
te sturen betreffende een “Verklaring van onmisbaarheid”. Het is onduidelijk wat er nu gaat 
gebeuren, het gonst van vele geruchten in het kamp.  
 
24-7-1943  
Vandaag is het toch de dag van het transport. Er is een vermoeden, dat we naar de omgeving van 
Dresden in Duitsland zullen gaan. Onder tranen en een kus neem ik afscheid van m’n vrouw, die 
mij belooft goed voor zichzelf en onze kleine jongen te zullen zorgen. We worden “als vee” in 
wagons vervoerd en worden we tot aan de Duitse grens toegejuicht door Hollandse mensen en daar 
waar we even stilstaan op de stations, gooi ik verschillende kaarten uit de wagon om deze door te 
laten sturen naar m’n vrouw Wil in Rotterdam. 
 

 
Dagboektekeningen 
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25-7-1943  
Vanaf het moment van het vertrek gister uit Amersfoort, hebben we al een vermoeiende en 
oncomfortabele treinreis van ± 20 uur achter de rug, in een veewagon waar ± 30 jongens in zitten. 
Nu zijn we bijna aan het einde van de reis, het is verstikkend warm in de wagon en we hebben allen 
veel dorst. Eindelijk, na ± 24 uur, stopt de trein en moet het transport van ± 600 man uitstappen. We 
zien overal krijgsgevangenen die onder bewaking staan, met vreemde kledij en kaal geschoren 
hoofden; wat een gezicht! Morgen gaan we naar het eigenlijke kamp, Stalag IV-B Mühlberg aan de 
Elbe. Vannacht moeten we slapen op een houten vloer in een barak. Bij deze barak heb ik m’n 
zwager Antoon Duijnhouwer op enige afstand horen roepen en ook reeds gezien.  
 

 
Hoofdpoort van Stalag IV-B Mühlberg (foto: Dick van Maarseveen) 

 
26-7-1943  
Nadat we gedesinfecteerd zijn voor luizen en het hoofd kaal geknipt is, van iedereen een foto met 
nummer is gemaakt, vingerafdrukken zijn genomen en andere formaliteiten enz. vervuld te hebben, 
zijn we na lange tijd in onze barak beland. Ik spreek hier m’n zwager Antoon, die ik een van mijn 
meegenomen broden uit Holland geef. In de barak worden we bestormd door Hollanders die hier al 
enige tijd zijn 1) en de aardappelen van onze portie, soms verrot als deze zijn, met schil en al opeten. 
Deze Hollanders hangen verhalen op over een ander kamp: Stalag XI-A in Altengrabow, waar de 

 
1 Op 4 juli 1943 was de eerste groep Hollanders met Kgf-nummers 105646 – 106972 gearriveerd in Stalag IV-b Mühlberg. 
Zij waren op 1 juni 1943 eerst naar Stalag XI-a Altengrabow afgevoerd. Op 12 juli (Kgf 96401 – 96742) en 19 juli 1943 (Kgf 
96743 – 97212 ?) arriveerden nog 2 groepen Hollanders direct vanuit Amersfoort in Stalag IV-b Mühlberg. Er waren op 
dat moment dus al zo’n 2000 Hollanders in het kamp. De groep waarvan Jo de Groot deel uitmaakte bestond uit Kgf 
97200 tot en met 97800. 
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behandeling volgens hen zwaar te wensen overliet. Het is hier een ontzaglijk groot kamp, waar 
Fransen, Engelsen, Russen, Serven en andere nationaliteiten krijgsgevangen zijn.  
 
27-7-1943  
We raken hier al een beetje gewend. Ik heb kennis gemaakt met een Franse bokser, Raymond 
Voissin, waar ik nu s’middags soep of ander eetbaars van krijg. We hebben afgesproken samen wat 
te trainen, er zijn hier heel veel bekenden van mij. De stemming onder de jongens is optimistisch en 
over het algemeen denken zij weer spoedig thuis te zijn. Ik heb vriendschap gesloten met Rinus 
Vergouwe, een sportkameraad, die veel voor mij overheeft en veel voor mij doet. Het is hier een 
zeer groot doorgangslager, van hieruit worden we naar andere kampen, fabrieken of werkobjecten 
doorgezonden. Daar ik van beroep sportbokser ben, heb ik mij maar opgegeven als landarbeider en 
sportbokser. Misschien heb ik daardoor een kans om als zodanig bij een boer ingekwartierd te 
worden.  
 

 
Zugangsliste Stalag IV-b Mühlberg met op de middelste regel Jo de Groot 

(bron Nationaal Archief, collectie 2.13.98 inv 20) 

 
28-7-1943  
Hebben vandaag enige kleding gehad; een Franse broek en Duitse jas en muts, onze burgerkleding 
konden we terugsturen, waarvan druk gebruik gemaakt werd omdat er mogelijkheid was een brief 
tussen de kleding te verstoppen.  
 
29-7-1943  
Elke dag is als de voorgaande; gissingen en vooruitziende geruchten dat de oorlog spoedig afgelopen 
zal zijn. Elke dag doe ik een lichte bokstraining; s’morgens en s’avonds. Ik denk veel aan thuis, hoe 
mijn lieve vrouwtje en kind het zullen maken.  
 
30-7-1943  
Het is elke dag broeierig warm en hebben veel zorg om het eten en hoe we daar het langst mee toe 
kunnen. Het voorraadje voedsel, meegenomen uit Holland, is al sinds enige dagen op en het wordt 
nu gewoon scharrelen voor het eten. Er gaan geruchten dat we spoedig te werk gesteld worden. 
Bijna alle jongens zijn al flink bruin geworden door de zon, welke onbarmhartig fel schijnt. We horen 
dat men in de andere barak last hebben van vlooien, wij hebben daar gelukkig nog geen last van!  
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31-7-1943  
De Engelse krijgsgevangenen (Kgf) werken hier in het kamp aan het uitgraven van een zwembad, 
maar wij mogen de Engelsen echter niet benaderen of spreken. De Duitsers zijn verder heel erg 
soepel voor ons. De verveling onder de krijgsgevangenen is erg groot en duidelijk te zien.  
 

 
Bouw van het zwembad in Mühlberg (foto: Dick van Maarseveen) 

 
1-8-1943  
Vandaag hebben de Engelsen in ons kamp een voetbalmatch gespeeld, we mochten nu wel spreken 
met hen. Vandaag wordt weer een transport gevangenen uit Amersfoort verwacht. Zij komen echter 
niet, het zal dus wel morgen worden. We zijn allen benieuwd wat voor nieuws zij uit Holland zullen 
meebrengen.  
 
2-8-1943  
Vandaag zijn we ingeënt tegen tyfus en pokken, er is ook van ons een röntgenfoto van de longen 
genomen. Vanmiddag zijn ± 350 Hollanders gearriveerd, het waren er niet zo veel als onze groep van 
± 600 man.  
 
3-8-1943  
Verschillende jongens zijn door de inenting voor tyfus en pokken beroerd geworden, zij blijven een 
paar dagen te bed om op te knappen. Gister werden jongens gevraagd om te werken, wat 
verschillende deden, zij moesten een paar kolenwagons lossen en kregen daarvoor extra eten.  
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4-8-1943  
Ook vandaag werden er jongens aangewezen om te werken, ik moest met ± 40 man doperwten 
plukken en waaraan ieder ± ½ pond erwten voor zichzelf overhield. Ik werd bij een Franse schrijver 
geroepen, die ook Kgf is en een boek aan het schrijven is over krijgsgevangenschap. Een groepje 
Hollanders is ook bezig om het boek “Prikkeldraad” te schrijven over het verblijf in het kamp. De 
trainingsavonden worden nu druk bezocht door Fransen en Hollanders. We hebben een brief mogen 
schrijven en hopen nu maar dat we spoedig bericht terug zullen ontvangen. Ik krijg nu verschillende 
porties extra eten, die ik met Rinus en zwager Antoon deel. Ben vanmiddag met Rinus naar een 
cabaretrevue geweest. Hier in het kamp is een theater, waar ± 400 man in kunnen. Er werd een 
programma opgevoerd, in elkaar gezet door Hollanders. Elke avond, zo ook vanavond, heb ik weer 
getraind en wat steeds beter gaat. Hoop dat als ik weer vrij ben, direct weer een wedstrijd te kunnen 
boksen. Van een Franse manager en sportleraar krijg ik les. Elke avond is het in de barak een 
gezellige drukte, er wordt dan gepraat over de oorlogskansen en het leven thuis. Vandaag hebben 
we ook een ½ stukje scheerzeep en een stukje zeep gekregen. 
  

 
Voorkant van het in 1946 uitgegeven boek “Prikkeldraad” 

5-8-1943  
Weer een droge, warme dag. Bijna elke dag eten we koolsoep en aardappelen in de schil, dat voor 
ons een vreemde kost is, maar het gaat erin al is het niet voldoende. We hebben gebaad in het 
badlokaal, waar 12 man onder de douche kunnen. We zullen wel gauw hier vandaan gaan nu er 
steeds transporten weggaan om elders te werken. Ik hoop maar, dat m’n vrouwtje en m’n kleine 
schat het goed maken en zich om mij niet ongerust maken. Een week geleden ongeveer heb ik aan 
een persoon, die vrij kwam omdat zijn Ausweis arriveerde, m’n adres meegegeven. Hij zou bij mij 
thuis langs gaan. Ik denk wel dat dit gebeurd zal zijn, zodat m’n schat weet waar ik ben en hoe ik het 
hier maak. Vanavond is er een dagorder voorgelezen, door de kampcommandant van Mühlberg, ter 
gelegenheid van de verjaardag van Prinses Irene. Deze dagorder werd staande aangehoord en na 
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afloop werd door alle Hollanders het Wilhelmus gezongen. Steeds bekijk ik de foto’s, welke ik heb 
meegenomen en denk dan met heimwee aan m’n vrouw en kind, daar ver weg in Holland.  
 
6-8-1943  
Elke morgen is er om 05.30 reveille en om 06.00 uur buiten appèl. Dat duurt meestal nogal vrij lang, 
doordat het aantal gevangenen totaal niet klopt, ziek zijn, werken of door andere oorzaken. Het is 
hier een ontzettend groot kamp, van alles kan je er vinden. Zo gaan we straks om 21.30 uur naar de 
bioscoop waar we tegen betaling van 30 pfennig de film “Der Postmeister” kunnen zien. Hollands 
geld, wat wij bij ons hadden, konden we bij onze aankomst bij de registratie afgeven tegen een 
bewijs van ontvangst. De omwisseling in Marken of z.g. “Kriegsgefangene Marken” gebeurt pas, als 
we van hieruit in ons vaste lager zijn geplaatst om te werken. Degenen die Duits geld bij zich hadden 
konden dat direct inwisselen tegen kampgeld, van wie wij 30 pfennig geleend hebben om de film te 
gaan zien. De barak waarin m’n zwager zit, is in z’n geheel aangewezen om te gaan werken. Antoon, 
m’n zwager, is daar vrij van daar hij sergeant is. Het is weer een droge, warme dag. Tegen de middag 
komt een flinke wind opzetten, die het kamp in vlagen van stof hult. De film “Der Postmeister” werd 
in de Franse taal gesproken, zodat we er niet veel aan hebben gehad. Vanavond zijn we weer ingeënt 
tegen tyfus, dit moet 3 keer gebeuren, de 2e keer is nu geschied. Heel wat jongens zijn beroerd en 
sommigen zijn er zelfs ziek van.  
 
7-8-1943  
Vanmorgen zijn heel wat jongens ziek door het inenten. Het weer is omgedraaid en het regent nu, 
wat hard nodig was want alles was kurkdroog. Elke dag gaat er nu een transport gevangenen weg, 
om hier of daar te gaan werken. Zo ook vandaag, twee van mijn sparringkameraden gaan ook weg. 
M’n vriend Rinus is ook ziek en naar den dokter. Een andere jongen van onze barak is gisteren naar 
het lazaret overgeplaatst, hij heeft astma, en denkt nu afgekeurd te worden en naar huis te kunnen. 
Van den heer Villeroy, de Franse schrijver, krijg ik een plak chocola. Een oud dienstkameraad, Jo 
Palmen, brengt mij elke dag een kruikje echte thee, gezet voor de Engelsen in de keuken waar hij 
werkt. De Engelsen krijgen ontzettend veel in hun pakketten. Er worden steeds jongens afgekeurd en 
die wachten totdat een transport compleet is en gaan dan naar huis. Weer een avond waarbij we 
allen aan thuis denken.  
 
8-8-1943  
Weer een zondag, het is dan 07.30 appèl en daarna om 10.00 uur parade voor de 
kampcommandant. Vannacht werd ik weer eens wakker en lag te denken met tranen in m’n ogen 
aan thuis, waar m’n lieve vrouw en kind alleen zijn. Er komt nu steeds post en hoop ook dat er 
eerstdaags voor mij of zwager een brief komt. Ik denk wel dat onze post nu thuis ontvangen zal zijn. 
Een paar dagen heb ik niet getraind; door het inenten was ik tamelijk stijf en beroerd. Bij de parade 
vanmorgen, werd ons door de kampcommandant gezegd dat we ons als een goed soldaat moesten 
gedragen. Dit liet te wensen over, anders zou er straf volgen. Vanmiddag hebben de Franse- en 
Hollandse Kgf een voetbalmatch gespeeld, welke door de Fransen met 3-1 werd gewonnen. 
Vanavond hebben we een keer extra appèl gehad, daar er vannacht een gevangene onder het 
prikkeldraad (waarmee het gehele kamp met drie lagen is afgezet) was gekropen naar het Engelse 
kamp, welke met de Russen van de overige nationaliteiten gescheiden zijn. Uit menselijke 
overweging heeft de schildwacht niet geschoten, zodat de gevangene zich ongehinderd kon 
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terugtrekken. De schildwacht heeft van het geval rapport gemaakt, maar werd danig op zijn nummer 
gezet en hij zou zwaar gestraft worden indien de dader zich niet zou melden. Een van de Hollandse 
gevangenen heeft zich toen gemeld, daar hij de bewuste persoon was. De barak hangt nu vol met 
rook, veroorzaakt door houtvuurtjes; gemaakt in het waslokaal tussen de 2 barakken in. Het hout 
halen de jongens uit de houten onderlagen van hun kribben. Als dat lang doorgaat, zakken er op een 
zekere nacht heel wat jongens door de kribben. Een geluk dat er in de barakken bijna geen controle 
van Duitsers is, anders was het gauw afgelopen. Barak A met ± 190 man en barak B met ± 170 man 
wordt gecommandeerd door een sergeant, bij de Marine is het een korporaal, welke dus nu de taak 
van een compagniecommandant heeft. Vandaag is het slecht weer geweest, steeds regen en koud, 
zodat we de gehele dag in de barak moesten doorbrengen, waar veel gekaart en gepraat werd. Het is 
nu avond en buiten flitsen de zoeklichten van de wachtposten, die op een hoogte zijn geplaatst, over 
het veld en door de straten van de barakken. Op zoek naar eventuele vluchtelingen, wat een paar 
weken geleden nog gebeurd is. De vluchtelingen hebben de Hollandse grens niet kunnen bereiken en 
zijn ergens gepakt en weer teruggebracht. Van deze week wordt van onze barak ook een transport 
gevangenen gereed gemaakt, welke dan wel zullen vertrekken. Vandaag hadden wij weer een 
transport uit Amersfoort en Assen verwacht, maar hebben nog niets gezien, het transport komt 
misschien morgen. We hebben weer 30 pfennig moeten inleveren voor tabak, wat we dinsdag dan 
krijgen. Het vuurtjes maken in het waslokaal is nu door de sergeant verboden.  
 
9-8-1943  
Een maandag waarbij veel regen valt en het koud is. Er moesten vanochtend 50 jongens werken in 
het zwembad, dat eerst door de Engelsen dieper gemaakt was en er steeds Engelsen op transport 
gaan, nu door de Hollanders afgemaakt moet worden. Het zwembad zal wel niet meer in gebruik 
worden genomen, daar het al knap koud is geworden.  
Elke gevangene heeft vandaag 2 briefkaarten ontvangen, waarin ik en m’n vriend er één naar huis 
sturen. Vanmorgen zijn 213 man uit Holland gearriveerd met goed oorlogsnieuws, volgens hen is de 
vrede nabij. Krijg van Jo Palmen een kruikje thee en portie eten. Hij vertelt dat er Hollanders zijn, die 
een pakket van thuis hebben ontvangen en dat ± 2 weken onderweg is geweest. De post van thuis 
schijnt nu door te komen.  
 
10-8-1943  
Druilerig weer. Vannacht is een groep van de Marine op transport gegaan, wij zullen wel spoedig 
volgen. Hoewel ik een kans heb om hier te blijven, daar ik aangevraagd heb om bokstrainingen te 
doen. Ik weet eigenlijk niet wat het beste zal zijn, hier blijven of op transport. Voor post en 
pakketten is het beter hier, maar als je dan weer de verhalen van de jongens hoort die bij boeren 
hebben gewerkt en waar zij goed te eten hebben gehad, brengt je dat weer aan het twijfelen. 
 
10-8-1943  
Druilerig weer. Vannacht is een groep van de Marine op transport gegaan, wij zullen wel spoedig 
volgen. Hoewel ik een kans heb om hier te blijven, daar ik aangevraagd heb om bokstrainingen te 
doen. Ik weet eigenlijk niet wat het beste zal zijn, hier blijven of op transport. Voor post en 
pakketten is het beter hier, maar als je dan weer de verhalen van de jongens hoort die bij boeren 
hebben gewerkt en waar zij goed te eten hebben gehad, brengt je dat weer aan het twijfelen. Ook 
de bewegingsvrijheid trekt natuurlijk geweldig. Uit verveling liggen de jongens op hun krib te slapen, 
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we moeten tot 08.30 uur binnen blijven. Straks krijgen we shag en de lagermarken, waarvoor we hier 
bij aankomst Hollands geld hebben ingeleverd. Elke dag duurt ontzettend lang, van s’morgens 05.30 
tot s’avonds 22.30 uur. Alle jongens verlangen er naar om op transport te gaan, zodat ze afleiding en 
werk hebben, het liefst worden ze bij de boeren te werk gesteld. Gisteren hoorden we een relaas 
van 3 onderofficieren, ontsnapt uit krijgsgevangenschap uit een kamp in Trier, maar weer gepakt 
door eigen schuld op ± 15 km van de Hollandse grens. We zijn nu voor de 3e keer ingeënt tegen 
tyfus, dit is wel de laatste keer zoals beweerd wordt, voor de tijd van 1 jaar. Het inenten gebeurt 
door Russissche doktoren, evenals voor de röntgenfoto’s die van ons genomen zijn. Heel wat jongens 
hebben zich tijdens het inenten gedrukt wat volgens mij nadelig voor henzelf kan zijn. Mocht er een 
epidemie uitbreken dan zijn de gevaccineerde personen (enigszins) gevrijwaard tegen de tyfus. Ik 
heb onder de nieuw aangekomenen enige bekenden uit de bokswereld ontdekt; Kid Smiling Emile 
Willy Ameerun), Emile Ravensberg, Frans Romein en nog wat anderen. Het plan is geopperd om, als 
we nog vóór zondag hier zijn, in het theater een sportmiddag te organiseren. Dit met medewerking 
van boksers, gewichtsheffers en een trapeze-acrobaat. We hebben shag gehad, maar het geld nog 
niet. Ik heb weer één van die buien, waarin ik in huilen zou kunnen uitbarsten, probeer me er zoveel 
mogelijk tegen te verzetten maar het komt steeds weer. Ik denk dan aan huis, aan m’n lieve vrouw 
en kleine schat. Oh als ik jullie maar even zag en in m’n armen kon nemen.  
 

 
                                                Het zwembad van Mühlberg (foto: Dick van Maarseveen)  
  

 
Kid Smiling (rechts) in Mühlberg (foto: Dick van Maarseveen) 
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Wat zal m’n kleine baas gegroeid zijn, misschien loopt hij nu al. In gedachten zie ik jullie beiden thuis, 
Corrie in de box of lopend langs de meubelen en jij schat bent in de keuken bezig. Prakkiseer je veel 
en denk je aan mij? Maar natuurlijk doe je dat m’n lieveling, we houden toch zielsveel van elkaar. 
Vanavond ben ik met Rinus naar de Franse barak geweest, waar Raymond Voissin ligt. We hebben 
wat gepraat over de oorlog en daarna hebben Rinus en ik buiten onze soep met aardappelen op een 
kleine metalen bus, waar we een kacheltje van maakten, opgewarmd en daarna opgegeten. Nu lig ik 
op m’n krib driehoog en schrijf dit, Rinus zit te kaarten. Ik ga nu maar slapen, terwijl ik aan jou denk 
en vannacht van jullie zal dromen.  
 
11-8-1943  
We zien van Russen, die ongemerkt vanuit hun kamp naar onze keuken zijn gelopen, dat zij met twee 
handen rotte aardappelen, schillen of ander afval, van de zandgrond oprapen en dit alles opeten. We 
zien ook nog andere taferelen. s’Morgens op de poepdoos: “de knobbels”, is het ook een drukte van 
belang. In ons kamp zijn 4 knobbels met elk 40 zitplaatsen.  
 

 
Knobbeltoilet (foto: Dick van Maarseveen) 

 
Rinus en ik hebben onze was gedaan, wel niet zoals thuis, maar toch tamelijk schoon. We hebben 
met koud water moeten wassen en het wasgoed buiten op het verdorde gras gedroogd. Vandaag 
hebben we erwtensoep gegeten met aardappelen, welke tamelijk slecht waren. Vanmiddag naar een 
cabaretmiddag geweest, opgevoerd door het OK-Cabaret: “Opgesloten Knapen Cabaret”, met 
medewerking van allemaal gevangenen. Het was een vlotte en amusante middag, waarbij we onze 
zorgen voor een ogenblik vergaten. Vanavond zijn er 130 man aangewezen, ikzelf op een aparte lijst 
van een man of 10, waarbij ook Rinus, Antoon m’n zwager, zodat er voor ons kans is dat we 
voorlopig even hier blijven en met elkaar op transport gaan. Liefst gaan we natuurlijk naar de oeren, 
met 10 man is het dan behoorlijk. De 130 man die nu zijn aangewezen, gaan met 80 en 50 man naar 
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de fabrieken. We hebben kaas gegeten, waar een flinke dosis lucht van afkwam. Heel wat jongens 
moesten de kaas niet hebben, zodat de liefhebbers een driedubbele portie hadden.  
 
12-8-1943  
Vanmorgen werden de mensen die gister waren opgeschreven aangewezen en gaan morgen op 
transport; zij zijn vandaag samen met hun dekens ontluisd, zodat ons overgebleven groepje, met 
anderen later opgekomenen, in een andere of dezelfde barak zal worden gehuisvest. Van de voor 
zondag in elkaar gezette sportmiddag, zal nu niet veel meer terecht komen daar alle jongens nu uit 
elkaar zijn. De 17 man, die over zijn van onze barak, gaan na het avondbrood naar een andere barak. 
Ik verlang heel erg naar een berichtje van mijn lieve vrouw, hoe zij het maken zal met onze kleine 
jongen daar in Holland. Indien in het kamp een berichtje uit de buitenwereld de ronde doet, gaat dat 
als een lopend vuurtje rond, en wordt naar gelang de belangrijkheid, steeds sensationeler en 
vergroot. De overgebleven jongens van onze barak moesten vanavond naar een andere barak. Daar 
houden zij s’avonds een overzicht van de gebeurtenissen van den dag, huishoudelijk en politiek. Er is 
daar een marinekorporaal, een plaatsvervangend barakkenchef, die alles plat uitlegt en alles durft te 
zeggen.  
 
13-8-1943  
Vanmorgen moesten we weer aangetreden staan met dekens, er werden weer jongens aangewezen 
voor een transport. M’n zwager Antoon werd ook aangewezen. Rinus, ik en de andere jongens van 
ons groepje ook. Zoals gezegd werd, gaan we morgen of overmorgen naar een Stalag XVIII-C in 
Oostenrijk. Dat is dan weer een lange en vermoeiende treinreis van 2 á 3 dagen. We zijn ontluisd, 
ook onze dekens en kleding; dat is fijn weer een flinke warme douche en daarna eten wat we 
vanmorgen niet hebben gedaan, omdat het nog te vroeg was. We schrijven een kaartje naar huis om 
onze verandering te laten weten. We hopen maar dat zij het spoedig weten en dat we in Oostenrijk 
er niet met alles op achteruit zullen gaan. We zouden beenkappen krijgen; niets gehad, lopen nog 
steeds met sokken over de broekspijpen. Het eten is vandaag goed geweest; gruttepap en groenten. 
Van de Franse sportleraar, welke mij les gaf, kreeg ik wat chocola en een zakje witte bonen. Hij 
verzocht mij, na de oorlog eens te schrijven, om een keer in Parijs te boksen. Hij was bevriend met 
Jeff Dickson. Weer zijn we van barak gewisseld. Van een bevriende Fransman kregen we 
aardappelen, kaak en chocola. We zijn eens een kijkje wezen nemen in de Franse barakken, als het 
etenstijd is. Zij hebben absoluut geen klagen, doordat zij regelmatig pakketten ontvangen. Er staan 
altijd, als zij aan het eten zijn, jongens klaar met schaaltjes en pannetjes die krijgen wat er is 
overgebleven en dat valt altijd reuze mee. Op het laatst hebben m’n maat en ik daar ook even 
gestaan, maar ik vond het zo beroerd om te kijk te staan voor een hap eten, dat we maar zijn 
weggegaan; misschien praat ik later wel anders!  
We zijn bij Raymond Voissin te gast geweest, hebben koffie gedronken en koekjes gegeten. Hij 
verzocht mij morgen terug te komen, waarschijnlijk krijg ik het een of ander van hem voor de reis 
onderweg. Nog even zijn we naar een lezing geweest, waar een beroepsofficier een uiteenzetting gaf 
van een vlucht uit krijgsgevangenschap. Heeft dat zelf met nog twee anderen geprobeerd, dit 
mislukte echter. Het gehoor was zeer aandachtig, schijnbaar is er interesse. Rinus ruilt dan later met 
een Fransman, op de voorplaats van de barakken, zijn schoenen waarvoor hij dan krijgt; 25 biscuits, 
20 sigaretten, blikje sardinen en een groot blik vlees in saus. Prima, de biscuits bewaren we voor de 
reis. s’Avonds in de barak wordt gezegd dat er morgenochtend om 3 uur reveille zal zijn, zodat we 
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maar een korte nachtrust hebben. Ik denk aan Raymond Voissin waar ik morgenochtend om ± 07.00 
uur naar toe moet, maar dat zal nu wel niet gaan zodat ik wel wat mis zal lopen. We gaan met een 
transport van 200 man, waaronder 30 onderofficieren, waarbij inbegrepen m’n zwager Antoon, 
zodat we samen in Stalag XVIII-C zullen aankomen.  
 
14-8-1943  
Vanmorgen was het vroeg dag, om 03.00 op en om 04.30 uur bepakt en met koffers buiten, waar 
eerst onze koffer moest worden gecontroleerd naar messen en andere verboden dingen. Echter de 
jongens hadden die van te voren verstopt, zodat er maar een enkeling was die zijn mes kwijt was. Ik 
herinner me, dat Rinus vandaag jarig is en feliciteer hem, als het weer vrede is zullen we het wel 
eens dunnetjes overdoen met “taart, koffie en een fijn maal!”zeggen we tegen elkaar. Ik zie toch nog 
kans naar Voissin te gaan, maar die ligt nog op bed zodat ik hem wakker maak en afscheid van hem 
neem met de belofte na de oorlog te schrijven en desnoods bij hem aan te komen. Ook van hem krijg 
ik ± 30 biscuits en een plak chocola. Verder krijgen we ook een hele kuch per man en voor 8 man 3 
blikken leverpastei, we zullen wel een behoorlijk tijd in de trein moeten zitten.  
Tijdens het lopen naar het station, zien we groepjes Russen en boerenvrouwen die naar het land 
gaan, hun mannen zijn bijna allen aan het front. We lopen ± 1½ uur met onze bagage naar het 
station. Moeten met 40 man in een wagon, waar slechts 2 luiken open staan, we kunnen niet eens 
allen zitten of liggen. We hebben net een eindje gereden en staan dan stil bij Jacobsthal. We hebben 
een poosje gereden, het kan niet meer dan een half uurtje zijn, al de andere tijd hebben we stil 
gestaan. Het is bijna 12.00 uur; om 09.00 uur vertrokken we uit Mühlberg. Rijden dan over de Elbe 
en staan dan weer voor de zoveelste maal stil. De jongens liggen door en over elkaar, sommigen 
slapen, anderen praten en laten foto’s zien van thuis, waar zij vrouw en kinderen achterlieten. Onze 
Duitse schildwacht, die in het remmershokje meereist, heeft de schuifdeur een halve meter 
opengezet, zodat we daar doorheen onze behoefte kunnen doen. Rijden de stad Riesa voorbij, alle 
plaatsen welke we langs gaan kan ik natuurlijk niet opschrijven, maar het is nu 15.30 uur en we zijn 
langs kleine bergen en door heuvelachtig landschap gereden. Tot nu toe hebben we nog geen 
middageten gehad, waarschijnlijk hebben we daar de hele kuch voor gekregen. Steeds denk ik aan 
thuis, het is nu zaterdagmiddag, hoe we dan heerlijk bij het genot van een kopje thee en gebakje met 
ons drietjes bij elkaar waren.  
Ben nu bijna een maand van huis; wat zal m’n kleine schat groeien en misschien loopt hij nu al wat. 
Ik hoop dat jullie het goed maakt en al bericht van mij ontvangen hebben. We staan nu al ruim 2 uur 
op een emplacement bij Chemnitz, waar we vanuit de eerste wagon met sergeants, een zieke 
sergeant De Jager in onze wagon krijgen zodat enige jongens hun plaats moeten afstaan. Om 20.00 
uur krijgen we een beker prima dikke soepbrij (ik bemachtig met Rinus elk 2 porties) en daarna 
krijgen we een behoorlijke beker koffie. Er is gelegenheid om naar een toilet te gaan, die op het 
emplacement staat. Daarna gaan de deuren dicht en proberen we wat te slapen. Het regent al vanaf 
Mühlberg en het wordt steeds heviger. Tot overmaat van ramp gaat het in de wagon doorlekken, 
waar we niets aan kunnen doen. Na een paar uur worden we wakker geschud, voor zover we 
sliepen, en wordt er een paar uur gerangeerd met flinken bonzen. Zoveel mogelijk hebben we de 
koffers aan de wand opgehangen om ruimte te krijgen, maar liggen toch nog met 3 paar benen over 
elkaar.  
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15-8-1943  
We staan nu al een paar uur bij Zwickhau. Zo net kregen we koffie, die per locomotief wordt 
aangevoerd. Op alle stations brandt s’nachts volop licht, een vreemd gezicht voor ons. Het is nu 
10.15 uur, onze schildwacht heeft de schuifdeur opengeschoven na onze vraag om dat te doen, 
zodat we naar buiten kunnen kijken. We rijden door een schitterend landschap, de regen is 
opgehouden en de zon schijnt nu. Steeds wordt er even gestopt, waarvoor weten we niet, want we 
mogen de wagon niet uit. Degene, die zijn behoefte moet doen doet dat door het raampje, door met 
zijn achterwerk er doorheen te gaan zitten. Degene die moet plassen, doet dan in een busje of 
kartonnetje, zo ging het vannacht ook. Opvallend is wel hoe weinig mannen buiten zijn te zien, wel 
veel vrouwen. Hoewel het nu zondag is zien we op de wegen en in straten bijna niemand. We 
hebben nu 3 zieken in onze wagon, zij eten bijna niet, hebben koorts, maagpijn en diarree. We 
hebben er bijna allen last van gehad, waarschijnlijk het gevolg van soep en nog eens soep. We zijn 
weer niet zo heel ver gekomen, want we staan nu alweer een paar uur stil, het is nu ± 15.00 uur. 
Zitten nu al ± 30 uur in de wagon en onze kuch raakt op. We zijn benieuwd of we vanavond weer 
soepbrij krijgen. Dan staan we stil en rijden weer, tegen de avond gaan de deuren dicht. Hebben 
geen warm eten en koffie gehad, als we dat morgen dan maar krijgen.  
 
16-8-1943  
Vannacht zijn we weer gerangeerd en daarna flink doorgereden, vanmorgen stonden we op een 
emplacement. Het is nu ± 07.00 uur. Gister zijn we door een schitterend landschap gereden, heuvels, 
dalen en schilderachtige vergezichten. Zijn benieuwd hoe ver we nog moeten rijden eer we op de 
plaats van bestemming zijn. We hebben een kameraad in de wagon die bloedvergiftiging heeft. Toen 
we stilstonden is hij al met een Duitse soldaat naar de dokter geweest, maar deze was er niet. Toen 
heeft de soldaat hem geholpen zo goed en kwaad als het ging, als het maar goed afloopt. Weer een 
poosje stilgestaan, waarbij we één boterham gehad hebben, ook soep konden we krijgen maar de 
“heren” onderofficieren hebben, nadat zij hun portie gehad hadden, ook onze portie genomen; dat 
is echte kameraadschap! Door prachtige streken met veel hoge bergen, stoppen we in Salzburg, 
waar we soep krijgen. Het einddoel moet nu niet zo ver meer af zijn. Overal zien we lagers met Kgf, 
ook werken er veel aan de spoorlijnen. Na Salzburg rijden we tussen de bergen door, wat een 
onvergetelijk gezicht is. Het einddoel zal wel spoedig daar zijn, het is nu ± 20.00 uur. Weer moeten 
we in de wagon blijven slapen, dit wordt de derde nacht, het rantsoen brood is allang op; was 
berekend voor twee dagen, terwijl de derde dag al is ingegaan, het is hopeloos!  
 
17-8-1943  
We zijn aangekomen in het nieuwe Stalag XVIII-C in Markt Pongau, lijkt niet zo mooi als in Mühlberg. 
We zijn nu in de ontluizingsbarak, de Russen liggen in een kamp vlak tegenover ons. We hebben ± 66 
uur in de wagon gereisd!, hopen nu spoedig eten te krijgen. Het zal ook wel een poosje duren, eer de 
post uit Mühlberg hierheen doorgestuurd zal zijn. Allen hebben een baard van 4 à 5 dagen, die we 
eerst gaan scheren. Wassen hebben we ons ook niet kunnen doen, hier is wel een pomp waar druk 
gebruik van wordt gemaakt, de enige pomp voor 200 man! De vroege mist, welke hier hing toen we 
aankwamen, maakte de omgeving onzichtbaar. Nu de zon doorgekomen is en de mist weg is, zien we 
een landschap dat we nooit zullen vergeten. Het kamp is gelegen in een dal, om ons heen zien we 
bergen begroeid met bomen, gras, besneeuwd en bebouwd met huizen of boerderijtjes. Het kamp is 
druk bevolkt door Russen. Hebben net thee met suiker gehad en wachten nu op middageten, we 
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rammelen allen van de honger. Lang zullen we hier wel niet blijven, zullen wel aan het werk gezet 
worden bij boeren of kleine industrieën. De zon is heerlijk warm en we nemen een zonnebad. We 
zijn naar de ontluizing geweest, waar het heel wat primitiever toegaat dan in Mühlberg, waar alles in 
gasovens ging en wij zelf onder de douche. Hier gingen de kleren in een stoomwagen en het wassen 
moet in emmers gedaan worden. Het eten vanmiddag was prima, goed dik met aardappelen er door 
heen. s’Avonds brood wat niet teveel was, maar wel lekker. Het is hier merkwaardig, dat de Russen 
de overhand hebben wat leiding en organisatie betreft. In Mühlberg hadden de Fransen deze taak; 
daar mochten we bijvoorbeeld niet met de Russen praten. Hier mogen we dat wel; hier krijgen we 
zelfs tabak en eten van de Russen. In Mühlberg bedelden zij om eten. Het is nu avond en we zitten 
buiten in het gras te kaarten, het is nu lekker buiten en ook prachtig doordat de zon achter de 
bergen is schuilgegaan wat een heel mooi effect geeft. Ik hoop dat we morgen briefpapier krijgen, 
zodat ik m’n vrouwtje kan schrijven waar ik ben, maar toch zou ik liever bij m’n schat en jongen thuis 
zijn, maar laten we hopen dat we elkaar weer met Kerstmis thuis zullen treffen. Je zal toch wel post 
van mij hebben ontvangen schat, ik verlang ook zo naar een berichtje van je, en naar de foto’s welke 
je zou laten maken. Cor Remeeus (zwager) zal ik schrijven, hij kan direct naar huis schrijven en thuis 
beter inlichten dan ik. Spoedig gaan we weg met een arbeidscommando, als hij dan weet waar ik 
ben, kan hij mij misschien komen opzoeken. Moeten om 21.00 uur binnen zijn, morgenochtend om 
06.00 uur reveille en 06.30 uur appèl.  
 
 

 
Stalag XVIII-C in Markt Pongau 
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Ligging van Stalag XVIII-c (kamp Süd en Nord) 

 
18-8-1943 
Het appèl en telling van de manschappen gaat hier door de Duitsers zo soepel mogelijk. De soldaten 
zijn hier meestentijds Oostenrijkers. We hebben, ondanks het gemis van een strozak (we denken dat 
we hier spoedig vandaan gaan), prima geslapen na onze vermoeiende reis per wagon van Mühlberg 
naar hier. s’Morgens en s’nachts is het hier door de damp, die dan in het bergdal hangt, flink koud. 
Zodra dan de zon doorkomt, wordt het snikkend warm. We krijgen goed eten, s’avonds zorgen de 
Russen voor een extra portie soep dat zij dan voor ons bij elkaar sparen. Een strozak zonder stro en 
een deken hebben we gehad. Het is opmerkelijk hoe goed hier de verstandhouding tussen Duitsers 
en Russische Kgf is, een groot verschil met Mühlberg. Vanmorgen zijn we gekeurd door een Franse 
en Duitse dokter, die constateerden dat ± 80% van de Hollanders aan ondervoeding leed. Daarna zijn 
we aangewezen voor een arbeidscommando, m’n zwager Antoon gaat met 29 onderofficieren en 70 
manschappen naar Graz toe, Rinus en ik gaan met een ploeg van 50 man naar Villach. Een Rus 
vertelde ons dat hier, in Stalag XVIII-C, een poos geleden meer dan 3000 Russen door een tyfus-
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epidemie gestorven zijn 2). Ik heb nog getracht om, via de hoofdvertrouwensman, de Hauptman te 
spreken, maar dat werd niet toegestaan. We hebben vandaag witte bonen en aardappelen, op een 
zelf gemaakt vuurtje gekookt en koffie gezet. Vanavond vond ons vuurtje navolging, want er stonden 
op een rijtje 5 vuurtjes met pannetjes. De Russische Kgf geven aan hun kant van het barakkenkamp 
vanavond een zang en dansavond. Zingen prachtige liederen en volksdansen, een bekend lied zingen 
de Russen en dan ook de Hollanders. Even voor het binnengaan, s’avonds om 21.00 uur, wordt het 
eten door de Russen gebracht en onder de 200 Hollanders verdeeld. We krijgen elk een hapje, is 
behoorlijk met brood er door. Ook tabak is door de Russen gegeven, we hebben elk 2 à 3 sigaretten. 
Geld moest worden ingeleverd voor sigaretten, een ieder kon max. 120 sigaretten krijgen = 3.60 
mark. Ook Hollands- en Duits geld werd aangenomen, wat we in Mühlberg moesten inleveren, maar 
er kwam nu toch flink wat te voorschijn.  
 
19-8-1943 
Weer prachtig weer en zonnig, het zal weer warm worden. Er is nu gelegenheid in de keuken te 
koken, onder leiding van 4 Hollandse koks, zodat ieder die wat te koken heeft daar terecht kan. Door 
het bergdal, waarin onze barakken staan, rijden steeds maar passagiers en goederentreinen. Bij het 
zien daarvan komt een verlangen op om daarmee naar Holland te reizen. We praten over 
mogelijkheden van ontvluchting, maar deze vallen af door de onoverkomelijke hindernissen, gevaren 
en de grote afstand. Met het steeds verkassen, en nu weer door het aanwijzen van transporten, zal 
onze briefpost en pakketten wel flink achterop raken. Dit is erg jammer, heel graag had ik een kort 
berichtje gehad van thuis. De barakken waarin wij liggen zijn van steen en gemaakt in 
overeenstemming met de omgeving, grote grijze baksteenen met witte cementvoegen. De bergen, 
welke ons dal omringen zijn flink hoog, 2500, 2400, 1700 en 1500 meter. Trainen heb ik al een week 
voor ons vertrek uit Mühlberg niet meer gedaan, kon trouwens ook niet daar de voeding daarvoor 
niet toereikend was. Er gaat een gerucht dat Sicilië gevallen moet zijn en de Engelsen Finland 
binnenrukken, of het waar is? Er gaan zo vele geruchten, welke wij eerst geloofden maar achteraf 
onwaar bleken te zijn, zodat we er sceptisch tegenover zijn gaan staan. M’n zwager Antoon is met de 
ploeg van 100 man vertrokken, ben benieuwd hoe hij het zal treffen. We hebben bezoek gehad van 
de commandant van het kamp, die verwonderd was ons Hollanders in krijgsgevangenschap te zien. 
Wat trouwens overal verwondering wekte. Hij sprak met onze vertrouwensman en beloofde alles in 
het werk te stellen, om ons alles zo goed mogelijk te maken.  
M’n haar heb ik na de eerste kaalknip, nu al 2x laten knippen. Het groeit hard, maar zal een flink 
poosje nodig hebben, eer het lokt en voor m’n ogen hangt. Rinus heeft de was gedaan en door de 
zon laten bleken, en nu in m’n koffer ligt. We hebben een behoorlijk portie eten gehad. Vanavond 
zullen we weer, evenals gister, het eten in ontvangst nemen en dat in één ton doen en wat we dan 
later kunnen verdelen. Er wordt druk gereden met oorlogsmateriaal, alles gaat de kant van Italië op 
en de treinen rijden af en aan. Vanavond weer een behoorlijke portie eten gehad na de inzameling 
door de Russen. Het scheelt voor ons veel, nu vanmiddag een ploeg van 100 man is vertrokken. 
Volgens de vertrouwensman gaan wij met 50 man naar Villach, er moet een particulier lager zijn met 
kamertjes en bewegingsvrijheid, afwachten dus maar.  
 

 
2 De Russen kwamen vanaf november 1941 in het kamp en werden ondergebracht in een tentenkamp in het 
zogenaamde Lager Nord. Door lange marsen, trasport in open veewagons en ondervoeding en uitputting stierf 30 tot 
40% van de Russen (Bron Michael Mooslechner: Das Krigesgefangenenlager Stalag XVIII-C “Markt Pongau”).  
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20-8-1943 
Vandaag weer een mooie dag weer. Nog steeds hebben we geen postpapier gehad om naar huis te 
schrijven, de vertrouwensman zou er om vragen. De tabak, waarvoor geld was ingeleverd, is nu 
verdeeld onder de jongens. Zij stonden elk 1 sigaret af voor de Russen, welke ons eerst al hun tabak 
hebben gegeven, en nu zelf zonder zitten. Ook de jongens welke geen geld hadden of hun geld 
hadden ingeleverd in Altengrabow of Mühlberg, maar daarvoor nog geen kampmarken hebben 
ontvangen, kregen wat sigaretten van hen die ze wel hadden. Er komt zo zoetjes aan wat 
kameraadschap in de ploeg! Want dat is en was gewoon treurig; allen zijn met hetzelfde lot 
beschoren; krijgsgevangenen, weggerukt van huis, vrouw en kind, en misgunnen elkaar dan zelfs een 
aardappel of een stukje brood.  
 

 
Voorbeeld van ”Lager of Kgf-geld” 

 
We zijn vandaag 1 maand in gevangenschap en hebben deze tijd niet veel anders gedaan als 
geluierd, in de zon liggen, reizen en zorg om je eten om dat op tijd en zo voldoende mogelijk te 
krijgen. Vanmorgen kreeg ik van een Oostenrijkse soldaat, een sanitäter (verpleger) en sportjongen, 
⅗ brood, dat ik met Rinus deel. We hebben het hier best en eten voldoende, vanmiddag kregen we 
een extra portie eten uit de Franse keuken wat zij daar over hadden en door 2 Russen werd 
gebracht. Vanavond ook ⅖ brood elk, in plaats van ⅕ brood. En nu vanavond nog eten van de 
Russen, wat hebben we het best! Twee krijgsgevangenen worden gezocht door Duitse 
wachtenposten, die gezien hadden dat zij een barakdeur beschadigden. Er werd daarna appèl 
gehouden en de twee Hollanders meldden zich, waarna zij mee moesten voor arrest. Kwamen er wel 
met een waarschuwing vanaf, wat voor ons meeviel daar wij dachten dat zij zwaarder gestraft 
zouden worden. Al een paar dagen ben ik groepscommandant, eerst over 20, daarna over 10 man. 
Weer hebben we met de Russen gezongen, zij vroegen ons het volkslied te zingen, waarna het 
Wilhelmus uit 100 kelen en met volle borst opklonk tussen de bergen. Een behoorlijke portie eten 
werd daarna verdeeld, deze dag was de eerste dag, dat we allen na voldaan te hebben gegeten naar 
bed zijn gegaan. Ook werden nog de sigaretten verdeeld, welke zouden worden gegeven aan de 
Russen. Maar daar deze nog steeds tabak gaven en er maar een schijntje van ± 75 sigaretten werd 
opgehaald, is dat verdeeld onder de jongens die geen tabak konden kopen. Voor de 100 jongens 
worden ruim 5000 sigaretten besteld en daarvan ± 75 sigaretten afgestaan voor de Russen. Omdat 
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het zo’n beetje was deze voor de eigen jongens bestemd! Ook weer vrijgevigheid, welke hier werd 
getoond voor en door de kameraden.  
 
21-8-1943  
Gisteren werd gezegd dat er post was aangekomen, welke vandaag verdeeld zou worden en allen 
hopen nu op een berichtje van thuis. Vannacht werd ik wakker en dacht direct aan thuis en een brief, 
maar er zal voor mij wel geen post zijn. Er zijn jongens welke al 3 maanden van huis zijn, en nog niets 
hebben ontvangen! Dan de vrijgevigheid van de Fransen, zij zamelden op aanvraag van onze 
vertrouwensman in: 7300 biscuits, 3 kisten pruimen, 6 grote blikken vis, 100 pakjes tabak, macaroni 
en ander lichtverteerbaar eten: speciaal voor maagpatienten! Vanmiddag kregen we per man: 75 
biscuits, ± 1 pond pruimen,een flinke portie vis, 1 pakje tabak van 40gr en een flesje limonade. Er 
was een woord van dank aan het adres van de Fransen. Er is post uitgedeeld, maar er was voor ons 
niets bij; jammer de volgende maal dan. Plotseling kregen we kofferinspectie naar eventueel 
achtergehouden Hollands of Duits geld, wat bij een vlucht uit het kamp dringend nodig is. Postpapier 
is ook uitgedeeld, we gaan weer naar een ander kamp: Stalag XVIII-A. Hoop maar dat het daar goed 
is en dat we er zullen blijven, zodat we dan kans hebben daar post en pakketten met voedsel te 
ontvangen. Hoewel dat laatste niet zo hard nodig is, want we hebben vanmiddag een portie eten 
gehad, zo veel dat de jongens er niet eens meer bij wilden! En dan de giften van de Fransen en 
Russen, vanmiddag werd weer een halve ton met eten uit de Franse keuken gebracht. Als we hier 
zouden blijven en post ontvangen, zou het hard vallen als we ergens anders heen moesten! Maar 
toch zat ik maar liever met honger in m’n maag bij m’n schat en jongen! De post is verdeeld, maar 
het was hoofdzakelijk voor de jongens welke al langer in krijgsgevangenschap waren. Daarna hebben 
we een waar feestmaal met tonijn in saus, brood en worst gegeten, waarbij ik dacht aan m’n lieve 
vrouw die zich misschien onthoud van iets goeds en lekkers om het mij maar te kunnen sturen. 
Schatje, kon ik je maar schrijven hoe goed ik het in dit Stalag heb. Vanavond wordt waarschijnlijk 
briefpapier verdeeld, zodat ik je dan alles kan schrijven. De jongens die post ontvingen, lazen in hun 
brief dat er in Rotterdam steeds luchtalarm is. Schatje, ik hoop maar dat je dan met Corrie, Pa en 
Moe naar rustiger oorden bent verhuisd, want ik maak mij ongerust over jullie.  
 
22-8-1943 
In Oostenrijk is het nu prachtig weer, verlang erg naar de gezellige zondag thuis. Vannacht steeds 
wakker geweest, dacht maar aan m’n schat en jongen in Holland. Heb net een briefkaart geschreven 
naar huis. Hebben in een keukenschaaltje pruimen laten koken, is voor vanmiddag na het eten 
samen met biscuits, het zag er goed uit en ’t was lekker. Klokgelui dringt hier door en ook 
bellengerinkel van vee, dat op de berghellingen graast. Treinen met passagiers, waarschijnlijk 
verlofgangers van het front, rijden voorbij. Ben benieuwd hoe m’n zwager en de andere 
krijgsgevangenen, het nu ergens anders in Duitsland maken. De Fransen hebben een voetbalmatch 
gespeeld tegen de Russen, welke door de Fransen werd gewonnen met 3-2. Eigenaardig was nu wel, 
dat we niet met de Russen mochten praten. Onze vertrouwensman heeft bij de Serven een 
accordeon geleend, waarop een onzer jongens aardige wijsjes speelde en meezong. De Duitse 
schildwacht heeft ook nog een paar nummers ten beste gegeven. Mijn gedrukte stemming van 
vandaag vond z’n opluchting, toen we s’avonds gezamelijk liedjes zongen. Ik had het vandaag weer 
aardig te pakken; heimwee naar huis.  
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23-8-1943  
Vannacht heeft het flink geregend zelfs nu nog; volgens zeggen zal dat een dag of tien duren. Een 
mooi gezicht als de wolken rond de hoogste bergtoppen blijven zweven. Weer enig nieuws van de 
oorlogstonelen gehoord. De post ingeleverd waarbij ik wat melkbonnen heb gedaan die ik nog had 
en waar m’n schat dringend om verlegen zit. Hoop dat de bonnen overkomen. Ontzettend druk 
treinverkeer is er vannacht geweest. Het regent al de gehele dag door, we zitten dan ook steeds in 
de barak te praten of liggen op onze krib, denken dan onwillekeurig aan thuis aan wie we daar 
achterlieten. Was deze oorlog maar voorbij; we stonden er dan ook beter voor. Een dag voorbij van 
denken en piekeren, s’avonds in bed toch ook weer aan thuis gedacht, ben het huilen nabij.  
 
24-8-1943  
Weer een slapeloze nacht door het denken en het drukke rijden van treinen. Vandaag schijnt het 
beter weer te willen worden, gelukkig, anders is het weer in de barak blijven en piekeren. Ik ben toch 
zo benieuwd hoe het thuis zal gaan, kreeg ik maar een berichtje. Waarschijnlijk gaan we morgen weg 
naar een andere plaats: Stalag XVIII-A in Wolfsberg. We eten eerst nog, evenals gisteren wat biscuits 
met pruimen, gekookt in de keuken. Nog wat sokken gestopt, schat, wat mis ik je erg! Hoe is het met 
de Ausweis; is dat nog voor elkaar gekomen? Verbeeld je dat ik weg mag en zo onverwachts voor je 
stond! Wat zal dat een blij weerzien zijn! We hebben hier veel last van horzels; grote en kleine, die 
zo venijnig steken als je in de zon of binnen zit. Straks in ons nieuwe lager ben ik weer hard van plan 
te gaan trainen, als de voeding en de tijd dat toelaten. Want daar zullen we wel eindelijk moeten 
gaan werken. Al de tijd hebben we nog niets gedaan, ik begrijp het toch niet, waarom dit kleine 
gedeelte van de Hollandse Weermacht (ik denk ± 10.000 man) in krijgsgevangenschap moeten 
zuchten. Dan heb ik van die momenten dat alles me hopeloos en verloren lijkt, m’n boksloopbaan en 
de sportschool. Maar dan verzet ik mij daartegen, want ik leef toch, ik moet toch leven voor m’n 
vrouw en kind, die ook zonder man en vader zich er goed doorheen zullen slaan, met de hulp van Pa 
en Moe en anderen. Dus lieverd, hou je goed, ik doe het ook, sla je er doorheen en kop op! Alles zal 
weer goed komen, hopen we dan maar spoedig. Het andere transport van 50 man, wat naar Kufstein 
gaat, gaat toch morgenvroeg om 07.00 uur eerder weg. Vanmiddag weer gebaad, in emmers en 
onder de pomp. Goed zonnig weer geweest vandaag. Vanmiddag is wat post verdeeld, wanneer 
zullen wij eens bericht krijgen? Erg vlot werkt de post niet.  
 
25-8-1943  
Vanmorgen vroeg zijn 50 jongens vertrokken naar Kufstein, zodat we nu met 50 man overgebleven 
zijn. Een goede ploeg bij elkaar, met een goede vertrouwensman; Piet Michel, die al veel voor ons 
heeft weten klaar te spelen. We krijgen per man 1 kaart + 1 brief, die ik vlug ga schrijven. Mooi weer, 
we zullen ook wel spoedig van hier vertrekken, omdat we op onze post al ons nieuwe adres moeten 
zetten; Stalag XVIII-A, Wolfsberg (Oostenrijk). Gisteren van een Fransman bij het baden fijne koekjes 
in cellofaan gehad. Vanmiddag hebben we met een ploeg van 20 man op rupsen jacht moeten 
maken op een veld met kolen buiten het kamp, waarbij we wat kleine kooltjes konden buitmaken. 
Morgen worden onze kooltjes in de keuken gekookt, een extra portie verse groenten! Daarbij 
zouden we voor het rupsenwerk een extra portie brood krijgen, misschien morgen dan. Er zijn hier in 
het kamp ± 500 Franse Kgf. Deze zijn 14 dagen met verlof naar huis geweest, om weer terug te 
komen als burger, werkzaam voor de arbeidsinzet. Zij zijn dan geen Kgf meer, maar hebben ook al 
hun rechten als zodanig verloren. 
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Stammlager XVIII-A Wolfsberg 
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26-8-1943  
Mooi weer en we gaan vanmorgen weer op rupsenjacht. Vanmiddag moeten we met 10 man in de 
timmerloods, waar wandluizen zitten, werken. We schijnen nu steeds te moeten werken, zolang we 
hier zijn. Onze gekookte kool, met ons middageten opgegeten, smaakte prima en was goede 
bijvoeding. De kledij van hier, in Markt Pongau, is mooi en kleurrijk. Ook zien we kinderen in Beierse 
en Tiroolse klederdracht. Gisteren heb ik een brief gehad van Jo Louw en een kaart van Simon Punt, 
geadresseerd aan mij in Amersfoort, die ruim een maand later hier aankwamen. Ben er desondanks, 
dat ik nog geen post van m’n vrouw ontving, toch blij mee. Zij beloofden mij goed voor m’n vrouw en 
kind te zorgen. Er zijn pakketten aangekomen volgens onze vertrouwensman, onze hoop is nu weer, 
dat er één voor ons bij is. Van de Russen in de keuken ± 2kg rauwe aardappels gehad, zodat we 
morgen weer een extra portie met de kooltjes erbij hebben. Ons extra brood voor de rupsenjacht 
hebben we vanavond ontvangen; ⅕ brood elk. Er wordt een vaste ploeg voor het rupsenvangen 
aangewezen, om de kool welke (volgens zeggen) voor de Kgf bestemd is, van rupsen te zuiveren. Er 
stroomt langs het kamp een brede stroom, de Salzag, van de bergen af. Als we op vangst gaan, 
moeten we over een brug de stroomversnelling over. Ik hoop vannacht eens te slapen; heb dat nog 
geen enkele nacht behoorlijk gedaan, daar ik maar aan thuis lig te denken. Zal vanavond maar eens 
Akkertje (Aspirine) innemen, misschien dat het helpt. Ruil m’n ½ pakje tabak, wat ieder van de 
Fransen heeft gehad, voor ± 25 pruimen en 1 kaart, welke ik naar Cor zal sturen.  
 
27-8-1943  
Weer op rupsenjacht, wat een saai en vervelend werk is. Waarschijnlijk is het in de gaten gaan lopen, 
dat er door ons veel extra porties kool en aardappelen (andere jongens moesten aardappelen 
lossen) het kamp mee ingenomen worden. Bij het binnengaan van het kamp moesten alle groenten 
en aardappelen worden ingeleverd. Misschien loopt dat niet zo best af voor ons, daar onze 
kampnummers zijn opgeschreven, nu maar afwachten. Er mag ook niets meer in de keuken gekookt 
worden, tenzij het eigen voorraad is. Er zijn een paar pakketten aangekomen. De Oostenrijkers 
waren erg ontevreden over ons gedrag tijdens het rupsenvangen, waarbij we kool meenamen. Met 
groepen van 20 en 30 man, waaronder ook onze groep is, gaan we spoedig op transport naar Villach 
waar we te werkgesteld zullen worden. De Hollandse koks kwamen vanmiddag tot de ontdekking dat 
alle pannen, door onze jongens in de keuken gebracht met groenten en aardappelen, waren 
leeggegooid. Waarschijnlijk als straf voor het meenemen van groenten en aardappelen. De gehele 
middag regent het al, vanmiddag kwamen de jongens door de regen veel vroeger thuis. Heel wat 
jongens zijn nu bezig om de aardappelen, welke zij nog hadden, te raspen en dan in de vorm van een 
cake te laten klaarmaken in de keuken. Daar in de keuken geen aardappelen en groenten meer 
gekookt mag worden, lijkt het nu op meel of bloem. Als dat maar zal lukken. s’Avonds schrijf ik Cor 
om post en pakketje.  
 
28-8-1943  
Vandaag hoeven we niet te werken, het is droog weer, maar koud en de zon wil niet doorkomen. We 
zitten in de barak; de één speelt kaart, de andere schrijft, een derde speelt harmonica. Is geleend 
van de Serven en ons wat afleiding geeft, want het is weer één van die dagen, waarbij ieder denkt 
aan thuis, aan het dierbaarste wat hij daar achterliet. Maar we sterken ons in de gedachte dat 
spoedig de oorlog afgelopen zal zijn. Ik denk ook steeds aan jullie, vrouwtje en jongen, hoe jullie het 
wel maken zullen en natuurlijk altijd aan mij zullen denken. Soms heb ik van die momenten, dat het 



 

32 

 

net is, alsof ik gek wordt van het denken. Ik zie me dan in gedachten ontvluchten, maar de afstand is 
zo groot. Dan denk ik weer dat het wel spoedig afgelopen zal zijn. Ook heb ik nog hoop dat ik door de 
vrienden in Holland geholpen zal worden aan een Ausweis, misschien is dat al in orde gemaakt, dus 
afwachten maar. Wat zou dat een vreugde zijn, om naar huis te kunnen gaan. Maar zover zal het wel 
niet komen, denk ik dan weer, we zijn al zo dikwijls verkast. Elke morgen zien we de gestraften, 
waaronder Engelsen, Russen, Fransen enz., die dan gelucht worden een uur lang voorbij slenteren 
met een slakkengangetje. Van de Franse dokter hebben we nog 600 vitaminetabletten gehad, dat is 
12 stuks per man, genoeg voor 6 dagen. Het is te hopen dat het Hollandse en Americaanse Rode 
Kruis, ons ook spoedig voorzien van dergelijke dingen zoals; geneesmiddelen en voedselpakketten. 
Als we in Villach aankomen, zal Piet Michel er direct werk van maken.  
Het is hier onder de Russen wel erg met TBC, er is ook open TBC. Het eten, wat s’avonds wordt 
ingezameld door de Russen (de laatste dagen toch erg weinig), belief ik niet meer, dan maar liever 
hongerig naar bed. Hoewel in het oorlogszakboekje staat dat onze post spoedig en langs directe weg 
vervoerd moet worden, blijft de post toch weken onderweg! Verschillende jongens hebben een 
pakketje van thuis ontvangen, maar dat zag er zo hopeloos uit, dat zij het liever niet hadden 
ontvangen, het brood beschimmeld, de andere waren nat enz.; de pakketten waren dan ook ruim 
een maand onderweg geweest. Het wordt tijd dat daar verandering in komt, evenals met de post die 
steeds verschrikkelijk lang onderweg is. Onze cake van geraspte aardappelen is hopeloos mislukt, 
kon niet gaar worden daar de koks pas om 10.00 uur in en weer om 11.00 uur uit de keuken moesten 
zijn. Wel hebben we er ruim 2 ons aardappelmeel uitgewonnen.  
 
29-8-1943  
Ontzettend druk treinverkeer vannacht, dus weer niet kunnen slapen. Heb veel aan thuis gedacht, en 
zag in mijn verbeelding m’n beide lievelingen terwijl ik thuis was. Och schat, was het maar zover, 
maar m’n hoop daarop is toch nog niet vervlogen, want vandaag kwam bericht dat voor een van 
onze jongens, die nu op transport is naar Graz, een Ausweis is gearriveerd en kan nu naar huis. 
Morgen gaat een transport van 20 man naar Unterpremstätten bij Graz, zodat wij met 30 man 
overblijven. Vanmorgen goed zonnig weer, vanmiddag donkerder. Heb nu 2 zijtassen gemaakt, voor 
m’n maat en mij, gemakkelijk om als we op arbeidscommando of transport gaan, ons eten in te doen 
enz., of als er iets mee te nemen valt. Rinus en Piet Bonten hebben vanmiddag clandestien 
aardappelen gekookt, welke we vanavond fijn opeten met wat boter en waar we dan een sausje van 
maken met rauwe fijngesneden kool. Rinus besloot nog wat aardappelen erbij te koken, daar het 
eten voor 3 personen wat weinig was. Ik ging intussen naar de 1e les middenstandscursus, welke 
door Piet Michel, onze vertrouwensman, werd gegeven. Rinus en Piet waren buiten aan het koken, 
waarbij ze werden betrapt door een Duitse onderofficier. Zij moesten mee naar de wacht en zijn al 
een poosje weg, waarschijnlijk moeten zij daar in arrest blijven. Niet zo mooi, want zij hadden juist 
zo’n honger en het brood dat juist werd verdeeld mochten zij niet meenemen. Ik heb mijn portie 
maar opgegeten, in de hoop dat zij morgen terug zullen zijn, zodat zij dan kunnen eten. Schijnbaar 
heb ik kou gevat want ik heb rugpijn, als het morgen niet over is, ga ik op ziekenrapport. Enkele 
jongens hebben bij de Russen, prachtige zelfgemaakte schoenen en pantoffels voor wat geld gekocht 
en geruild voor sigaretten. Ben even met Michel naar het arrestantenlokaal geweest om het brood 
van Rinus en Piet te brengen.  
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30-8-1943  
Vanmorgen zijn de 20 man vertrokken naar Graz waar, volgens sergeant Burgers, een modelkamp 
moet zijn en waarvoor hij een Ausweis heeft ontvangen. Op de kamers daar liggen maar 12 man met 
lakens op de bedden. Maar moeten daar wel lang werken en met tamelijk weinig eten. De sergeants 
hebben daar allen geweigerd te werken, een protest over het werken is onderweg (maar of het zal 
helpen?) naar de Zweedse delegatie. Ben benieuwd hoe m’n zwager Antoon het daar maakt. Rinus 
en Piet werden vanmorgen weer vrijgelaten, gebroken van den honger. Ben daarna met Rinus naar 
het ziekenrapport geweest, heb daar rugmassage en pastilles tegen slapeloosheid gehad. Nu is het 
wachten op ons vertrek; het wordt tijd want ik haalde 4 wandluizen uit m’n krib! Heb er gelukkig nog 
geen last van gehad, maar dat kan nog komen. Jongens kregen post uit Holland van 16 augustus; 
verwacht nu ook spoedig post van m’n lieve schat. Vandaag werd geen ploeg voor het rupsenvangen 
aangewezen, waarschijnlijk omdat we te veel meegenomen hebben. Verschillende jongens kregen 
nu pakketten, welke goed overgekomen zijn. Hebben eens naar wandluizen gezocht en tot de 
ontdekking gekomen dat het er hier van wemelt!! Met 10 man hebben we ons opgegeven om te 
gaan werken, waarbij ons extra eten en kampgeld is beloofd. Dat verzet je geest tenminste en je 
hebt afleiding, nu maar afwachten waar het werk zal zijn en wat voor werk het is. Vanavond zijn we 
met drieën in de Russische barak geweest en heb daar gesproken met Russische sportkameraden, bij 
het weggaan kregen we ieder een flinke portie brood en ik ook nog een stuk kaas.  
 
31-8-1943  
Heel de nacht heeft het flink geregend, heb ook slecht geslapen. Vanmorgen werd bekendgemaakt, 
dat de 10 man niet hoefden te werken, daar de Russen het zouden doen. Daarna moesten toch 12 
mensen van ons naar het station om daar een wagon pompoenen te gaan lossen, ook een wagon 
aardappelen en een wagon hooi. Wijselijk hebben we niets meegenomen en werden onderweg dan 
ook nagekeken. Bij het station spraken we ook nog Fransen, waaronder ook een Frans bokser en 
leermeester. Volgens onze vertrouwensman blijven we voorlopig hier in Markt Pongau, voor de post 
wel goed voorlopig, elke dag verwacht ik post van thuis. Vandaag is het Koninginnedag; zou een 
feestdag in normale tijd zijn! Nu met hongerige maag en geen pleizier. Maar Rinus is naar de keuken 
geweest en heeft ± 3 kg (rauwe)aardappelen opgedaan, we hebben ze clandestien buiten gekookt en 
jus gemaakt met boter, bouillon en aardappelmeel. Hadden ook nog 2 rode kooltjes en er rauw 
doorheen geprakt; het extra prakje heeft prima gesmaakt. Ter gelegenheid van de verjaardag van 
onze Koningin, heeft onze vertrouwensman een dagorder samengesteld, welke door ons in de 
houding staande wordt aangehoord en daarna het Wilhelmus gezongen. Michel houdt een lezing 
over Economie; we gaan naar de Russische barak, waar het een drukte van belang is. De Russen 
spelen kaart om kampmarken; liggen te bed of op banken en tafels te slapen. Dat doen zij omdat zij 
daar geen last hebben van vlooien en wandluizen. Het ruikt er ook niet aangenaam, daar er in 
dezelfde ruimte als wij hebben, geen 30 maar 300 man slapen!  
 
1-9-1943  
Een nieuwe maand, met de gehele nacht regen, en weer een slapeloze nacht. Schijnbaar is er niets te 
werken, want we zijn nog met 30 man in de barak. Gingen we maar werken, dat is heel wat beter 
voor onze geest en lichaam, zoals gister bij het station. Lieve schat, je hebt me zeker al veel 
geschreven hé, maar vandaag verwacht ik post van je, want gisteren heeft een jongen ook post 
ontvangen die gelijk met ons voor de eerste maal naar huis schreef. Ik verlang toch zo naar een  
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berichtje van jullie, hoe je het wel maken zal met onze kleine jongen daar in Holland. M’n korte 
broekje wat ik in Mühlberg en hier veel heb gedragen, heb ik maar weer verwisseld voor m’n Franse 
broek, daar het toch slecht weer is en het tamelijk koud begint te worden. Ik ben benieuwd hoe het 
in Holland met de bokssport gesteld zal zijn en of de andere jongens ook weg zijn voor de 
arbeidsinzet. Huizenaar, jongen, zorg toch dat ik hier vandaan kom, want het is voor mij bijna niet uit 
te houden. Vanmorgen kregen we bericht dat we weggaan van hier naar Klagenfurt. Om 14.00 uur 
moesten we naar het bad, weer primitief met emmers water, onze kleding werd ontluisd in de 
stoomwagen. Ook hebben we 1 brief, 1 kaart en 2 postpakketbrieven voor thuis gekregen. Ook 
kregen we 2 pakjes luizenpoeder! Vanmiddag hebben we weer een fijne portie aardappelen met z’n 
drieën gegeten. Dus gaan we toch niet naar Villach, jammer, want ik heb dat al naar thuis en m’n 
zwager Cor geschreven. We hebben een ander jasje en een overjas gekregen, we zien er nu helemaal 
treurig uit. Van mij is alles te krap, groter was er niet werd gezegd. Men zei dat het al zo lang oorlog 
is en alles opraakt, ja, dat merken we het beste aan onze kleding!! Morgenvroeg zullen we weggaan. 
Post heb ik toch weer niet ontvangen, laat ik hopen dat ik in Klagenfurt post krijg. We zijn terug in 
een barak, geheel afgesloten van de anderen, dus geïsoleerd.  
 
2-9-1943  
Flink koud vannacht en op harde ondergrond geslapen. Rinus ging tot 2x door een krib heen, terwijl 
hij lag te slapen. Om 05.30 uur opgestaan, daarna ⅓ brood en 125gr kaas. Met 5à6 man bewaking 
naar het station, gezien de bewaking gaan we waarschijnlijk met een personentrein. Rinus heeft vóór 
we het kamp uitgingen, nog groot stuk brood gekregen, dus ieder nog een stuk brood erbij. We zien 
er nu uit als Fransozen, allen in ’t bruin, behoudens enkele. Rinus heeft een lelijke groene jas aan. 
We gaan dan nu weer nieuwe avonturen tegemoet, als ik toch maar gauw post kreeg, dat was en is 
voor mij het voornaamste, maar dat zal door het verkassen wel weer een poosje achterop raken. 
Inderdaad reizen we nu met een personentrein, heel wat gezelliger en gerieflijker, als in een wagon 
met 30 of 40 man! Onze wachten zijn erg gemakkelijke, Oostenrijkse soldaten. Door prachtige 
streken rijden we, genieten gewoon en passeren lange tunnels, ook ± 15 min door een tunnel 
gereden. We zien bij verschillende stations het bord; “Räder müssen rollen für den Sieg”. Dan zien 
we beneden ons, weer heel in het klein, een dorpje liggen. We zijn in Villach om 12.30 uur, waar we 
het eerst heen zouden gaan. Vertrek om 13.30 uur uit Villach met prachtig weer, het lijkt hier 
warmer dan in Markt Pongau; het is hier dan ook een stuk zuidelijker. We zijn nu aangekomen in 
Klagenfurt, het perron over en in twee vrachtauto’s, welke stonden te wachten. We waren geweldig 
opgetogen dat we met de personentrein gegaan waren en als mensen behandeld werden. Konden 
vrijuit kijken uit de coupéraampjes en praten met mensen, die vroegen wie wij waren en hoe we KGF 
waren geworden. Konden niet begrijpen dat Hollanders Kgf waren geworden. We zagen overal volop 
fruit aan de bomen, de grond en temperatuur schijnen zich daar goed voor te lenen. We reden door 
Klagenfurt, een tamelijk grote stad, zagen daar groepjes Engelse Kgf werken. Buiten de stad lag ons 
kamp, helemaal voor ons alleen, wel klein maar fijn, een echt z.g. “houthakkerskamp”. Een onzer 
jongens speelt voor kok en zorgt dat we s’avonds te eten hebben. We werken in de depots met 
levensmiddelen van en voor de Duitse Wehrmacht, zoals ons gezegd werd. Onze eerste 
kennismaking was wel goed, we kregen een fijne dikke opgevulde strozak, deken, handdoek, borden, 
mes en vork, grote drinkbeker. Verder kregen we een hele grote kuch van 1500gr! waar we tot 
morgenavond mee moesten doen, ook een bord grutten, prima met vlees en s’avonds een bord 
bloedworst met aardappelen en een kroes koffie! Het was een ware feestmaaltijd! Er werd gezegd 
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dat we binnenkort ook bewegingsvrijheid zouden krijgen, als dat nu eens waar was! We moeten hard 
werken, zoals de Hauptman zei, maar hij zou zorgen dat we een extra rantsoen eten zouden krijgen. 
Allen zijn voldaan en in een beste stemming. Morgen om 06.00 uur reveille en om 07.00 uur appèl, 
dan gaan we ook hier tot 09.30 uur het kamp in orde maken, want het is door het onkruid 
overwoekerd. Het kamp schijnt niet zo heel oud te zijn, we zijn in ieder geval tevreden, dat het hier 
vrij is van ongedierte. Morgenmiddag moeten we gaan werken, gaan dan nog eerst in de stad eten. 
Zal morgen gauw mijn vrouwtje schrijven, hoe we het hier maken, hoop vannacht heerlijk te slapen 
en van je te dromen.  
 
3-9-1943  
Goed geslapen, hoewel ik eerst nog ± 1½ uur wakker heb gelegen. Er is hier waarschijnlijk een 
vliegkamp in de buurt, want de gehele dag zijn er lesvliegtuigen in de lucht. Eerst hebben we het 
kamp in orde gemaakt, door het onkruid en hoog gras weg te halen en daarna een paadje gemaakt 
van grind. Daarna zijn we om 12.00 uur met de auto naar het eetlokaal gereden, waar we prima soep 
en aardappelen met een plak worst kregen en als dessert een grote schijf meloen. Toen om ± 14.00 
uur, hebben we 6 wagons stro moeten lossen en een wagon hooi geladen. Om ± 19.00 uur waren we 
weer in het kamp, waar we wat soep, aardappelen enz. kregen. De waterpomp was kapot, zodat we 
die eerst hebben gemaakt. Licht was er ook niet, zodat we al om 21.00 uur in bed lagen, waar we 
heerlijk gepit hebben; een hoofdkussen kregen we ook. De “knobbel” (wc) is buiten en s’nachts 
moeten we ook daarheen. Dat valt dan niet mee in de kou, een vriendelijke wachtpost lichtte ons 
zelfs bij. Onze vertrouwensman heeft verschillende wensen van ons kenbaar gemaakt aan de 
Oberleutnant. Hij zou zorgen o.a. voor; andere kleding, post, artikelen uit de cantine, pakketten enz. 
enz. De bewegingsvrijheid rondom het kamp zou 3 km zijn. Over het algemeen krijgen we de indruk, 
dat er heel goed voor ons wordt gezorgd, wat eten, ligging en verpleging betreft. We krijgen per 
persoon 500gr brood per dag en 2x middageten. Het middageten krijgen we in een eetlokaal, we 
eten daar met de manschappen van de Duitse Wehrmacht. We werken voor het z.g. 
Verpflegungsamt, dus alles wat voor verpleging en voorziening nodig is.  
 
4-9-1943  
Om 06.00 uur op en om 07.00 uur vertrek, maar hadden dat verkeerd begrepen; moesten om 06.30 
uur al vertrekken, toen de auto kwam om ons op te halen, waren we nog geen van allen klaar. 
Haasten dus en zonder wassen weg. Om 07.00 uur waren we in de stad, naar een opslagplaats voor 
stro, waar we 9 wagons moesten lossen. Toen alle wagons gelost waren, zouden we gaan eten, 
waren al om ± 12.00 uur klaar. Daarna prima gegeten; 2 borden witte bonensoep met vlees en schijf 
meloen na. Omdat we hard werken, gevraagd via onze 2e vertrouwensman (Ab Alderden) om extra 
eten, waarna we per persoon 1 kuch extra met beleg kregen! Het is nu zaterdagmiddag en we zijn 
vanmiddag waarschijnlijk vrij. Het regent nu en we zijn in ons kampje, waar we straks ons gaan 
scheren en een brief schrijven naar thuis; lieve schat; wanneer krijg ik nu eens post van je? Ik hoop 
dat het je goed gaat schat en jezelf goed verzorgt hoor en veel koopt voor jezelf en Corrie. De kledij 
voor de man hier is een korte broek en een groene hoed, het is ook een gezellige stad, zo te zien.  
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De “Klagenfurter Ploeg”  
A.B. Alderden    Herman Costerstraat 394    Den Haag  
L. Ammer(z)aal   Puttenschestraat 2     Scheveningen  
J.B. Benner    Woelwijkstraat 10    Rotterdam  
Th.W. van de Bersselaar  Kritzingerstraat 167     Den Haag  
P.G. Bonten    Burg. Hofmanplein 5g    Rotterdam  
D. van de Bosch   Lange Geer 4     Delft  
T. Crul     Haagsche Markt 13     Breda  
A.N. Derwart   Odulphusstraat 35    Delft  
J.C.F. van Gennep  Woelwijkstraat 4    Rotterdam  
J.M. de Groot   Griekschestraat 34    Rotterdam  
P. Heijnen    A. Piersonlaan 84    Den Haag  
H. Hotsma    Schimmelweg 429    Den Haag  
A. van de Kley   Gaffelstraat 61    Breda  
J. Knoppert    Delftselaan 82     Den Haag  
J. de Koning    Loosduinschekade 530    Den Haag  
A. Köhler    W. van Outhoornstraat 6    Den Haag  
W.A. Kwakkernaat  Raam 21     Delft  
H. Lascaris    Zoutkeetsplein 10     Amsterdam  
A.D. van Lierop  Escamplaan 216    Den Haag  
P. Luijkx   Veluweplein 40    Den Haag  
L.J. Meijer    Gasthuislaan 225    Delft  
P.A. Michel   Valkenboschlaan 82    Den Haag  
A. v. Reede    Frederikstraat 138b    Rotterdam  
Th. van de Reijken  C. Trompstraat 44    Delft  
L. de Roode   van Egmondstraat 25    Den Haag  
J.M. de Roock   Walenburgerweg 3a    Rotterdam  
P. de Ruijter    Bruinbankstraat 6    Scheveningen  
W. Stek p/a A. Houtenbos Ewislaan 13      Heilo  
L.M. Vergouwe  Anna Pawlownastraat 36   Rotterdam  
A. van Zalen   Binnenweg 84     Oude Pekela  
 
5-9-1943 
Ook vandaag moeten we werken, 4 grote wagons stro lossen. Om 06.30 uur reveille en om 07.30 uur 
vertrek, het is druilerig weer. Eenmaal per week, op zondag, wordt de post ingenomen. We hebben 
hier nog geen post van thuis ontvangen. Van 08.00 uur tot 12.30 uur gewerkt en 4 grote wagons stro 
gelost, daarna prima gegeten, echter voor onze magen en zware arbeid te weinig ondanks een 2e 
portie aardappelen en erwten, kregen nog extra een portie vet vlees. Wij zijn echter zo hongerig, dat 
we eerst doorvoed moeten raken. Zijn nu in onze barak terug, waar veel jongens brieven schrijven. 
De Oberleutnant is zo juist geweest en gevraagd hoe het eten was. Michel heeft toen heel wat 
grieven naar voren gebracht. Er zou verandering komen volgens de Oberleutnant. Het licht mag nu 
tot 24.00 uur blijven branden en de deur gaat om 22.00 uur dicht. Moeten onze behoefte s’nachts in 
het donker in bussen doen; mooie boel, maar ook daarin zou verandering komen. We hebben 
gisteren en vandaag geen warm avondeten gehad, ook vandaag geen avondbrood, zodat veel van 
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ons die hun hele extra kuch al opgegeten hadden, morgenvroeg ook niets te eten hebben. Michel 
schreef ook verschillende firma’s in Holland aan voor levensmiddelen, hopen dat dit ook voor elkaar 
komt.  
 
6-9-1943 
Weer vroeg op vanmorgen, het weer is nu opgeknapt. We gaan met de auto weer naar een station, 
waar we 6 wagons brood, verpakt in kartonnen dozen van 10 stuks lossen. Rinus en Piet Bonten 
hebben 3kg brood op de kop getikt! Abel van Zalen ruilt zijn schoenen bij onze burgeropdrachtgever 
voor 3 ronde broden, die hij laat kopen door de chauffeurs onderweg. Zo zoetjes aan gaan we weer 
meer eten, soep, macaroni met aardappelen, ook wat extra maar te weinig voor ons werk. 
Vanmiddag waren de 6 wagons gelost, dat waren 50.000 broden! In drie ploegen hebben we 
vandaag gewerkt, één in de suiker, één in het stro en één in het brood. Bij de laatste wagon bleek 
dat er tijdens het transport ± 40 broden gestolen waren. We konden wat uien en appelen op de kop 
tikken. Het is wel beter nu we werken; s’avonds slapen we vlugger doordat we moe zijn en niet te 
veel aan thuis denken. Schat; nog heb ik geen post van je ontvangen, wanneer zal dat lang verwachte 
nu eens komen? Bij ons ploegje is ook een jongen, Kwakkernaat, die voorgesteld heeft op een dag in 
de week de was voor alle jongens te doen. Vanavond hebben we de was ingenomen, degene die een 
stukje zeep of pakje waspoeder konden missen gaven dat.  
 
7-9-1943 
Stro lossen en opstapelen, zwaar werk wat verschillende jongens niet vol zullen kunnen houden, ook 
al omdat zij er lichamelijk niet geschikt voor zijn. Ook omdat het eten wel goed, maar niet voldoende 
is. We komen zo nu en dan aan een peer of appel, of andere groenten. Gisteren heeft één van de 
jongens, Pieter de Ruijter, een baal stro op zijn rug gekregen. Hij moest een poosje opgenomen 
worden in het lazaret in de stad, maar dat is weer veranderd en moet nu binnendienst doen. 
Vanmiddag kregen we prima eten, met 2 sneden brood en voor 3 man een bus vis, waar ± 1 pond 
inzat. Heel de dag verder stro lossen en stapelen, waarbij we werden geholpen door afgekeurde of 
invalide Duitse soldaten. Vroeg in het kamp terug en krijgen daar weer een prima portie eten. Als het 
zo doorgaat met het eten, mogen we zeker niet klagen. Bij het werk een paar Engelsen gesproken, 
die met kwistige hand Player-sigaretten ronddeelden. Rinus komt steeds als hij naar het “Abort” 
(poepdoos) moet, met wat fruit terug(?). Onze maat Abel van Zalen (we zijn nu met vieren), krijgt 
onder het werk hevige maagkrampen en wordt op aandringen van Piet Michel per auto naar het 
lazaret gereden, maar komt toch weer terug. Hij moet 3 dagen binnendienst doen, maar wil toch 
liever morgen met de ploeg mee. Nog steeds geen post, dus lieverd, ik hoop maar; “Geen tijding is 
goede tijding”. Het is nu avond, we zijn allen in de barak en de jongens zingen nu gezamenlijk liedjes, 
begeleid door iemand met een mondharmonica.  
 
8-9-1943 
Prima weer en vroeg aan de arbeid, weer in het stro en de anderen in de suiker. Veel fruit gegeten 
en vanmiddag 3 borden bonen, soep met aardappelen, een sneetje brood en pudding na. Prima, we 
zaten allen zo vol als wat. We zouden sigaretten gehad hebben vandaag, maar daar is nog niets van 
gekomen, daar we nog steeds geen geld gehad hebben. Ook het door ons verdiende geld hebben we 
nog niet gehad, het geld zou nu voorgeschoten worden door de Duitsers. Er gaan geruchten, dat we 
spoedig naar de stad gaan en daar ingekwartierd zullen worden. Vandaag hebben we flink wat 
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appelen opgescharreld, morgen eten we appelmoes. Verder krijgen we nu dagelijks 500gr brood en 
pikken wel veel suiker. We moeten hard werken, dus veel eten is wel noodzakelijk.  
 
9-9-1943 
Weer in het stro, het begint te wennen. Wel zijn we allen erg sloom en stijf door het voor ons  
ongewone zware werk. Gisteravond zijn er weer enige ruzie’s geweest tusschen de stro- en 
suikerploeg. Er is ongenoegen daar de ene ploeg suiker had en de andere niets. Vanmorgen vroeg 
hoorden we van de capitulatie van Italië. Weer prima eten vanmiddag; soep, aardappelen met een 
grote portie (2x) fijn vlees en salade na. Twee van onze wachten moeten morgen hier weg. Nog een 
flinke portie fruit gegeten en een voor 4 man flinke portie bonen, aardappelen en uien klaargemaakt, 
welke we morgenochtend voor ontbijt(!) opeten. We zijn blij gemaakt dat er morgen waarschijnlijk 
post zal zijn. Ik hoop dan maar weer op nieuws van thuis, het wordt zo eentonig, steeds te moeten 
schrijven en geen post te ontvangen van jou lieve schat. Wat zou ik blij zijn met goed nieuws, bijv. 
over het Ausweis. Vanavond heeft Michel nog de namen opgeschreven van de jongens, die een 
Ausweis verwachten met de bedoeling hen later te informeren.  
 
10-9-1943 
Vannacht heeft een van onze jongens, Johan Knoppert, sterke maagkrampen gehad, door zijn 
gekreun werd de hele tent wakker om ± 02.00 uur. Het is ook een onfrisse boel s’nachts, de deur van 
het Abort word nu gesloten zodat we onze behoefte in een paar bussen moeten doen. Het wordt zo 
een grote stinkboel. We hebben een goed uur gereden, richting St. Veith, waar we in een loods van 
het Verplegingsambt een goed uur haver hebben gestort. Daarna weer in het stro tot het middag- 
eten, was prima en voldoende, s’middags weer in de bloem waardoor we ± 3kg voor ons hadden. We 
komen goed aan fruit. Nog steeds is er geen post gekomen. Kreeg van een Fransman 5 mark om gist 
te kopen voor het bakken van brood en pannenkoeken. Hij heeft van de wachtpost 1kg brood en bier 
gekocht. We hebben het nu prima, goede eten en goede wachten. Vanavond hebben we maïs 
gekookt, wat met suiker prima smaakt, erg machtig eten is dat, heb wat voor morgen bewaard. Het 
klimaat komt hier wel overeen met Holland, de ene dag goed en de andere dag slecht. Vandaag is 
het prima weer geweest, en nu vanavond regent het dat het giet. Nog steeds geen sigaretten gehad, 
zouden 120 stuks per man krijgen. Echter er is geen geld genoeg voor, onze vertrouwensman zou 
voorstellen het geld voor te schieten, bv. 10 mark per man.  
 
11-9-1943 
Elke morgen vroeg op, om 5 uur, op zondag is dat 7 uur. We hoeven dan niet te werken. Vanmorgen 
weer in St. Veith, in een grote loods liggen balen haver welke we moeten storten op een grote hoop, 
is erg stoffig. Plotseling werden we daarvandaan getransporteerd, terug naar Klagenfurt voor het 
lossen van een wagon met vaten boter, daarna ook een wagon met zuurkool gelost. We dachten een 
vrije zaterdagmiddag te hebben maar dat viel tegen, waren pas ± 18.00 uur in het kamp. Daar 
heerste direct een prima stemming, want per man waren er 120 sigaretten (van ons eigen geld) en  
1 brief en 1 kaart om te schrijven en 1 adresbrief voor een pakket, over nieuwe post voor ons is nog 
niets bekend. Nu is het zaterdagavond, we hebben met 6 man de spullen klaargemaakt om morgen 
een pan soep te koken, een flinke grote pan. Morgen is het zondag, dan hoeven we gelukkig niet te 
werken, om de week zijn we s’zondags vrij. Onze barakcommandant, een Obergefreiter 
(OG=korporaal), kookt zelfs morgen voor ons; goulash! Als we s’zondags niet werken, eten we 
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middageten in het kamp. Met zijn vieren hebben een fijne koek gebakken en met een kroes koffie 
gegeten. Weer een week voorbij van harde arbeid, maar het bekomt ons beter als het niets doen in 
de andere lagers. s’Avonds slapen we direct en piekeren niet over thuis, want dat is een ellende om 
steeds maar aan thuis te denken hoe zij het daar zullen maken. Op het laast zou je er gek van 
worden, maar volgende week zal er toch vast en zeker post zijn.  
 
12-9-1943 
Prima weer. Wat een genot je niet te hoeven haasten en in het vooruitzicht, een hele dag voor jezelf 
te hebben. Nu nog bewegingsvrijheid en met andere kleding; dan hebben we geen zorgen. De 
Hauptman (kapitein) zou in ons kamp op bezoek komen, de boel wordt dan ook in orde gemaakt. We 
hebben ook onder onze kameraden een bakker, Janus van der Kleij. We hebben vanmorgen twee 
witte ronde broodjes gebakken, welke we na het middageten, ter aanvulling, hebben opgegeten. Het 
eten was prima, maar het was maar één bordje, veel te weinig voor ons. Beter kunnen we werken en 
eten in het eetlokaal, dan is het flink wat en hetzelfde eten wat de officieren krijgen. Vanmiddag 
zouden we pannenkoeken eten, maar het bakken daarvan ging moeilijk. We hebben er toen maar 
pap van gekookt met chocoladepoeder er doorheen. Eerst ga ik nu een brief naar huis schrijven. 
Vanavond hebben we veel gegeten, zoveel dat we niet alles opkonden. De OG had s’middags nog 40 
kg aardappelen laten halen. Met de goulash en de soep hadden we te veel, jammer dat we de twee 
broodjes vanmiddag hebben opgegeten. De pap eten we vanavond niet op, dat zal met onze volle 
magen niet gaan! Morgenvroeg dan maar of misschien vóór het slapen gaan nog wat. Wat zal de 
nieuwe week ons weer brengen; wat voor werk en eten? Onze wachtposten begrepen niet, hoe wij 
Hollanders zo veel kunnen eten, geen wonder zeiden zij dat de Hollandse staat zo arm gegeten 
was(?). Ook heb ik een verzoekschrift voor vrijstelling van krijgsgevangenschap ingediend, misschien 
lukt het, veel hoop heb ik niet.  
 
13-9-1943 
Een wagon stro gelost, moest om 10.00 uur klaar zijn, de andere ploeg weer in de haver voorbij St. 
Veith. Vanaf 10.30 uur niets gedaan tot het middageten, wat weer prima was, erwtensoep met vlees 
en aardappelen. Daarna weer balen met haver en suiker laden. Prachtig warm weer, het is heet in de 
loods. We hebben vandaag door de bakker, moest wegens ziekte in de barak blijven, twee ronde 
broden laten bakken die goed uitgevallen zijn. Vanavond eten we tegen bedtijd gekookte maïs met 
tarwe en diksuiker, dat we er lekker op kunnen strooien. Prima eten is dat, het voedt geweldig. We 
rijden met de auto dikwijls door Klagenfurt, wat voor ons ook met een wacht erbij, altijd erg fijn is. 
De kleurrijke kledij, waarbij rood wel de hoofdkleur is, valt bij de dames en meisjes het meest op.  
 
14-9-1943 
Het valt ons steeds moeilijker zo vroeg op te staan, we raken wat vermoeider en slapen nu wel beter. 
Vanmorgen tot het middageten een hooiloods moeten opruimen, waarbij we bezoek kregen van de 
commandant: de Oberstabszahlmeister (OZM). Hij was niet tevreden over sommige jongens die de 
lijn trokken. Er werd gedreigd met het terugzenden naar Stalag XVIII-C in Markt Pongau of Stalag IV-B 
in Mühlberg, als deze niet goed doorwerken. Vanmiddag soep, macaroni en aardappelen met 
komkommer gegeten. Toen twee wagons stro en hooi gelost en daarna nog wat opgeruimd. Rinus 
heeft wat maïs op de kop getikt wat we morgenvroeg eten. Vanavond hebben we wat lekkers 
gebakken; voor 4 man 2 grote borstplaatjes. Veel nieuws over de gehele toestand horen we niet, er 
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wordt nu ook s’avonds druk gevlogen met lesvliegtuigen die lichten aanhebben. Lieverd, ik had post 
van je verwacht maar weer is er niets, ik verlang toch zo naar post van je; schat.  
 
15-9-1943 
Een prachtige dag weer, warm. 600 balen suiker geladen; wat ligt daar aan waarde in de loods. Ook 
weer prima eten, soep met kluif en aardappelen met komkommer en pudding na. Met nog een paar 
sneden brood naar Maria Saal, waar we een wagon hooi uit Holland lossen. Steeds als we werken, 
ontbloten we onze bovenlijven, flink bruin zijn we al; ik draag nu ook steeds m’n korte broekje. Weer 
geen post, ach m’n lieveling, had ik toch maar een berichtje van je. Vanmiddag heeft Michel de OZM 
aangesproken om reden dat de OG, Michel heeft ontslagen als vertrouwensman. We moeten nu om 
05.00 uur opstaan. Vanavond zijn we na het eten met 12 man naakt wezen baden in een 
snelstromend beekje, waar we ons afspoelden onder een kleine waterval. Het was flink koud, maar 
heerlijk na afloop. Op onze weg terug, ± 15 min, liep ik zowat te slapen en dacht aan thuis. Oh, 
wanneer zal toch het einde komen? Van een boerin kregen we per man nog 4 appels, waar we 
morgen appelmoes van koken. Rinus had tijdens onze afwezigheid gezorgd voor heerlijke bloempap, 
zodat we direct konden aanvallen. Ik ga maar vlug naar bed, ben moe en slaperig. Ik hoop dan van je 
te dromen, zodat ik bij je thuis ben. Wanneer ik in bed stap, merk ik dat ik niet zo heel best ben; heb 
hoofdpijn van het koude water en de hele dag had ik toch al maagpijn, waarschijnlijk door het vele 
eten van maïs deze ochtend.  
 
16-9-1943 
Vanmorgen wat opgeknapt, maar krijg toch steeds maagkrampen. 2 Wagons stro gelost en wat 
appels op de kop getikt. Prima gegeten, het lijkt steeds beter te worden; 2 borden soep en 2 borden 
dikke soepbrij en 1 bord aardappelen met fijne uitjes! Vanmiddag balen haver naar een andere loods 
moeten brengen, heel wat balen op m’n rug versjouwd. Er staat een circus op het terrein. Vanavond 
appelmoes gegeten. Er is nog steeds geen post voor mij. Ik ben vanavond tot commandant gekozen 
over 30 man, daar Piet Michel deze functie niet meer mag uitoefenen. Het wassen is hier een 
hopeloze boel, als we s’avonds thuiskomen, moeten 30 man zich wassen aan 4 wasbakken! Dat, 
terwijl we er zo zwart en vuil uitzien, een douchebad zou heel gewenst zijn. Maar waarschijnlijk 
gebeurt dat wel als we in de stad worden gekwartierd, waar al eerder sprake van was.  
 
17-9-1943 
De dagen vliegen om. Nu al bijna 2 maanden in krijgsgevangenschap, wat is die tijd gauw gegaan. 
Zeker omdat je van de ene in de andere dag leeft, zonder vooruitzicht. Ik hoop nog steeds op goed 
nieuws uit Holland aangaande m’n Ausweis. Als het lang duurt gaat m’n boksloopbaan absoluut 
kapot, wel heb ik zwaar werk maar kan niet trainen. Sinds begin augustus heb ik niet meer getraind, 
ik ben zwaar geworden en heb een dikke maag. Vanmiddag was het eten niet zo heel veel in 
kwantum, in kwaliteit was het prima. Weer eten we s’avonds appelmoes en extra brood van de 
circusmensen. s’Avonds als ik ga “knobbelen” (naar de WC gaan) is het rustig buiten en de maan 
schijnt vol. Ik denk steeds aan thuis, maar met stil en mooi weer zelfs dubbel en hoop dat het in 
Rotterdam rustig is.  
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18-9-1943 
 Prachtig weer, het is s’morgens kil maar s’middags warm. We zweten dan behoorlijk in ons blote 
bovenlichaam bij het lossen van wagons of bij ander werk. Vandaag hebben we de hele dag moeten 
werken, haver, brood en toen weer 6 wagons stro. We kregen elk een pint bier van Hans en ik kreeg 
van een soldaat 2kg brood en van een andere soldaat nog broodmarken. Morgen koken we weer 
appelmoes en peren. We hebben een prima douchebad gehad na afloop van het werk. Een 
Hollander gesproken, ene Bindels, die met ± 65 man hier in Klagenfurt civiel werken. Morgen zouden 
er twee mannen, Bindels en Duijtemeijer, ons komen opzoeken in het kamp. Nog steeds geen post; 
wat duurt dat toch vreselijk lang. Als commandant heb ik het nu druk en ga als laatste man naar bed. 
Met de kampcommandant heb ik gesproken over verschillende dingen, welke hij zou behartigen.  
 
19-9-1943 
Vandaag, zondag, moeten we ook werken. Allen denken, als men op de auto zit, aan thuis. We zien 
mensen van ± 50 tot 60 jaar met koffers zich melden bij de kazerne. We gissen wat dat kan zijn en 
horen later, dat mannen tot 60 jaar zich moeten melden. Rinus zit op de auto te huilen, hij denkt ook 
veel aan thuis. Vanmiddag eten we in het kamp weer goulash. Lieve schat was ik maar bij je thuis, 
s’zondags aten we altijd zo fijn met z’n drieën. Ik denk heel veel aan jullie hoor! Het is hier ook 
s’middags broeiend warm, zou het in Holland ook zulk mooi weer wezen? Vanmiddag zouden we 
gaan zwemmen, maar het is te laat geworden door al het werk en het eten. Ook door de komst van 
de twee Hollanders, Bindels en Duijtemeijer, is daarvan niets gekomen. Ze brachten 2 broden, tabak, 
suiker en 102 mark (3,40 mark ieder) enz. voor ons mee! Ze mochten echter niet in het kamp komen, 
de nieuwe vertrouwensman Ab Alderden en ik hebben hen toen te woord gestaan. Voor het naar 
bed gaan hebben we flink wat appelmoes gegeten, waren er vreselijk vol van.  
 
20-9-1943 
Ben nu al 2 maanden krijgsgevangene! Wat is die tijd toch snel gegaan en hoe lang nog? Elke morgen 
als we door Klagenfurt rijden, 05.45 uur, rijden we langs een gevangenis waar prompt een paar 
gevangenen ons vanuit hun cel gedag zwaaien. Er is gisteren bericht gekomen, dat we met 30 man 
een tegoed hebben van 10.000 sigaretten over de tijd dat we in krijgsgevangenschap zijn. Dat is een 
waarde van 300 mark, we hebben bij elkaar in totaal 269 mark. Komen dus 31 mark tekort, maar die 
zullen voorgeschoten worden. Per man krijgen we dus, als ze daar zijn, 333 sigaretten! Ik heb 
gisteren weer naar huis geschreven en vanavond heb ik weer een brief geschreven. Het eten is 
s’middags niet meer zoveel als voorheen, zelfs iets te weinig voor het zware werk wat wij moeten 
verrichten. Als we s’morgens twee wagons stro gelost en nog één met hooi geladen hebben, moeten 
we ook s’middags nog 9 wagons stro lossen. Tot overmaat van ramp gaat het hard regenen en dat 
aanhoudt totdat we weer in het kamp zijn, door en doornat zijn we. Mogen een kachel plaatsen en 
het wordt gelukkig weer warm. Een groter plezier kon ons bij aankomst niet gedaan worden; er is 
post! Ik krijg 2 brieven van m’n schatten en 1 brief van Jan de Heus. De brieven van thuis dateren van 
18 en 24 augustus, van Jan de Heus 30 augustus. Dus verschillende datums op één dag ontvangen, 
zijn ± 20 tot 30 dagen onderweg geweest! Ben erg blij met de brieven, thuis gaat alles heel goed 
gelukkig en Corrie loopt al en maakt het ook prima. Nu zal er wel meer post los komen, ook stuurde 
Wil mij al 2 pakketten, wat zal daar van terecht komen? Deze zijn al 1 maand onderweg! Het brood 
zal wel zwaar beschimmeld zijn. Er zullen morgen heel wat jongens ziek zijn, door nattigheid en 
regen.  
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21-9-1943 
De jongens die gisteren doornat zijn teruggekomen, mogen thuisblijven. Er worden 7 jongens 
gevraagd om een karweitje te doen, waaronder ikzelf, moeten los stro opruimen. Ga speciaal mee 
daar ik post heb mee te geven en hoop één van de jongens van de post te zien; echter niet gezien. 
Eten echter in het kamp en zijn s’middags vrij. Goed eten, soep met macaroni en salade na; in totaal 
echter te weinig.  
Het weer is nu weer prachtig, zonnig en warm. Er wordt druk gevlogen in de lucht. Vanmorgen 
werden we een paar keer door wachtposten, die langs de weg stonden, met de auto aangehouden. 
Steeds weer lees ik de brieven over die ik heb gehad. De vrije middag gaat er goed in; heel wat 
jongens liggen te knorren. Het postadres is ook weer veranderd en is nu: Stammlager 317, Stalag 
XVIII-C, Markt Pongau, Salzburg. Voorlopig blijven we hier in Klagenfurt gestationeerd.  
 
22-9-1943 
Het weer is prachtig, s’morgens mistig en koud en s’middags warm en zonnig. Gisteren was het begin 
van de herfst, zullen we met de lente hier nog zijn? Ik hoop maar van niet en dat we dan thuis zullen 
zijn! Dan is deze krijgsgevangenschap weer lang genoeg! Vanmorgen en vanmiddag weer 8 wagons 
stro gelost. Elke middag bij het eten komen de 2 Hollanders, Bindels en Duijtemeijer, ons even 
opzoeken, we praten dan over de toestanden en hebben herinneringen opgehaald. Zij hebben onze 
brieven meegenomen.  
Vanavond hebben we rode kool met aardappelen gegeten, prima. We hebben een lange werkdag 
gemaakt; van 07.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot ± 19.00 uur. Bij het naar huis gaan gebeurt het dat 
een Franse soldaat ons aanspreekt en vraagt wat voor landslui wij zijn. De wacht heeft daar 
aanmerkingen op en onder luid geschreeuw en protest moet de Fransman mee op de auto naar het 
kamp, even later moet hij weer terug met de auto.  
 
23-9-1943 
Het wordt s’avonds al een heel stuk vroeger donker en ook s’ochtends als we om 06.30 uur 
wegrijden, is het nog flink donker. 2 Wagons hooi gelost en daarna nog andere karweitjes gedaan. 
Komen daardoor in een tuin terecht, waar we met 4 man ± 5kg stoofperen oprapen!, vanavond 
heerlijk stoven. De gevangenen in de gevangenis mogen we van onze wachtpost niet meer groeten. 
Engelse Kgf gooien dikwijls Player’s of Capstan sigaretten naar ons als we langsrijden, zo ook nu. 
Jongens wat een kapitaal, in Holland wordt op het moment wel 2 a 2½ gulden voor zo’n sigaret 
gegeven. Vannacht droomde ik, dat ik uit krijgsgevangenschap weer thuis kwam, ik huilde van 
vreugde. Geloof maar dat het een vreugde zal zijn; als dat maar eens waar was! Maar dat zal ook wel 
weer komen, en spoedig hoop ik. We waren laat vanavond doordat we vanmiddag 35.000 broden 
hebben gelost. Vanavond prima gegeten; bloedworst met aardappelen!  
 
24-9-1943  
Weer in het stro, bijna elke dag hebben we nu al stro gelost. We zouden ook naar boeren gaan, 
volgens Hans (onze Oostenrijkse burgerwerkgever, een prima kerel die zo nu en dan ook wat voor 
ons meebrengt), is het daar goed eten enz. Vanmiddag weer prima eten; soep, noedels met kaantjes 
en salade. Vanmiddag in de suiker; het is niet laat geworden. Zien onderweg ook Hollanders die ons 
luid toejuichen en ook oude soldaten, schijnbaar pas onder de wapenen. In het kamp krijgen we 
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snert met aardappelen en dan ook nog post! Ik krijg een brief van Pa en Moe. Vanavond kreeg Johan  
de Koning de heugelijke tijding dat hij naar huis mocht terugkeeren, wat een blijdschap!!  
 
25-9-1943  
Vroeg opgestaan, ons voor vertrek gereedgemaakt en toen konden we weer naar bed gaan. Er was 
vandaag geen arbeid, dus zullen we morgen, zondag, wel de sigaar zijn. Flinke schoonmaak 
gehouden en alles geschrobd, het zag er nu weer schappelijk uit. Rinus heeft een prima, voor 4 man 
grote borstplaat gemaakt; 35x35cm groot en 2cm dik! Elke morgen moeten de 4 pisbussen, welke 
we s’avonds klaarzetten en s’morgens tot de rand toe vol zijn, worden geleegd. Er worden nu 
s’avonds een paar jongens gemasseerd door Hein Lascaris. Door het zware werk zijn de lendespieren 
van hen behoorlijk vermoeid en stijf. Rinus had weer een geintje door met beide handen, zwart 
gemaakt met roet, de billen van Jan Knoppert vast te pakken. Weer schrijf ik een brief en ook een 
kaart naar huis, Jan de Koning neemt deze dan mee naar Holland en zal deze aan Wil geven. 
Vanavond goed gegeten; papkost met onze peertjes er overheen, lekker hoor. Vanmiddag is de 
Hauptman (kapitein) op bezoek geweest en is de koffer van Ab Alderden geïnspecteerd. Vanavond 
moesten we onze broeken en schoenen in het waslokaal hangen, daarna ging de deur op slot. Dit 
moet nu elke avond gebeuren, waarschijnlijk zijn de Duitsers bang dat we zullen vluchten.  
 
26-9-1943  
Gisteren eerst nog wat brieven geschreven, vandaag moeten werken in Tessendorf-Klagenfurt, palen 
versjouwen; wat een werk op zondag! Kon dit maandag niet gebeuren? De andere ploeg heeft een 
wagon sigaretten en tabak gelost en waren vroeger thuis; wij waren pas om ± 22.00 uur thuis. Deze 
week verwacht ik vele pakketten en post voor onze jongens. Weer een dag dat ik, en alle andere 
jongens, aan thuis denken. Gister had ik het ook weer te kwaad, kon wel in huilen uitbarsten. Maar 
troost me dan weer dat het toch niet zo lang meer duren kan, hoop dan weer op een Ausweis. Hier is 
toch ook een jongen vandaan gegaan met een Ausweis, al moet gezegd worden dat zijn vaderschap 
over 7 kinderen(!) ook heel wat gewicht in de schaal gelegd zal hebben. Vanmiddag weer goulash 
gegeten. Gelukkig dat we vanmiddag thuis blijven; het regent dat het giet. De 120 sigaretten, welke 
wij 11 september ontvingen, zijn bij de meeste jongens al op. Het is één gebedel en geklaag om 
sigaretten aan de jongens die nog sigaretten hebben. Ik, die niet rook, heb nu van de 120 stuks nog 
20 sigaretten over, hoewel ik ook wat verruild heb voor een blikje gecondenseerde melk, brieven en 
kaarten. Het wachten is nu op de 10.000 sigaretten voor de 30 man; wat een rijkdom! Het is nu 
avond, we hebben zojuist goulash gegeten, was prima maar weinig. Hier in het kamp krijgen we, als 
de kok s’zondags zelf moet koken, veel minder dan als we in de eetzaal eten. De jongens zitten te 
kaarten en begeleid door een mondharmonica zingen we; “dat alles weer over gaat, dan gaat alles 
voorbij”. Inderdaad fleuren we elkaar maar op; hoop doet leven! Vreselijk veel last van vliegen 
hebben we hier, het ziet er zwart van. Van de Bersselaar maakt 2 vliegenmeppers waarmee we grote 
meppen maken; 15 tot 20 dode vliegen per mep! Ik ga maar vroeg naar bed, het is net 20.00 uur, 
morgen is het weer vroeg op en het zal wel weer stro lossen zijn. Eerst heb ik nog m’n broek en 
schoenen in het waslokaal moeten brengen. Niet zo gezond, want s’morgens zijn broek en schoenen 
klam en vochtig.  
 
 
 



 

45 

 

27-9-1943  
Vannacht gedroomd van jou, lieverd, jammer dat het geen werkelijkheid was. Weer een nieuwe 
week, wat zal die weer brengen? Al vroeg met de auto naar St. Veith, in de haver werken. Amper een 
kwartier daar of we moesten weer terug, om gemalen maïs te laden waarbij natuurlijk ook het een 
en ander voor ons achterblijft. Bij het middageten horen we dat er 3 pakketten zijn aangekomen, de 
andere pakketten zullen nu ook wel volgen. s’Middags rijden we weer met de auto en gaan naar de 
molen. Als we daar klaar zijn, moeten er nog 3 wagons met stro gelost worden in Maria Saal, zodat 
het wel 18.30 uur zal zijn voordat we in het kamp zijn. Post is er niet, waar we wel op gehoopt 
hadden. De Hollanders Bindels en Duijtemijer hebben we vandaag niet gesproken, wel gezien, toen 
zij bij de molen voorbijreden riepen ze ”Hollanders?”; waarna wij als uit één mond riepen; “Ja!” Het 
was jammer maar we hadden hen nog post te geven voor Holland. s’Avonds luisteren we vol 
aandacht naar de “roofverhalen” van Rinus. Vandaag hoorden we ook weer wat nieuws van de 
oorlogsfronten.  
 
28-9-1943  
Vanmorgen gewekt door de OG, die ons vertelde dat we om 09.00 uur gepakt en bezakt klaar 
moeten staan, daar we van hier vertrekken naar Graz. Daar is ook m’n zwager Antoon; hoop hem 
daar te ontmoeten. Jammer dat we weggaan, we hadden juist zo’n gezellig leven hier. Ook erg 
jammer voor de post, het eten en de pakketten; zou het om militaire redenen zijn dat we hier 
vertrekken? De sigaretten, 10.000 stuks, zullen nu ook wel van de baan zijn, hoewel er gezegd werd 
dat ze nagestuurd zouden worden; en ook ons verdiende geld. Nu moet ik m’n vrouwtje weer 
schrijven, dat we weer verhuisd zijn. Met de auto gebeurt er bijna een ongeluk doordat deze, 
wegens de regen, weggleed en de 2 aanhangwagens zowat omsloegen. We zien veel soldaten, ook 
gepakt, naar en van het station gaan. Op het perron zijn ook veel soldaten, we reizen met een 
personentrein. We zien nog enige Hollandse jongens, die post en een berichtje van ons naar thuis 
zullen sturen, zodat zij daar weten dat we uit Klagenfurt weg zijn. Om 9 uur rijden we weg, rijden 
weer door een mooi landschap en praten over de toestand en hoe deze zich zal ontwikkelen. Krijgen 
brood, boter en worst voor de reis. Als het bijna 12.00 uur is, rijden we langs een paar stations door 
Joegoslavië. Moeten straks om 12.30 uur overstappen in Maribor-Slovenië naar Graz. In ons oude 
kampje komen waarschijnlijk 50 Russen of Italianen, zoals gezegd werd. Er wordt bij elk station wel 
gestopt, zijn om 16.00 uur in Graz, zo te zien een grote industriestad. Op het perron worden we door 
een Hollandse officier van de Waffen SS gadegeslagen, even later roept hij onze wachtpost bij zich. 
Hij verwijt ons dat we fluiten(!) en het wordt dan verboden. We moeten hier ± 2 uur wachten. Om ± 
18.00 uur vertrekken we naar onze bestemming, Unterpremstätten, hoe zal het daar zijn? Hier op 
het perron in Graz, speelde zich hetzelfde tafereeltje af wat ik laatst, bij m’n laatste bokswedstrijd in 
Berlijn, beleefde met Russen die als Kgf aan een spoorlijn van een station werkten. Wij gooiden toen 
een handvol sigaretten waar de Russen als wilden op afstormden. Dat kon ik niet vergeten en heb 
dat later thuis dikwijls verteld en datzelfde beleefde ik nu weer. Nu waren wij Kgf en gooiden 
Duitsers of Oostenrijkers ons sigaretten toe en waar we als ook als wilden op af stormden! Wat een 
wereld is het toch! We zien er allen uit als een stelletje vuil goed, ieder heeft een ander, verschillend 
uniform aan wat te klein of te groot is. Wanneer zullen we het stelletje weer eens kunnen omruilen 
voor ons burgergoed? Nu kijkt ieder ons aan en na en begrijpt niet dat wij Hollanders zijn en zo 
gekleed gaan. Vanuit Graz rijden we nog een eindje met de trein, stappen uit en moeten dan lopen 
met onze zware koffers (met suiker, meel enz.). Het wordt een ware beproeving, steeds als we 
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iemand vragen hoe ver het nog is, wordt gezegd; nog 15 minuten. Ondertussen lopen we al ± 1 uur, 
dan bij een boerderij horen we, dat in het kamp waar we naar toegaan alleen Hollanders zijn. Onze 
wachtposten weten ook de weg niet, zodat we in een onzekere toestand verkeren. Het wordt al flink 
donker en lopen weer een klein uurtje, dan eindelijk zien we in de verte een licht branden en komen 
daar aan. In het kamp zelf is het licht defect en moeten dan in het donker tobben. In de eetzaal 
moeten we ons eigen brood opeten, we hadden gehoopt op warme soep. Ik hoor dat m’n zwager 
Antoon hier ook is en ook alle bekende jongens uit Markt Pongau, behalve degenen die naar Kufstein 
gingen. We komen in een barak waar we onze koffers voor inspectie moeten opsluiten en slapen dan 
de gehele nacht door, vermoeid als we zijn.  
 
29-9-1943  
Vroeg in de ochtend hoor ik het bekende fluitje van m’n zwager Antoon, antwoord hem en vinden 
elkaar. Ben apart opgesloten maar kunnen wel met elkaar spreken. Hij moet gaan werken, ik ga eten 
en ben het met de jongens roerend eens dat het kamp hier het niet haalt bij Klagenfurt, vooral wat 
betreft het eten, het is vreemd maar het zal wel wennen. De jongens hier werken in Graz in het 
Verpflegungsamt, dus hetzelfde werk wat wij deden in Klagenfurt, alleen geen stro. Ben benieuwd 
wat wij voor werk moeten doen. Vanavond spreek ik Antoon weer, hij zei vanmorgen dat hij al heel 
wat post heeft ontvangen. Hebben zeer strenge kofferinspectie gehad, heel wat spullen zijn 
afgenomen, maar men zegt dat we het terugkrijgen. Middageten is behoorlijk maar wat minder dan 
in Klagenfurt; krijgen 2 dekens, 1 laken, 1 handdoek, vork, mes, lepel en wasbak. Hebben een 
douchebad gehad. De jongens gezien die terugkwamen van hun werk in Graz. Antoon gezien en 
gesproken, hij ziet er best uit en had ook een brief van Wil voor mij, de eerste brief die Wil mij 
stuurde via Antoon. Om 21.00 uur gaat het licht hier uit, dus is men verplicht vóór die tijd op bed te 
liggen. Gelukkig gaat thuis alles goed zoals Wil schreef in haar eerste brief en ook in de twee laatste 
brieven, welke ik deze week ontving. Volgende week verwacht ik heel veel post van thuis en ook 
anderen.  
 
30-9-1943  
Vannacht koud geweest, 04.45 opgestaan, 05.30 uur eten. Om 06.00 uur werken in het kamp, de 
andere jongens rijden met de auto naar Graz, gaan daar in verschillende lagers werken. Wij moeten 
werken aan een latrine, waarvoor een 1½ meter diepe kuil in de harde grond gegraven moet 
worden. Met houwelen moet de grond stuk en losgemaakt worden. Zwaar werk, maar doen het 
langzaam aan, andere jongens werken aan een prikkeldraadversperring. Het brood is flink wat; 3¾kg 
in de week. Het middag- en avondeten valt echter zwaar tegen, de soep is erg dun. Er wordt gezegd 
dat we morgen ook gaan werken buiten het kamp, ben benieuwd waar en of we bij elkaar blijven. 
Heb ook de brieven van Antoon gelezen, het gaat gelukkig goed met Jeanne en de anderen. Jeanne 
schrijft veel over Wil en Corrie, zodat ik weet dat het hen ook goed gaat en dat Corrie zo ondeugend 
is geworden. Het is een akelig kamp hier, er mag niet eens vrij gekookt worden, hopen maar dat we 
spoedig gaan werken buiten het kamp. Of nog liever gaan we naar Klagenfurt terug. Maken hier 
lange dagen van s’morgens 04.45 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur. Avondeten om 19.00 en 
naar bed om 21.00 uur. Nee; we hebben het hier niet getroffen. Er is vandaag door ons prikkeldraad 
gespannen, er wordt gezegd dat er hier 500 Italianen bijkomen. De bewaking is hier niet streng; men 
kan gewoon het kamp uitlopen! Echter is al ons burgergoed en ook de Hollandse uniformen 
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ingenomen! Er is post gekomen wat vanavond is uitgedeeld, Antoon krijgt verschillende brieven 
welke ik ook lees, Jeanne schrijft dat het haar, Wil en Corrie goed gaat; gelukkig!  
 
1-10-1943  
Wat een slaap heb je nog als je s’ochtends om 04.45 uur moet opstaan en om 06.00 uur weggaat. 
Wij, Rinus en ik, zijn ingedeeld bij de groep voor lager 13 wat onder de jongens de naam heeft het 
slechtste lager te zijn. Vandaag 3 wagons gelost met tabak en sigaretten (Rinus heeft daarvan een 
portie op de kop getikt!) en 1 wagon met blikgroenten. Onder het eten, in het eetlokaal van het 
lager, was er luchtalarm en er werd geschoten, gedurende 3 uur. Het werk werd gestopt en waren 
daarom pas om 20.00 uur in het kamp. De andere jongens waren er nog niet, we gingen pas eten 
toen zij er waren; vanavond pas om 21.30 uur het middageten gekregen! Mooie boel, flink gewerkt, 
flink honger en weinig eten. Piet en Abel zijn ingedeeld bij de grondploeg maar zullen proberen bij 
ons in de ploeg te komen. Vanavond gehoord dat de 30 onderofficieren, waaronder mijn zwager 
Antoon, morgen vertrekken naar Krakau in Polen 3). Wat een ramp en het is reuze jammer, was juist 
zo blij dat ik Antoon weer had ontmoet en nu gaat hij weg. Heb hem vanavond nog niet gesproken, 
zij zijn net binnengekomen in het kamp. Het is al 20.00 uur geweest, wat zal hij wel niet zeggen? Er 
moet ook nog post zijn, Antoon krijgt een brief van zijn grootmoeder, ik praat nog met hem en 
bepraten verder de toestand. De onderofficieren krijgen voor 5 dagen eten mee. Antoon vindt het 
zelf erg beroerd weg te moeten en ook nu weer erg jammer dat hij mij nu voor de tweede maal 
(eerst in Mühlberg en daarna in Markt Pongau) verlaat. Een ploeg, waaronder Antoon, werd 
vanavond bij thuiskomst aan den lijve gefouilleerd en waarbij heel wat spullen (bussen jachtworst, 
conserven alles tussen de benen meegesmokkeld) tevoorschijn kwamen. We gaan pas om 22.30 uur 
naar bed, dat is niet veel slaaptijd tot 04.45 uur!  
 
2-10-1943  
Gelukkig maar een halve dag werken, vanmiddag baden, de was doen, sokken stoppen en brieven 
schrijven. Vanmorgen 3 wagons gelost, 1 tabak, 1 wijn en 1 met vleeswaren. Vroeg klaar om 13.00 
uur, eten en terug naar het kamp, daar krijg ik een brief die m’n zwager Antoon voor mij heeft 
achtergelaten. Hij schrijft dan:  
 
Beste Jo,  
Deze regels schrijf ik je in haast, we staan op het punt te worden gevisiteerd voor vertrek. Nog even 
een laatste groet van mij. Beste groeten aan allen in Holland en jij ook nog met je tweede trouwdag 
op 8 october en met de verjaardag in november a.s., als ik je voor die tijd niet weer zie. Mijn eigen 
eerste trouwdag 7 october a.s. vier ik ver van huis, doch je begrijpt wel dat mijn gedachten vooral de 
laatste tijd steeds in Holland zijn bij vrouw en huis. Enfin, we hoeven elkaar geen mietje te noemen, 
dat is bij allen zo. Jo, houdt je taai ouwe zeerover en kop op. Tot ziens in een nieuw lager of in Holland 
onder de kerstboom.  
De beste wensen van je zwager,  
Antoon Duijnhouwer.  

 
3 Stalag 369 Kobierzyn / Krakau. Onder deze 30 bevonden zich Kgf 96763, 96764, 96958, 96977, 96981, 97114, 97115, 
97117, 97141, 97169, 97453, 97531, 97539, 97723, 97724, 106076, 106188, 106198, 106230, 106568, 106584, 106587, 
106676, 106761, 107116, 107284, 107285, 107739, 107741 (totaal 29 sergeants, 1 mogelijk nog onbekend). Antoon 
Duijnhouwer was één van hen.  
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Hartelijke woorden van m’n zwager, had werkelijk niet aan m’n tweede trouwdag gedacht, omdat je 
van de ene dag in de andere leeft. Ik begrijp wat er in hem moet omgaan, daar hij ook niet weet 
waar zij heen gaan. Beste Jeanne, als je het bericht hoort van Antoon dat hij nog verder weg is, hoop 
ik, dat je het niet te zwaar zal opnemen en het zo optimistisch zal bekijken als Antoon zelf doet. Het 
kamp wordt ook gecommandeerd door een OG, door onze jongens de “bal gehakt” genoemd. Wat 
een stem heeft die kerel! Het is zaterdagavond; de zoveelste in onze krijgsgevangenschap, avond vol 
herinnering en heimwee naar huis. Ook s’ochtends als we met ruim 40 man opgepropt in de auto 
staan, denk ik veel aan jullie; vrouw en kind in Holland. Denken ook vaak aan een vluchtpoging met 
z’n vieren, maar dat idee loopt weer spaak door de grote afstand en het ontbreken van de juiste 
kledij. Hopen dan maar weer dat de oorlog gauw afgelopen zal zijn.  
 
3-10-1943  
Net zo vroeg opgestaan als door de week maar kunnen na het eten en appèl, weer naar bed tot ± 
09.00 uur, wat de anderen en ik ook gedaan hebben. Piet en Abel werken vandaag, ik denk tot 
vanmiddag. Denk aan Antoon, waar hij momenteel zal zijn en aan thuis. De hele morgen is het fluitje 
van de OG al gegaan; dan hiervoor en dan daarvoor. Ik heb m’n goed gewassen, zo goed en kwaad 
als het ging met shampoo en scheerzeep, het was zwart van het vuil. Heb het wat schoon gekregen, 
zal proberen wat ondergoed naar huis te sturen, dan ben ik wat vracht kwijt. Wacht nog even met 
een brief te schrijven daar er post is gekomen, wellicht is er iets voor mij bij zodat ik kan 
antwoorden. Zijn laat met het eten vanmiddag, de jongens die vandaag moeten werken zijn om 
06.00 uur weggegaan en nog niet terug. Het is al 15.30 uur, hoop dat daarin verandering komt. 
Michel is nu vertrouwensman geworden over 118 man. In elk lager waar we kwamen zijn we 4 tot 5 
weken gebleven, hoe zal het hier weer gaan? Het is hier een gewezen arbeidslager, slapen met 2 
boven elkaar en hebben met 2 man één kast. Krijgen ook eetkaarten welke geprijsd zijn: 13,30 
reichsmark (10,- gulden) voor elke dag 3 maaltijden, ontbijt, middageten en avondeten, we moeten 
bij elke maaltijd bonnen afgeven. Ontvang vanmiddag tijdens het eten maar even 4 brieven en 3 
kaarten van Wil, 1 brief van Jeanne. Ook een brief van Theo Huizenaar waarin hij schreef dat de 
Ausweis voorlopig is afgeketst, maar blijft zijn best doen. Dat hopen we dan maar! Er is ook een kaart 
van m’n zwager Cor Remeeus, heb vanavond hem, Jeanne en Huizenaar een brief teruggeschreven. 
Ik zit nog laat te schrijven, het is al 22.00 uur, vanavond dus een uurtje later naar bed.  
 
4-10-1943 
Een uur langer geslapen, de klok is een uur verzet. Nog erg licht s’morgens, het valt niet mee zo 
vroeg op te staan. Het werk in de lagers valt niet mee, is wel verschillend maar tamelijk zwaar met 
weinig eten. We horen dat Klagenfurt gebombardeerd is, gelukkig dat we er weg zijn. Vandaag 
vooralarm geweest, echter geen groot alarm. Pakketten zijn aangekomen, 23 stuks, echter voor ons 
was er geen bij. Sigaretten ontvangen over october, 75 halve met mondstuk. Wachten dan met 
smart op onze 10.000 sigaretten, die we nog tegoed hebben. Er gaan geruchten dat we hier ook 
weer gauw vandaan gaan. Als we s’nachts naar het abort moeten gaan we naar buiten, weer of geen 
weer. s’Avonds worden we nu steeds gefouilleerd. Rinus huilt s’nachts in bed om thuis; zijn vrouw 
met 4 kinderen, krijgt maar 21,35 gulden vergoeding. Hij zal door middel van de vertrouwensman, 
een bezwaarschrift laten indienen.  
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                                          Cor Remeeus                                              Antoon Duijnhouwer (1947) 

 
 
5-10-1943 
Elke morgen even vroeg op, eten en dan in de auto, waarin we als haringen gepakt staan. We slapen 
dan nog een beetje en schudden door elkaar en ruiken van allerlei geurtjes. Hebben wat wagons 
gelost en geladen was tamelijk zwaar, daarbij kwam nog vooralarm maar gelukkig geen groot alarm. 
Waren vroeg klaar ± 17.00 uur. Het eten s’middags is bitter weinig, vanavond na het werk hebben 
we erover geklaagd, of het succes zal hebben? Brood krijgen we hier veel; s’morgens 400gr en 
s’avonds 150gr, totaal per dag 550gr en per week dus 3¾kg. Het middag- en avondeten is echter te 
weinig, hoop maar dat de pakketten, welke Wil stuurde spoedig zullen aankomen, hoewel de 
bederfelijke waar dan toch wel bedorven zal zijn. We kunnen ons zelf het beste beschouwen als 
volgt; in het kamp achter prikkeldraad als Kgf en met het werk als een arbeider daar er geen 
wachtpost bij is en we vrijuit rondlopen.  
 
6-10-1943 
Ben vanmorgen in bed gebleven daar ik me niet zo best voelde en hoofdpijn had. Kan dan vandaag 
m’n boel wat in orde maken en regelen. Piet en Abel proberen nu in hetzelfde lager te komen waar 
Rinus werkt. Fijn een broodje gebakken en grutten gekookt. Weer zijn er pakketten aangekomen, al 
23 stuks van de week en nu weer 8 stuks. Er gaan geruchten dat wij Hollanders spoedig vrijgelaten 
zullen worden, ik ben benieuwd wat daarvan waar is! Er komen in het kamp 950 Italiaansche Kgf of 
geïnterneerden erbij, waarvoor de overige barakken worden schoongemaakt. Ik heb zo’n idee dat 
we hier niet lang meer zullen blijven. Hebben op een voorschot van 70 pfennig; 1 pakje waspoeder 
en 1 stukje zeep gehad, vanmiddag gelijk m’n kousen gestopt en ander goed versteld.  
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7-10-1943 
Heel wat werk verzet vandaag, wagons gelost en geladen. Vanmiddag een foto van ons gemaakt 
door onze burgeropdrachtgever, ben benieuwd hoe de foto zal zijn. Kreeg vanavond van hem ook 
een half brood. Over de politieke toestand en oorlogshandelingen horen we niet veel. We zijn nu 
met z’n vieren bij elkaar in lager 13; Rinus, Abel, Piet en ik en doen daar ons werk, soms zwaar, soms 
weer licht echter wel afwisselend. Beginnen daar om 07.00 tot 09.00 uur, dan koffiedrinken van 
08.45 tot 09.15 uur. Dan om 12.00 uur middageten tot 13.00 uur en weer werken tot 17.00 of 18.00 
uur. We werken in allerlei levensmiddelen, er zijn zeer grote hoeveelheden opgeslagen, dit alles ter 
verzorging van de Wehrmacht. 
 
8-10-1943 
Het is onze tweede trouwdag vandaag liefste schat, van harte gefeliciteerd hoor, we vieren deze 
heuglijke dag met z’n drietjes wel over, als ik weer thuis ben. Lieveling, ik heb je vandaag toch zo 
gemist, steeds dacht ik aan je hoe we toch samen en later met onze jongen zo fijn lief en leed 
deelden. Vandaag hebben we weer heel wat werk verzet. 2 Wagons graan uit Italië gelost, 
waarschijnlijk is dat oorlogsbuit. Als ik in m’n krib lig, schat, denk ik steeds aan je en kan dan zo naar 
je verlangen. Elke nacht word ik wakker en m’n eerste gedachten zijn bij jou en Corrie. Er is weer 
post gekomen, hoop dat er van jou iets bij is, schat. Hopeloos is ook dat als we om ± 17.00 uur klaar 
zijn, pas om 18.30 uur of later worden opgehaald door de auto. Zijn dan pas tegen 20.00 uur in het 
kamp, eten dan en gaan naar bed, zodat we aan onze dag geen donder hebben. Er is zelfs geen tijd 
om ons behoorlijk te wassen of op te knappen. Michiel is bezig om deze zaak en andere hopeloze 
toestanden te bespreken en te verbeteren. Het weer is voor deze tijd van het jaar is prachtig, de zon 
is nog flink warm.  
 
9-10-1943 
Er wordt beweerd dat we hier weer spoedig vandaan gaan. Het uitreiken van pakketten, wat 
s’avonds na het eten en even voor het slapen gaan geschiedt, is ook hopeloos. Meestal ontbreekt de 
helft, zo ook vanavond. Toen Janus van der Kleij zijn pakketje in ontvangst nam, was het kostbaarste 
voor hem zoals; shag, zeep enz. weg. Vandaar waren we al om 12.00 uur klaar, maar hebben moeten 
wachten tot 17.30 uur tot de auto kwam!! Om ruim 18.00 uur waren we pas in het kamp, ieder 
wordt daar grondig gefouilleerd. Daar waar we werken is onze burgeropdrachtgever een invalide, 
met één hand, door ons “Stompie” genoemd.  
Weer wagens moeten laden en lossen, graan en tabak uit Italië. Van Stompie 5,5kg brood gehad voor 
25 man; voor ieder dus een behoorlijke boterham. Scheerzeep gehad voor 3 maanden. Een ploeg 
van 8 man moest vanavond later werken, komen helemaal in de nacht thuis. Fijn is hier wel dat we 
dat we hier in het kamp s’zaterdags na het werk gaan baden. Had gedacht post te ontvangen, helaas 
niets, morgen schrijf ik je weer schat. Dan is het zondag, we moeten wel een halve dag werken. 
Rinus, Piet en Abel zijn goede kameraden voor mij, we werken steeds samen hier en maken plannen 
voor de toekomst.  
 
10-10-1943 
Moeten vroeg op, maar hoeven toch niet te werken. Ik wacht maar tot vanmiddag met Wil te 
schrijven, misschien is er ook post. Zal ook Cor weer schrijven. Somber weer, van dat soort weer dat 
je veel aan thuis denkt. Lieverd, ik wou dat ik fijn bij jullie was. Hoe gezellig was het niet s’zondags 
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thuis, nietwaar? Nu hier dus, in een kamp afgezet met prikkeldraad en niet veel te eten, schreeuwen 
en schelden de ganse dag. Ben reuze benieuwd, hoe Antoon het zal maken in Polen, jongen hou je 
goed hoor, wie weet zijn we weer spoedig vrij. Ik heb al lang niet meer getraind, door gebrek aan tijd 
en ook lust, ook heb ik niet veel hoop meer op de Ausweis. Huizenaar schreef me op 1 september 
dat het voorlopig van de baan was, maar er wordt alsnog aan gewerkt misschien nog een kleine 
hoop dan. M’n boksloopbaan gaat zo absoluut kapot als het nog langer duurt, dan moet ik me na de 
oorlog maar helemaal toeleggen op de sportschool.  
 
11-10-1943 
Heb het weer te pakken, heimwee, vreselijk lieve schat, ik verlang toch zo naar je, maar hoop dan 
maar weer op een spoedige oplossing. Lieverd, wat zal dat een blij weerzien zijn, als we weer bij 
elkaar zijn met onze kleine lieve schat. Als ik maar weer wat post van je ontvangen heb, dan kikker ik 
weer op. Er zijn vandaag weer wat postpakketten gekomen, 20 stuks, ben benieuwd of er wat voor 
mij bij zal zijn. Er zijn vandaag geen wagons gelost of geladen, hebben werk verzet in het 
Verpflegungsamt, koeken evenals chocolade in zakken ingepakt. Hebben ± 1000 kisten verplaatst, 
bestemd voor vliegeniers en bemanning van pantservoertuigen. Vreselijk veel waren zijn daar 
opgeslagen, voor millioenen guldens. Ik heb een baret gehad, in ruil voor m’n muts. Ook Rinus, Piet 
en Abel, we lijken nu wel op Italianen of Fransen. Vrijdag is er door Stompie een foto van ons 
gemaakt, ben benieuwd hoe deze zal uitvallen. Zal deze dan, indien mogelijk, naar huis sturen. Schrijf 
ook Cor en vraag hem naar Wil te schrijven.  
 
12-10-1943 
Het is s’morgens en s’avonds flink koud. Er is in het kamp controle geweest door de Gestapo, zoals 
de jongens bij onze thuiskomst vertelden, koffers en kasten zijn allen nagekeken. Waarnaar gezocht 
was wisten zij niet. Gisteren is een van de jongens naar Graz moeten komen om daar verhoord te 
worden, daar hij een brief clandestien door een Duitse soldaat had laten posten. Hoop voor hem dat 
het goed afloopt. Het is nu ongeveer 10 dagen geleden, dat ik post van je heb ontvangen schat, hoop 
nu maar dat er morgen iets is. s’Avonds in de auto terug naar het kamp, denk ik heel veel aan jullie, 
lieverds. Overdag heb ik daar door m’n arbeid niet veel tijd voor, maar in de auto, oh lieverd, kan ik  
zo naar je verlangen.  
 
13-10-1943 
Het heeft gevroren, flink koud vannacht en vanmorgen, zo ineens van warm naar koud. De hele dag 
is het koud gebleven. Treurig is wel dat we het ± 18 km lange traject van Unterpremstätten naar Graz 
in een open auto moeten afleggen, zonder banken en in een snijdende koude wind, zodat we 
verkleumd in het lager aankomen. Vanmiddag maar één schepje eten, doch de mededeling dat er 
vandaag post was, deed onze ellende een beetje vergeten in het vooruitzicht vanavond een bericht 
van thuis te ontvangen. Om ± 17.00 uur klaar en tot 18.30 uur in de kou op de auto moeten wachten, 
gelukkig was deze nu overdekt. Geen post voor mij, een grote teleurstelling, hoop dan maar dat er 
morgen post voor mij is. Vandaag 4 wagons jachtworst gelost, ± 60.000 blikken elk van 850gr! Rinus 
en Abel zijn vandaag ziek thuisgebleven, trouwens heel wat jongens zijn ziek, morgen blijft Piet ziek 
thuis. We hebben een krentenbrood en een gewoon brood laten bakken, was goed uitgevallen en 
smaakten prima, en ter aanvulling op het avondeten een flinke pan grutten (was een beetje dun).  
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14-10-1943 
De kou is voorlopig weer afgelopen, vandaag is het regenachtig. Vandaag hoorden we dat de 
Italiaanse maarschalk Badoglio de oorlog heeft verklaard aan Duitsland. In het algemeen horen we 
niet veel van de oorlogstoestand. We hebben in Holland wel eens gelachen en gespot op de 
“bukshagraper” maar hier is het algemeen! 3 Wagons gelost met 36.000 blikken goulash met 
rundvlees en noedels en 1 wagon met 6.000 blikken pruimen en abrikozen geladen. We waren 
tamelijk vroeg thuis, de zieke Rinus en Piet hadden thuis grutten gekookt met wat abrikozen. Er was 
geen post vandaag.  
 
15-10-1943 
Met z’n vieren ziek thuisgebleven; ik was stijf en had het koud, Abel hoestte erg, Rinus en Piet ook 
ziek, met z’n vieren moesten we naar het Krankenrevier (ziekenzaaltje)! De 4 Musketiers; zelfs ziek 
worden doen zij met z’n vieren!! Post moet er ook zijn, hoop dan ook dat er nu eindelijk wat post 
voor me bij is. Niets hoor, geen post! In het Krankenrevier krijgen we het eten op bed, Abel en ik 
krijgen dunne soep om de diarree tegen te gaan, Rinus en Piet krijgen lekkere zuurkool met 
aardappelen. Krijg om ± 15.00 uur toch nog een kleine portie zuurkool van de sanitäter 
(ziekenverzorger). Van Piet Michel, die naar de Hauptman in Graz geweest is om daar verschillende 
zaken te bespreken, krijg ik een brief vanuit Klagenfurt. De brief van 4 october is van Wil en 
doorgezonden door K. Brongers, schrijft mij dat alles thuis prima gaat. Gelukkig toch nog post van 11 
dagen terug! De dokter is geweest en we moeten morgen ook nog op bed blijven. Er is weer heel wat 
retourpost teruggekomen, zeker van 14 dagen terug. De antwoordkaarten en brieven waren niet 
ingevuld, dus die post is nu zeker weer een maand achterop geraakt. Het is te hopen dat daar 
spoedig verandering in komt, evenals met de pakketten. Wil schrijft dat sinds 18 augustus tot 4 
october er al 7 pakketten onderweg zijn, er zijn pakketten waarin foto’s zitten. Het zal mij benieuwen 
wat van de pakketten en foto’s over zal zijn.  
 
16-10-1943 
Vannacht weer flink koud geweest, we bevroren haast in het Krankenrevier. Er staat een kachel maar 
die mag officieel niet branden voor 1 november. In de andere kamer wordt al gestookt met het hout 
wat de jongens meebrengen. Algemeen gaat het praatje, dat als de Italianen hier komen, wij naar 
huis gestuurd zouden worden. Wat zal daarvan waar zijn? Er zouden hier Italiaanse Kgf komen, een 
week geleden al, maar nog steeds zijn zij er nog niet. De 10.000 sigaretten zijn ook nog niet 
gearriveerd. Michel heeft van de Fransen 60kg biscuits gehad voor ± 113 man, ieder kreeg vandaag 
35 biscuits. Dus dit is het eerste resultaat van zijn bezoek aan de Franse vertrouwensman, ook heeft 
hij de Engelse vertrouwensman gesproken, deze zou zich in verbinding stellen met het Engelse- en 
het Americaanse Rode Kruis voor pakketten voor ons.  
 
17-10-1943 
In het ziekenzaaltje slapen we wat door, de dokter is gister niet geweest en zal vandaag ook wel niet 
komen, dus blijven we hier. Morgen nog hier en dinsdag weer werken. Het is weer flink koud, vooral 
vannacht en het is somber weer. Denk aan thuis, maar we zijn allen optimistisch ten opzichte van de 
vrede. We hebben van de week, in plaats van sokken nu voetlappen gehad. We lijken nu allen op 
Russen of Laplanders met de klompen en klompschoenen, waar de jongens de hele dag op moeten 
lopen. Sommigen strompelen er gewoon op, gelukkig heb ik m’n goede hoge kistjes waar ik steeds 
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op loop. Moeten echter nodig voorzien worden van grove spijkers op de zolen en haken voor veters, 
maar er wordt geen reparatie gedaan. Gisteren hebben we nog een fijn bord rijst gegeten, Rinus 
ruilde dat voor wat tabak. Hoe kan het toch als Kgf rijst te kunnen eten, terwijl m’n kleine schat en 
vrouw het in Holland niet meer kunnen krijgen! Er is vanmiddag, toen de auto aankwam met de 
jongens, door hen een bus met vlees afgeworpen over het prikkeldraad in het kamp, wat door de 
wachtposten is gezien. Degene die dat heeft gedaan zal wel flink straf krijgen. De ploeg werd 
gefouilleerd en bij sommigen werd nog wat suiker enz. gevonden, niet alles van de “smokkelwaar” 
werd gevonden door de wachtposten. Vanavond regende het flink, het kamp veranderde in een  
ware modderpoel.  
 
18-10-1943 
De ziekenzaal is nu op 2 bedden na vol, totaal zijn er 10 bedden. De OG ging aardig te keer toen hij 
ons hier allen zag en vroeg of het hier een sanitorium was, morgen zullen we maar weer gaan 
werken. Er is wat post maar er is niets voor mij, wel een pakket. We beleven in het Krankenrevier 
niet veel, praten wat en slapen de hele dag, het eten wordt ons gebracht; dus wat wil je nog meer! 
Het licht is defect, gaat steeds aan en uit en het wordt al knap donker, sinds vanmiddag is ook de 
waterleiding defect. De zieken moeten vanavond in de eetzaal bij de dokter komen, daar was wel 
licht; ik kreeg nog een dag binnendienst en Rinus, Piet en Abel nog een dag te bed. Er is materiaal 
gekomen voor de cantine, we kunnen nu het een en ander kopen.  
 
 
19-10-1943 
Vanmorgen waren er van de 113 man zeker 40 ziek! De dokter werd geroepen en er gaan vanmiddag 
zeker weer 20 man aan het werk. Er is veel post, echter is er voor de ploeg van Klagenfurt niets bij. Er 
is een rapport naar de Hauptman gestuurd, over een Duitse soldaat die enige van ons met een 
bajonet dreigde. Vanmorgen aardappelen geschild, morgen gaan we weer werken. In het kamp is het 
ook niets om steeds te blijven, 5 dagen hier is wel weer welletjes geweest! In de afgelopen dagen 
heb ik wat kleding versteld en gestopt. Prachtig weer nu, de zon schijnt en het is warm in de zon. 
Geheel onverwacht krijg ik een pakketje van m’n schat, gestuurd via het Rode Kruis. Alles zag er nog 
goed uit gelukkig maar denk, dat er vóór dit pakket nog andere gestuurd zijn, zodat ik benieuwd ben 
hoe deze pakketten eruit zullen zien, omdat Wil schreef dat er ook brood was gestuurd in de 
pakketten. Ik ben er erg blij mee, maar had toch liever, schat, dat jij en Corrie de boter en suiker enz. 
gebruiken. Ik red me best, maar toch ben ik er reuze blij mee, iets uit jouw handen te ontvangen. Elk 
pakketje kost zeker wel 30 gulden, omdat je alles clandestien moet kopen. Er zijn 4 man uit Markt 
Pongau teruggekomen, 2 sergeants en 2 soldaten, om hier weer te werken. De sergeants zullen wel 
protest aantekenen en ook naar Krakau in Polen gaan, waar het volgens hen een ideaal kamp is met 
een prima behandeling. Zou m’n zwager Antoon het daar dan toch nog goed getroffen hebben?  
 
20-10-1943 
Als ik s’morgens om 04.45 uur opsta en naar buiten ga om me te wassen, staat de maan nog aan een 
heldere sterrenhemel, het is wat fris maar het wordt mooi weer. Ik heb een dag binnendienst maar 
ga morgen weer werken, hier in het kamp zijn bevalt me niet. Schat, de boter was wat sterk 
geworden, maar smaakte toch heel wat beter dan de margarine van hier, was ook veel vetter. Er 
moeten volgens de sergeants, zeker wel 100 pakketten in Markt Pongau liggen voor ons Hollanders, 
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dus kunnen we deze eerstdaags wel verwachten. Ben nu al 3 maanden in krijgsgevangenschap, wat 
is de tijd toch snel gegaan! Hoop niet, hier nog zo’n kwartaal als gevangene door te brengen. Heb 
aan de koks gevraagd, wat we hier ongeveer per week per man krijgen, dat valt reuze mee; 3¾kg 
brood, ± 250 gr boter, 300gr vlees, 8½kg aardappelen enz. dus het dubbele van Holland. Vanmorgen 
was het wel merkwaardig dat zich buiten de zieken(!) in het ziekenzaaltje, geen nieuwe zieke zich 
gemeld heeft! Een groot verschil met gisteren.  
 
21-10-1943 
Weer gaan werken na 5-6 dagen rust. We zijn er goed van bekomen en met “frisse moed weer 
nieuwe avonturen tegemoet”. Stompie was blij ons weer te zien, ik vroeg hem het adres van de 
Sportführer in Duitschland, hij zou er voor zorgen. s’Middags kregen we luchtalarm, maar daar bleef 
het bij. Opvallend is dat de mensen hier bij luchtalarm uiterst nerveus zijn, terwijl wij toch erg kalm 
blijven. Waarschijnlijk omdat we het zo’n beetje gewend waren en zijn. Ondanks dat is het toch erg 
gevaarlijk, vooral met ons lager, waarin ontzettend veel waren en levensmiddelen zijn opgeslagen. 
Als er alarm is gaan we in de haveropslagplaats, daar is het tamelijk veilig. De jongens hebben daar 
vandaag gewerkt, voor het stof moeten ze dan stofmaskers dragen. Weer is er geen post of 
pakketten. Gisteren vond ik in de suiker, welke Wil in een pakket gestuurd had, een briefje waarin zij 
schreef dat het pakje 21 augustus verzonden was en alles goed gaat. Aardig van m’n schat, om mij 
clandestien zo wat te laten weten, al is het dan wel oud nieuws.  
 
22-10-1943 
Er is niet veel werk op de lagers, het werk wordt nu door ons een beetje opgezocht. Werken in de 
honing, tabak enz. Weer wat post, maar voor mij of kameraden niets. Hoor dan s’avonds in de 
eetzaal, dat er toch post voor mij is, gestuurd door de Puntigauer Brauerei, waar ook jongens van 
ons werken. Het zijn 2 brieven van Wil, door haar naar Cor gestuurd en die hij weer doorstuurde 
naar mij, het waren betrekkelijk oude brieven. Dit omdat ik al een brief van Wil ontving van 4 
october, de brieven die ik nu kreeg zijn van september. Ik ben er natuurlijk blij mee, heb nog veel 
meer post tegoed van september.  
 
23-10-1943 
Elke morgen als we in de auto naar ons werk in het lager gaan, zien we Fransen, Serven en vele 
andere nationaliteiten die ook naar hun werk gaan. Wij groeten elkaar dan met de duim in de 
hoogte, welke groet zij of wij beantwoorden, lachend kijken zij ons aan. Na het werk vanmiddag zijn 
we in snelle vaart met de auto door Graz gereden, dachten dat we naar huis gingen, haalden jongens 
van Lager 6 nog op en moesten toen nog 4 wagons hooi lossen! Kwamen tamelijk laat in het kamp, 
baden en daarna eten en……post! Kreeg 4 brieven en 1 kaart van Wil, ook allen van september. 
Schat, wat zit je over mij in de war, doe dat toch niet, heus ik ben nog de 100% van vroeger hoor! Zal 
ze dan nog eens extra schrijven, dat ik het prima maak. De OG heeft er lucht van gekregen dat er 
onder onze jongens, 2 getrouwde joodse jongens zijn. Zij moeten nu overmorgen op transport naar 
Markt Pongau. De jongens van Lager 7 moesten vanavond ook werken, het is nu bijna 22.00 uur en 
zij zijn nog niet thuis.  
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24-10-1943 
Vanmorgen gewerkt, 1 wagon gelost en geladen. Waren vroeg klaar en toen was er luchtalarm 
gedurende ± 1 uur, maar verder gebeurde er niets. Moesten toen ruim 2 uur op de auto wachten en 
waren pas om 17.00 uur in het kamp. Gegeten en daarna ben ik maar gaan schrijven naar Wil en het 
Rode Kruis, hoop dat ik bij de laatste succes zal hebben over de Ausweis. Rinus en Piet zijn aan de 
was voor 4 man bezig. Abel krijgt een blik kaakjes, bestemd voor 28 man, over de post en ieder kreeg 
± 10 kaakjes. De jongens van Lager 7 kwamen vannacht pas om 02.30 uur thuis! Zij hebben al die tijd 
moeten doorwerken.  
 
25-10-1943 
Elke nacht word ik wakker als ik een poosje geslapen heb, kan dan niet meer in slaap komen en denk 
dan aan thuis. Het is nog steeds prachtig weer en dat voor deze tijd van het jaar! In Holland zal de 
kachel wel al flink branden. Niet veel werk vandaag, tegen 17.00 uur is er dan nog een wagon met 
1400 dozen, elk met 24 blikken doperwten. We waren pas tegen 19.00 uur klaar. In het Lager 13 
werken vrouwen voor de Arbeitseinsatz, dat is hier overal de verplichting. Dit geldt voor getrouwde 
vrouwen met of zonder kinderen, wien’s man aan het front is of ergens anders werkt.  
 
26-10-1943 
Vanmorgen moesten we naar het station, waar we met 5 man de gehele dag 9 wagons hebben 
geladen, 8 met jachtworst en 1 met kaas, de wagons waren voorzien van een rood kruis en als 
zodanig ingericht. Verder draagbaren en geweren om de partizanen te bestrijden, de trein ging naar 
Athene in Griekenland. Van een soldaat van het transport krijg ik heel wat brood en dat we dan met 
4 man delen. Stompie maakte vanmiddag een foto van ons vijven voor de wagon, de andere foto die 
hij van ons nam met ± 25 man, heb ik gezien en is goed gelukt. Hij zou voor ons vergrotingen laten 
maken, zodat ik de foto snel naar huis zal sturen. Prachtig mooi weer geweest vandaag, ruim 5000 
dozen met elk 24 blikken jachtworst verladen. Vanavond 2 brieven gekregen; van Wil en van Jo 
Louw, van 17 en 22 september. Abel krijgt bericht dat hij 25 september vader geworden is. Al met al 
hebben we vandaag een prima dag gehad, plezierige arbeid en prachtig weer. Rinus krijgt ook een 
brief van zijn vrouw, is dan absoluut van de kook en huilt dan. Het is een goede maat en vader, met 
een goed hart maar oh zo’n klein hartje. Ben blij, hem als maat te hebben gevonden.  
 
27-10-1943 
Wagons lossen en laden, elke dag maar weer hetzelfde en toch is het prettig werk. Nu weer  
20-tons wagons met blikken appelmoes van ± 3kg, ontzaglijk wat een blikken! Aan het eind van de 
werkdag was er natuurlijk nog een wagon te lossen, nu met perziken en pruimen in blik en dat in 
kisten van 50 stuks. Het begint dan te regenen, zijn blij dat we tegen 18.00 uur in de auto staan, 
gelukkig overdekt, en tamelijk moe naar het kamp rijden. Gisteren hebben de jongens van Lager 7 
weer later moeten werken, om 23.00 uur waren zij pas hier in het kamp, nu zijn zij ook weer laat.  
 
28-10-1943 
Vanmorgen sta ik slaperig in de auto, ben met mijn gedachten thuis. Evenals ook s’avonds in de auto, 
in het donker en door elkaar schommelend. Piet is vanavond “gesnord” met wat suiker bij zich. Voor 
de rest hebben we vandaag niet veel beleefd. Michel heeft al heel wat gepresteerd als 
vertrouwensman, we hebben nu een cantine, waar we verschillende dingen kopen kunnen, o.a. 
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kammen waar hier 50 pfennig en in Holland 2,50 gulden voor wordt betaald. Lucifers kosten echter 
per pak ± 38 pfennig en in Holland slechts 10 cent.  
 
29-10-1943 
Er is niet veel te doen, we moeten met 5 man 105 balen koffie van ± 80kg laden, welke dan een 
eindje buiten Graz worden gebracht. Wat een ontzaglijke waarde deze 105 balen koffie, zeker ± 
500.000 gulden op de zwarte markt! Rijden een poosje door prachtige bergdalen, moeten dan de 
balen lossen in een nieuwe loods en waar we de balen 21 treden moeten opdragen! s’Avonds bij  
aankomst in het kamp weer eens gefouilleerd, waar een paar jongens gepakt zijn met spullen bij 
zich. Van Stompie gisteren een blik van 15kg met honing gekregen voor 25 man.  
 
30-10-1943 
Weer eens zaterdag. Hebben kisten moeten overpakken met bussen kaas, welke sterk aan het gisten 
waren, heel wat blikken stonden bol of waren gesprongen. Gelukkig vroeg klaar om 12.00 uur en 
horen dan dat er 154 pakketten aangekomen waren. We vermoeden wel dat er voor ons ieder wel 
een pakket bij zal zijn. In de schaftpauze schrijf ik voor Rinus een brief naar Cor. Als we weer in het 
kamp zijn baden we en dan worden de pakketten uitgedeeld, voor mij, Rinus en Abel is er een 
pakket. Voor Piet is er geen, er zijn ook jongens die 2, 3, of zelfs 4 pakketten tegelijk krijgen. Ik krijg 
een pakket van m’n schat met een mooie foto van haar. Lieverd, wat kijk je ernstig, ik vind je wat 
magerder geworden. Ben er erg blij mee hoor, nu spoedig de foto’s van Corrie en ik heb jullie steeds 
bij me. Het pakketje is van niet zo lang geleden, alles was goed en compleet. Tussen dit en het eerste 
pakketje zullen nog zeker 6 of 7 pakketten zijn, hoop maar dat ik ze spoedig krijg.  
 
31-10-1943 
Vannacht bijna de gehele nacht wakker gelegen, gehuild om onze ellende en dat we zo van elkaar 
gescheiden zijn, schat ik verlang toch zo naar jullie. We hebben gelukkig vrij vandaag, morgen begint 
weer een nieuwe maand, en zo gaan we maar door, veel nieuws horen we niet van de oorlog. We 
hoeven vandaag gelukkig niet te werken, blijven wat langer slapen en besteden de dag verder met 
onze boel in orde te maken en naar huis te schrijven. Michel heeft een poosje geleden als 
vertrouwensman verschillende firma’s in Holland geschreven. Van verschillende firma’s heeft hij 
bericht terug ontvangen; van Perry kregen we voor onze 30 man 8 gezelschapsspelen. Nu kreeg hij 
voor ons ook nog 5kg volle melkpoeder, waarvan nu een gemeenschappelijke pudding wordt 
gekookt voor 118 man.  
 
1-11-1943 
Het heeft vannacht flink gevroren, vandaag is het de hele dag koud geweest. Een nieuwe maand nu, 
we horen vanmiddag uit de keukenwagen dat de 10.000 sigaretten van Klagenfurt in het kamp zijn 
aangekomen. Dan toch gekomen! Het zijn echter geen Franse maar halve Poolse sigaretten. We zijn 
er echter toch blij mee, want we hadden ze al afgeschreven. De kachel mag nu op 1 november 
officieel branden, maar kolen hebben we nog niet gehad. De kachel heeft toch al gebrand, doordat 
de jongens uit de lagers kolen en hout meebrengen, toen we vanavond thuis kwamen brandde de 
kachel al heerlijk. De “bal gehakt” wordt overgeplaatst. Morgen gaan heel wat jongens de bak in 
voor het pikken uit de lagers en andere zaken, zij worden op water en brood gezet en krijgen ééns in 
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de 5 dagen warm eten. De burgers die in Lager 7 werken mogen niet meer met de Hollandse Kgf 
spreken, dit op straffe van een arrest.  
 
2-11-1943 
Er is weer niet veel werk op het lager. Het is koud, maar we gaan er nu een beetje aan wennen.  
Bij het middageten kregen ± 2 uur luchtalarm, maar er gebeurde gelukkig niets. We maakten er 
dankbaar gebruik van om die tijd in de haver te gaan slapen, waar we tijdens het luchtalarm 
moesten blijven. Rinus en Piet sliepen hun roes uit. Rinus heeft de kachel aangemaakt, die lekker 
brandde in het kleedlokaal. Ook hebben we brood met kaas geroosterd. Piet wordt dan s’middags 
gefouilleerd door de inspecteur, op vermoeden dat hij zuurtjes had. s’Avonds tamelijk vroeg thuis, ik 
krijg 2 brieven van Wil en Jeanne van 14 en 16 october, dus maar goed 2 weken onderweg! Krijgen 
het geld van Klagenfurt wat we daar hebben verdiend; 22 mark.  
Vanavond “pelkartoffelen”, we nemen ze mee naar de kamer en bakken ze heerlijk met boter op de 
kachel (nu zijn er kolen uitgegeven) en koken fijne havermout, die ons in de pakketten is gestuurd. 
Wil schrijft dat thuis gelukkig alles goed is, m’n kleding is ontvangen. Jeanne schrijft dat Corrie zo’n 
kleine boef is geworden. Lievelingen, ik bekijk steeds jullie foto’s en kus jullie dan, vele malen per 
dag, jullie zijn steeds in mijn gedachten. Wil schrijft ook dat er nog steeds wordt gewerkt aan een 
Ausweis, ik hoop dat het succes heeft. Dat is nu m’n enige hoop, de heimwee knaagt aan mijn hart.  
 
3-11-1943 
Het is vandaag wat minder koud, 3 wagons met suiker gelost. Alles uit Rusland; Kiev-Oekraïne. Veel 
verpakkingen waren daarvan kapot, voor de rest niet veel bijzonders gebeurd. Bezoek in het lager 
gehad van Duitse officieren, die uitmaakten wat er met Kerstmis aan levensmiddelen nog uitgaat. 
Veel post, maar niets voor ons bij. Postadres is weer veranderd, nu weer XVIIIA-Wolfsberg! 
Kameraad Stek ging naar ziekenrapport voor keelpijn; de dokter gaf hem als medicijn: een andere 
overjas! Vanmorgen afscheid genomen van de beste soldaat van het kamp, is zeker wel 55 jaar, 
moest toch naar het front. Een paar dagen terug, liep een van de burgermensen s’morgens te huilen 
op Lager 13, zijn zoon van 19 jaar was gesneuveld. Ik lees dan ook in de courant, dat ook Kurt  
Haymann waar ik in Breslau tegen gebokst heb, is gesneuveld.  
 
4-11-1943 
Er is bijna geen werk voor ons, het werk wordt nu gewoon opgezocht. Hebben vaten wijn op elkaar 
gestouwd. Rinus zorgt maar steeds voor de kachel in het kleedlokaal en roostert tegen 09.00 uur het 
brood, hij helpt ook het moedertje die onze koffie om 09.00 uur klaarmaakt en voor borden zorgt. 
Het is nu niet zo koud meer. De Premstätter grondploeg is al een paar dagen niet wezen werken, de 
ploeg heeft nu binnendienst. Piet en Abel zijn thuisgebleven, liggen nu in het ziekenzaaltje. Abel 
heeft symptomen van een blindedarmontsteking en moet wachten tot hij weer een aanval krijgt. 
Van de middenstandscursus, waar Michel in Markt Pongau les in gaf, komt na de eerste les nu niet 
veel meer terecht. We hebben niet eens tijd dat we ons wassen s’avonds, we slapen al vóór we in 
bed liggen. s’Nachts word ik altijd wakker en lig dan zeker 2 uur vóór het fluitje gaat, aan thuis te 
denken aan jullie, lievelingen en kan dan zo vreselijk naar jullie verlangen dat het me soms te erg 
wordt. Maar ik heb weer hoop dat jullie in Holland succes zullen hebben met de Ausweis, waar 
volgens Wil, nog steeds aan gewerkt wordt. Verlang ook erg naar post en het pakket, waar Corrie’s 
foto in zit.  
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5-11-1943  
Elke dag maar weer hetzelfde, opstaan, werken en slapen! Het is sneeuwkoud vandaag en inderdaad 
gaat het ook wat sneeuwen. 1 Wagon gelost, voor de rest is er weer niet veel werk. Er zijn pakketten 
aangekomen, hoor s’avonds dat er 1 pakket en ook 1 briefkaart voor mij bij is, alles is gelukkig thuis 
nog best. Pakketje in goede staat ontvangen, alleen 1 pakje hagelslag ontbreekt, erg jammer dat Wil 
nooit de datum van verzending op het pakket of op de waren zet, weet nu nooit welk pakket is 
verzonden. We hebben sinds het tijdstip dat we hier zijn weer eens een schoon laken gehad, met het 
oude laken hebben we 1 maand moeten doen. Doordat we van Stammlager veranderd zijn, krijgen 
we per maand 2 kaarten minder en dus hetzelfde postrantsoen als de Fransen; 2 brieven + 2 kaarten 
per maand.  
 
6-11-1943  
Heb het vandaag weer flink te pakken, m’n verlangen naar thuis, vrouw en kind, ik denk steeds aan 
jullie. Hoop dat ik spoedig heel wat post van je ontvangen zal. In Graz werken ± 130 Hollandse 
jongens, onze jongens hebben er enige gesproken. Volgens een lijstje met namen, wat zij gaven 
moet er ook een neef van mij bij zijn. Vandaag 4 wagons gelost, waren vroeg klaar ondanks het werk. 
Het is nu niet zo erg koud meer. Ben Benner krijgt nog een brief uit Klagenfurt van Pieter Brongers, ik 
verwacht ook nog post van hem, maar dat zal wel niet meer terechtkomen. Ga vanavond fijn m’n 
schat veel schrijven, morgen moeten we ook werken, dus zal er dan niet veel tijd voor zijn. Het is fijn, 
dat we s’zaterdags een douchebad krijgen. Vanavond hebben we het maar gezellig gemaakt, hebben 
2 witte broodjes laten bakken, met suiker en boter smaakte dat weer vooroorlogs! De melkpoeder 
van Michel is toch maar verdeeld onder de Klagenfurter’s, zodat we nu ieder een portie hebben om 
pap te koken en te gebruiken voor de koffie. Van de week hebben we ook een prima kopje koffie 
geproeft. We hebben het allen weer over thuis, waar het zo gezellig was, maar troosten elkaar dan 
weer dat niets eeuwigdurend is, want er komt overal een eind aan. Heb ook m’n kussensloop over 
het kussen gedaan, ik heb nu een goed rein bed, maar ondanks dat slaap ik toch maar weinig. Denk, 
als ik wakker wordt, ongeveer 2½ uur voor het opstaan maar steeds aan jullie.  
 
7-11-1943  
Het heeft vannacht flink gevroren, het was koud toen we met 37 man, die vandaag moesten werken, 
aangetreden stonden. De optimistische stemming zat er al direct in toen we op de auto van Unter- 
premstätten naar Graz steeds gezamenlijk versjes zongen. Ik zong maar mee, om m’n gedachten te 
verzetten. 2 Wagons gelost en 1 geladen met jachtworst. Het ging vlot, waren toch nog vroeg klaar, 
om 13.00 uur weer in het kamp. Worden nu steeds gefouilleerd omdat er flink wordt gepikt, er zijn in 
een ander lager een paar jongens gesnord die wel flink straf zullen krijgen. Horen en lezen over de 
oorlogstoestand. Een poosje geleden heb ik Ibach (Stompie) gevraagd om het adres van de 
Sportführer in Duitsland. Nu zou een soldaat van ons kamp, Wagner, ook daarnaar informeren. Ik ga 
dan om vrijstelling vragen aan de Sportführer, wellicht heb ik dan succes. Met zekerheid wordt 
gezegd dat we naar Graz verkassen, we zouden met groepen van 50 man in scholen of in een 
Gasthaus (herberg) komen te liggen, en ook dan bewegingsvrijheid? Het wordt gezegd, maar ik 
geloof er niet veel van. We zijn nog steeds bewaakt en achter prikkeldraad opgesloten geweest, dus 
zal dat wel zo blijven, we zijn Kgf! Hoewel we vanuit dit kamp en ook van ons arbeidslager 
gemakkelijk kunnen vluchten, voel ik er niet veel voor m’n lieve vrouw en kind het voor mij te laten 
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ontgelden. Wie weet zijn we niet spoedig thuis, toch maar optimistisch blijven! Vanavond krijgen we 
eventjes natte sneeuw, in Holland zal het nu ook wel flink koud zijn.  
 
8-11-1943  
Op m’n 27e verjaardag, die ik hier ver van huis zonder vrouw en kind vier, word ik bij het opstaan 
direct gefeliciteerd door de 14 kameraden van de kamer. Denk de hele dag aan thuis, hoe m’n schat 
aan mij zal denken. De jongens waarmee ik in het lager werk feliciteren mij ook. Het wordt een 
drukke dag omdat er ± 5000 dozen elk met 24 blikken jachtworst geladen moeten worden. Ik krijg nu 
al verschillende malen het portie eten (wat de civielarbeiders krijgen, wat niet veel bijzonders en ook 
weinig is) van Ibach (Stompie) en een flesje bier. Vanmiddag viel Rinus tijdens het laden met zijn 
borst op een staande plank, waarna hij zich niet zo best voelde en naar het kleedlokaal gegaan is. 
Ibach vind dan s’avonds bij één der jongens een blik jachtworst in de mouw van zijn jas, waarna de 
Inspector (Oberleutnant) hem flink uitkaffert en hem een slag in het gezicht geeft! Het is al meer 
gebeurd, vóór wij in Lager 13 werkten, dat jongens ook door Stompie geslagen en gestompt werden. 
Wat een behandeling, sinds wij er zijn is dat niet meer gebeurd. Dan, bij het thuiskomen, wacht mij 
een mooi verjaardagscadeau; post!! Met een foto van m’n kleine schat, wat is dat een lieve boy 
geworden! Wil schreef deze brief via Cor, hij is van 21 october, 18 dagen onderweg en gelukkig is 
alles goed. Wil verlangt erg naar mij, schat ik toch ook naar jou. Sterk zijn, hoor!  
Schrijf dan nog Theo Huizenaar, dan is het op onze kamer een gezellig onderonsje en Rinus gaat 
straks naar de ziekenzaal. Eerst dekt hij de tafel met m’n roze deken en wordt koffie ingeschonken 
met een busje heerlijke melk vermengd. Taai-taai van Wil deel ik erbij en dan het witte brood 
(zelfgebakken) met heerlijke kaas. Sigaretten en op het eind een borrel! Gaan dan gauw slapen want 
het is bijna 22.00 uur, morgen is het weer vroeg dag! Denk dan in bed aan jullie, hoe je aan mij zal 
denken en misschien wel huilt.  
 
9-11-1943  
Flink koud en niet veel bijzonders gebeurd. Weer wagons gelost en geladen. Rinus ligt nu in de 
ziekenzaal met Piet, die er ook al een paar dagen ligt. Abel krijgt een paar dozen jachtworst op zijn 
voet en is dan ook geblesseerd. Morgen hebben we met 12 man vrij die zondag jl. gewerkt hebben. 
Abel ligt nu ook in de ziekenzaal met een dikke voet. Rinus heeft koorts gehad, de dokter is nu al 3 
dagen ziek maar een plaatsvervanger is er niet! Onder onze jongens is een medisch student, 
Alexander Merki, die neemt nu een beetje de praktijk waar. Hij is wat onnozel en wordt flink in de 
maling genomen, hij vertelt dan ook uit zijn studententijd, wat een jongen is dat!  
 
10-11-1943  
Ben vrij vandaag, ga na het appél om 06.15 uur weer naar bed. Heb heel wat sokken te stoppen en te 
schrijven, wat ik vandaag ga doen. Gisteren zijn de 2 joodse jongens, die naar Markt Pongau waren 
gestuurd, weer teruggekomen. Zij werken nu weer in Lager 13, Stompie heeft tegen een van hen, 
Sally de la Bella, geen antipathie omdat hij een goede werker is, maar Stompie blijkt wel een echte 
nationaalsocialist te zijn. De zon heeft goed geschenen vandaag, maar het bleef toch koud. s’Avonds 
wordt mij, door verschillende mensen en ook door de Duitse chauffeur, de groeten overgebracht van 
m’n neef Jan de Groot die in Graz bij de post werkt. Morgen zou hij tusschen 12.00 en 13.00 uur bij 
Lager 13 zijn en ik hoop hem dan daar te zien, zodat hij als hij met verlof gaat een bericht kan 
meenemen naar huis.  
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Alexander Merki 

 
11-11-1943  
Toen ik vannacht wakker werd, scheen de maan de barakkenkamer in, het was helder en koud weer. 
Vanmorgen ook flink koud, het heeft hard gevroren. Vandaag is het de “Wapenstilstanddag”van de 
1e wereldoorlog. Ik denk, dat het met deze oorlog nog wel wat langer duren zal. Er worden nu 
dagelijks kamerwachten aangewezen, moeten kamers schoonmaken enz., morgen ben ik de sigaar. 
Vanmiddag heb ik lang met m’n neef Jan de Groot gesproken, 3½ uur, hij zou naar Wil schrijven 
zodat zij weet hoe ik het maak. Was reuze blij hem gezien en gesproken te hebben, wist wat meer 
van Holland daar hij half october in Graz is komen werken. Een poosje is er al weer geen post 
gekomen, verlang weer heel erg naar post. In de avond wordt het al flink koud, als ik op bed lig voel 
ik de kou door m’n dekens heen. Zal maar gauw m’n winterondergoed aantrekken. Onze plas doen 
we s’nachts maar in busjes; het is geen doen om zo uit je bed, in de kou naar de “knobbel”te gaan.  
 
12-11-1943  
Het heeft flink gevroren en bijna niet geslapen. Slapen naast de kamer van de wachtpost waar het 
gisteravond en vannacht een gekibbel van jewelste was, het is hier zo gehorig. Ben vandaag 
Kamerwacht, heb 2 kamers schoongemaakt en de kachel aangemaakt. Hoewel dat pas om 16.00 uur 
mag gebeuren, ga ik toch niet in de kou zitten! Ga maar wat stoppen en schrijven. We zijn nu met z’n 
vieren thuis; 3 zieke jongens en ikzelf! De dokter is nog steeds ziek en niet geweest. Alexander Merki 
komt elke avond en wordt steeds in de maling genomen en vertelt van zijn ontgroeningstijd enz. 
Gelukkig zijn er geen zwaar zieken, maar hoe moet het gaan als deze er wel waren? De ziekenzaal ligt 
nu vol. Krijg vandaag post, 9 brieven, van Wil, van Antoon de Groot (broer) en Theo Huizenaar.  
Alles is thuis gelukkig goed, ook met Antoon, Bep en het kleine nichtje Jeannette. Theo schrijft dat hij 
er wel in zal slagen voor mij een Ausweis te krijgen. De papieren zijn onderweg, hoop nu maar een  
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Ausweis spoedig te ontvangen. Rinus krijgt s’middags in de ziekenzaal een huilbui, waarbij hij de 
onrechtvaardigheid uit die hier heerst. Ik heb vandaag een rustige dag gehad. De jongens komen laat 
thuis van Lager 13. s’Avonds als we allen op bed liggen en al slapen, worden we wakker door gebrul 
en andere rare geluiden uit de ziekenzaal. Het blijkt van Abel te zijn die een zenuwaanval heeft, ik ga 
dan Merki halen, maar ook hij kan er niets aan doen. Abel kalmeert dan wat en ik ga dan maar weer 
slapen. Leen de Roode krijgt ook nog bij zijn post een brief (is door ons geschreven!), van een vrouw 
met 2 bloedjes van kinderen, die hem ten huwelijk vraagt. Hij gelooft het ook en heeft nog steeds 
niet gezien dat wij de post en stempels van het Stalag getekend hebben! Gelachen dat we er om 
hebben en nog steeds doen!  
 
13-11-1943  
Het is s’morgens een getob van jewelste met de auto’s voor die op gang zijn met de generatoren op 
houtgas. Een paar wagons geladen, er wordt een jongen met een bus vlees aangehouden, maar 
komt er met een schrobbering vanaf. Op de vraag waarom hij de bus stal, antwoordde hij dat het 
kwam door de honger. s’Middags kreeg hij een bord extra eten. Bij het weggaan worden we 
gefouilleerd door “Himmler”. Naar bad geweest vanmiddag, was een heerlijke opfrissing! Ik heb m’n 
winterondergoed maar aangetrokken. s’Avonds wordt nu door de vertrouwensman het 
Wehrmachtsbericht voorgelezen. Hij wilde dat eerst vertalen in het Hollands, maar dat werd 
verboden door de OG. Het mag echter wel, maar na “geprüft” te zijn in het Stammlager, maar dan 
horen we dat pas 14 dagen later. Dan maar in het Duits, we verstaan het allemaal best! Elke dag 
hebben we de courant van de dag. De kameraadschap onder ons wordt steeds hechter, als iemand 
van ons in de put zit over thuis of zo, beuren we hem op, lachen en zeggen dat het wel gauw 
afgelopen zal zijn. Zo leven we dan verder, van de ene dag in de andere en blijven optimistisch. We 
horen elke dag wat van de oorlog. Weer zijn er vandaag pakketten aangekomen, gisteren ook al. We 
lopen er nu allen een beetje bij als landlopers, bijna niemand heeft meer behoorlijke schoenen. 
Lopen nu op klompen met een bovenstuk van een lederen schoen, waar zij moeilijk op lopen met 
hun voetlappen! De kleding is ook hopeloos, als Piet Michel er bij de Hauptman over klaagt krijgt hij 
als antwoord dat de oorlog al zo lang duurt en alles op raakt! Gelukkig heb ik nog behoorlijke kledij, 
hoge schoenen en flink wat sokken, zodat ik er een poosje tegen kan.  
 
14-11-1943  
Uitgeslapen op m’n vrije dag, Hendrik Lascaris is jarig; hebben koffie met speculaas. Praten over 
herinneringen van thuis en toekomstplannen als we weer thuis zijn. Post vanmiddag, ik krijg 4 
brieven, waarvan die van Moe van 1 november, dus 12 á 13 dagen onderweg! Van Wil 3 brieven, 
doorgestuurd door Brongers (2x) en Bindels (1x), daarvandaan zal ik nu wel geen post meer 
ontvangen. Wil zal nu wel weten dat ik verplaatst ben, maar natuurlijk, ik kreeg daar eergister al 
bericht van. Het regent vandaag, thuis is alles goed, bij Moe ook. Ik stuur vandaag de foto naar Wil 
van Lager 13. Ben goed bedacht met m’n post, heb al heel wat brieven gehad. Eten pudding, 14 man 
van onze kamer, ter ere van de verjaardag van Hendrik Lascaris.  
 
15-11-1943  
De verjaardag van mijn vrouw, lieve schat, van harte gefeliciteerd hoor en hoop maar, dat we onze 
verjaardagen spoedig thuis over kunnen vieren, wat zal dat een vreugde zijn! Gisteren kwamen de 
jongens van Lager 7 weer met een nieuwtje, de Führer zou in een rede gezegd hebben, dat de 
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Hollandse Kgf weer spoedig naar huis zouden gaan, daar wij “Germanen” zijn. Het praatje ging met 
een duizelingwekkende snelheid door het kamp, een ieder praatte er over en dat werd ook door 
velen geloofd. Na gevraagd te hebben op het lager, wisten de Duitsers er niets van! Het is te hopen 
dat het toch waarheid wordt! De zieken moesten vanmorgen met de auto naar de dokter, waar 
geheel geen notitie van hen werd genomen, een jongen zakte onderweg in elkaar. De zieken zijn in 
het lazaret onderzocht, Piet Bonten moet nu opgenomen worden. Rinus heeft een gekneusde borst, 
moet rust houden in het ziekenzaaltje van het kamp. Niet veel werk geweest en toch laat thuis, waar 
we moeten wachten op de jongens van Lager 7. Het heeft flink geregend en vanavond sneeuwt het, 
alles wordt wit en het wordt dus armoede met lekke schoenen!  
 
16-11-1943  
Een flink laagje sneeuw vanmorgen, m’n schoenen lekken, zal morgen m’n klompschoenen maar 
aandoen. M’n neef Jan de Groot komt mij vanmiddag opzoeken om me te zeggen dat hij 
waarschijnlijk overgeplaatst wordt naar Innsbruck. Ik heb Wil geschreven, ook Theo Huizenaar en Jan 
de Heus. Voor de rest is er vandaag niet veel bijzonders gebeurd. Er zijn pakketten gekomen, voor 
mij zijn er twee. Bij het in ontvangst nemen blijkt het tweede pakketje van 26 augustus te zijn, er zit 
een brood in wat totaal bedorven is. Rinus krijgt ook een pakketje wat helemaal bedorven is, glas 
kapot enz! Gelukkig dat Wil nu weet dat zij niets meer hoeft te sturen. Oorlogsnieuws is er niet veel. 
Vanavond sneeuwt het weer flink, als het zo vannacht doorgaat zal het morgen flink hoog liggen. We 
horen dat de OG weggaat en in zijn plaats komt een andere onderofficier (OO).  
 
17-11-1943  
M’n klompen aangedaan, er ligt een flinke laag sneeuw. Hebben met 12 man tamelijk veel werk. Zijn 
pas laat thuis, scheren, eten en dan naar bed. Kaakjes geladen vandaag. We eten vanavond pas om 
21.30 uur! Moeten om 21.00 uur nu naar bed, officieel bericht van het Stammlager in Wolfsberg! 
Ben benieuwd hoe dat gaan zal. M’n neef Jan zou voor mij een pakje, via Cor naar Wil, sturen. Van 
Lierop brengt wat voor mij mee van Jan. Vanavond zwaar pijn in m’n voeten van het dragen van de 
klompen, ik doe ze dan ook niet meer aan. s’Avonds moet ik m’n dagboek bijhouden, maar moet dat 
doen in het korte ogenblik dat we thuis zijn en vóór het naar bed gaan. Elke dag is gelijk aan de 
voorgaande; werken, eten, werken, eten, slapen, opstaan; steeds maar dezelfde sleur. Maar we 
blijven optimistisch en hopen maar, dat we spoedig naar huis gaan. Volgens de jongens, die brieven 
van thuis kregen, zijn 50% van de Hollanders in Holland van mening dat we weer spoedig thuis zijn, ik 
hoop dat zij gelijk zullen krijgen. Ik bekijk steeds de foto van Willy en Corrie, lieverds ik verlang toch 
zo naar jullie.  
 
18-11-1943  
Heb m’n gewone schoenen maar weer aangedaan, ondanks dat ze lek zijn. Bijna geen buitenwerk 
vandaag, allemaal binnenwerk. Ben nu al bijna 4 maanden Kgf, wat is die tijd snel gegaan het lijkt wel 
een jaar! We krijgen nu meer middag- en avondeten, dat komt omdat de jongens van Lager 7 die in 
de aardappelen werken, ieder 1 zak aardappelen op de auto hebben geladen (de chauffeur is safe), 
dus totaal 10 zakken achterovergedrukt hebben voor ons! Het wordt steeds hopelozer met onze 
kleding en schoeisel, waar we alles mee moeten doen en er geen ander voor krijgen. Kapotte jasjes, 
broeken enz! Het gebeurt nog al eens, dat fysiek minder sterke jongens een zenuwaanval krijgen, zo 
ook gister toen Jan Knoppert in de auto stond te suffen en eensklaps in een huilbui uitbarstte en 
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totaal wezenloos was. We hebben hem toen tussen ons in naar het kleedlokaal in het lager 
geholpen, strompelend en huilend op zijn klompen, als een oud mannetje met z’n 28 jaar. Zo is er 
van alles onder de jongens, studenten, ambtenaren, rechters(!). Nu loopt een van hen, Jan de Roock, 
op blote voeten en met kapotte broek in de barakkamer, daar hij al een hele tijd geen schoenen 
heeft.  
 
19-11-1943  
Vandaag ben ik thuis gebleven, was erg moe en blijf op bed, gezegd dat ik diarree heb. De jongens 
van de ziekenzaal zijn naar de dokter in het lazaret gegaan, de dokter die altijd hier komt is nog 
steeds ziek. Gisteren is één van de jongens, Egbert Brand, per auto naar het lazaret vervoerd omdat 
hij 40⁰ koorts had. Dat is het werk van de nieuwe commandant en onderofficier, schijnt een betere 
kerel te zijn dan de OG. De OG maakte altijd de opmerking; “jullie zijn Kgf en dat is niet aan de orde”, 
gelukkig is hij nu weg. Ik ga m’n brieven maar weer lezen en sorteren. Zondag vertrekken we naar 
Graz, ben benieuwd waar we nu weer in terecht zullen komen. De Italianen die hier zouden komen, 
zijn er nog steeds niet (komen zij wel?). Soldaten en onze jongens zijn nu bezig om prikkeldraad te 
spannen om het kamp en barakken, nu zouden er weer Russen komen! Wel eigenaardig dat we zelf 
moeten werken aan onze eigen versperring door prikkeldraad. Maar we doen het met optimisme en 
laten ons door niets afschrikken! Steeds doen praatjes de ronde dat we spoedig naar huis gaan, als 
dat toch eens waar zou zijn en wat een vreugde om nooit te vergeten. De zieke jongens zijn terug 
van onderzoek, onderweg hebben ze flink het beest uitgehangen. Moesten terug lopen en zijn 
beland bij een oud moedertje thuis, waar zij de boel op stelten hebben gezet! Ik lig nu weer in de 
ziekenzaal en schrijf Wil een brief. 
 
20-11-1943  
Regen, regen, alles in het kamp is nat en modderig. Morgen (dus zondag!) verhuizen we in de buurt 
van Graz, als het dan maar niet zulk slecht weer is. In de ziekenzaal is niet veel te beleven, Rinus 
maakt s’morgens de kachel aan met houtwol. We eten zelfgekookte bruine bonen. Het is gewoon 
vermakelijk zoals we hier met elkaar omgaan. Eten van dezelfde lepel, bord, drinken uit een 
gezamelijke beker. Schamen ons niet om tijdens het eten in een hoekje of bij het raam in een busje 
te wateren en dat door het raam naar buiten te gooien. De “knobbel” is te ver weg om daar naar toe 
te gaan. Als het s’avonds en s’morgens flink donker is, moeten we dubbel voorzichtig zijn om niet 
aan het venijnige prikkeldraad te blijven hangen. Vanavond een fijn meelspijskoekje gehad, in de 
cantine hebben de jongens een gezellig onderonsje gehad. 
 
21-11-1943  
Niet werken vandaag maar verhuizen! Tot 07.00 uur mogen slapen, daarna de boel inpakken en 
opruimen. Eten s’middags vroeg, er was genoeg. Jan Hazewinkel (wat een eter, krijgt toch elke 
middag 2 porties!) eet eerst 3 borden pap en dan nog eens 3 volle borden aardappelen met krootjes 
en vlees. Krijgen dat altijd s’zondags in het kamp, in de week altijd gestampt eten. We hebben de 
laatste tijd flink wat gegeten, ook al door de pakketten en velen zijn dikker geworden. Het is nu al 
12.00 uur, alles is klaar voor de afreis. Zijn allen benieuwd waar we terecht zullen komen, hoewel we 
dezelfde werkzaamheden blijven doen. Weggegaan met auto’s en aangekomen op de Adolf 
Hitlerplatz in Gösting bij Graz. We liggen met 78 man op een grote zaal boven Brunner’s Gasthof  
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”Zur Sonne” 4), zonder prikkeldraad gelukkig. Al met al zijn we er niet op vooruit gegaan, tenzij we 
bewegingsvrijheid krijgen, maar dat zal wel niet doorgaan. Het is hier een drukte van belang, de 
ruimte is beperkt, zonder grote kasten zoals in Unterpremstätten, maar wel een klein open kastje 
voor het bed. s’Morgens om 05.30 uur opstaan en 06.50 uur een afmars naar de tram die dan om 
07.00 uur vertrekt. Komen dan s’avonds terug met de tram van 19.45 uur, zijn dus pas om 20.30 uur 
hier weer terug! Volgens mij kunnen we hier niet lang blijven, het is een ongeregeld zootje, iedereen 
loopt door elkaar en in het honderd, het wordt één grote roofpartij van elkaar! We zijn wat 
geïnstalleerd en zijn vanavond, daar er geen bewaking was, gewoon de deur uitgelopen en de straat 
opgegaan. We hoorden muziek en zijn in een gezellig cafeetje met een vrolijk orkestje binnen 
gelopen, na wat bier gedronken te hebben zijn we weer weggegaan. Op de zaal branden 2 kachels en 
het is er warm, er wordt door de jongens gepraat en over de lange werktijd gemopperd. Maar er zal 
toch niets aan te doen zijn, het is oorlog wordt er dan gezegd.  
 
22-11-1943 
Ben maar op bed gebleven vanmorgen, trouwens de gehele groep van de ziekenzaal, voor zover zij 
bij ons zijn, blijft thuis. Hier is alleen Lager 7 en 13, er wordt beneden voor ons gekookt door Nol van 
der Maarel. De andere jongens zitten in de hooiploeg, hebben ook een eigen kok en barak en zijn 
ook dicht bij Graz gelegerd. Het was vanmorgen een geroezemoes en drukte bij het opstaan, vreemd 
natuurlijk. Alles schijnt hier opgeknapt te zijn, behangen, nieuwe toiletten enz. Er werken hier ook 
wat Italiaanse Kgf, matrozen die ons vandaag bier brachten. De foto’s van Wil en Corrie heb ik 
vastgemaakt aan de onderlaag van het bed van m’n bovenbuurman, zodat ik hen steeds in mijn 
nabijheid heb en ze steeds zie, lieverds, was het maar werkelijkheid hè? Ik heb zo’n vaste hoop op 
wat Theo Huizenaar mij schreef over een Ausweis, verwacht nu elk moment een bericht daarover. 
Eigenaardig is wel dat we als Kgf geen medicamenten mogen ontvangen, zelfs er niet om schrijven, 
we hebben toch dringend vitaminetabletten nodig. Heel wat jongens hebben zweren aan voeten, 
armen en handen enz., maar deze genezen niet door het gebrek aan vitaminen. Gelukkig heb ik wat 
in voorraad. Rond ons Gasthof zijn flinke hoge bergen. Ben erg nieuwsgierig, of er nu eindelijk eens 
post zal zijn.  
 

 
4  Er is tegenwoordig nog steeds een Gasthof “Zur Sonne” aan de Schlossplatz 1, 8051 Graz-Gösting. 
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Lager Gosting 1944 – Gasthof zur Sonne 

 
 

 
Huidig Gasthof zur Sonne – Schlossplatz 1, 8051 Graz-Gosting  

 
23-11-1943 
Ben vandaag gaan werken, om 05.30 op, 07.00 uur met de tram mee, om 08.30 uur in het lager, en 
werken tot 12.00 uur. De pauze om 09.00 uur, een kwartier, is vervallen en dan na het middageten 
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weer van 13.00 tot 18.00 uur werken. Dan met de tram van 19.45 uur en om 20.30 uur thuis, eten en 
dan haast-je-repje naar bed. Jan is vanmiddag bij mij geweest, hij had post. Flinke lange dagen 
maken we, van s’morgens vroeg tot s’avonds laat. Thuis horen we dat er in het vervolg geen 
privépost mag worden verstuurd, mogen hier dus alleen antwoordpost ontvangen! Hopeloos 
gewoon deze maatregel. Slecht weer vandaag met veel regen. Er is wat post gekomen, er is niets 
voor mij bij. Pakketten moeten er wel zijn, morgen zouden deze komen. Heb niet veel tijd om m’n 
dagboek bij te houden, teveel werkzaamheden. Vandaag flink wat gecondenseerde melk gedronken, 
de vaten in de wagon waren lek en waren zowat leeg en wij maar lepelen! Rinus is door de val, die 
hij maakte op zijn borst, nog steeds niet de oude. Hij ligt nog steeds thuis op bed, Piet ligt ook nog 
steeds in het lazaret, ben benieuwd hoe hij het maakt tussen de Engelsen en Fransen, hij zal wel heel 
wat Players-sigaretten roken!  
 
24-11-1943 
Slaap ook hier niet zo best, wordt midden in de nacht wakker en kan dan niet meer slapen nadat ik 
beneden naar het toilet geweest ben. Bekijk dan met heimwee in m’n hart naar de foto’s van m’n 
beide lievelingen, die ik boven mij heb hangen. Gister toen we thuis kwamen aten we pas om 21.00 
uur(!), zo laat of soms nog later eten we steeds, zodat we met een volle maag naar bed moeten. 
Kunnen dan nooit rustig gaan slapen. Schrijf Wil en Cor vandaag. Vanavond zal ik Jan nog zien, bij de 
tramhalte in de stad, waar we een poosje moeten wachten. De tram blijkt speciaal voor ons te zijn. 
Het regende en we stonden maar te wachten, nat en met lekke schoenen, alsof we vrij waren en in 
Holland op de tram stonden te wachten; alleen nu met andere gedachten! Hebben een mars van 15 
minuten door de stad naar het lager en omgekeerd; geen wachtposten, ook niet in de tram! Alleen 
een soldaat die ons van Lager 7 en 13 moet wegbrengen naar de tramhalte, thuis de deuren open en 
geen controle. We kunnen zo de benen nemen, maar wat voor nut heeft dat? Lees wat Hollandse 
couranten die Koos toegestuurd heeft gekregen, heb nu wat nieuws uit Holland gelezen. Enschede is 
zwaar gebombardeerd, er zijn vele doden. Hoop maar dat het voor de rest rustig zal blijven, ben 
ongerust over jullie, lieverds. Heb Jan de Groot vanavond weer bij de tramhalte gesproken. Bij 
thuiskomst een kaart van Theo Huizenaar, hij schrijft me dat ik absoluut vrij zal komen, maar het 
duurt lang door de vele instanties. Er zijn 154 pakketten gekomen(!), die vanavond onder de jongens 
verdeeld zijn. Er schijnen er nog meer te zijn, voor mij zal er dan ook wat bij zijn. Michel krijgt een 
pakket toegestuurd door een firma, die hij eerder aanschreef voor 30 man. Ieder krijgt nu 1 rol 
Fruëtta, 1 doosje pepermunt en 1 rol kaak. Alle andere jongens krijgen een ½ rol vruchtendrops! 
Rinus en Abel waren er bij thuiskomst niet, ze zijn ziek, hoorde wel van de jongens dat ze beiden 
naar de bioscoop waren! Er kwam echter luchtalarm en hals over kop zijn ze de bioscoop uitgerend 
en naar huis gekomen, heb er niets van gemerkt!  
 
25-11-1943 
Slecht weer, regen. Bijna geen werk, moeten wagons van het Rode Kruis met zakken suiker laden. 
De zakken worden flink nat waardoor deze scheuren, het wordt een rommeltje van jewelste. Er 
heerst een ruzieachtige stemming in het lager tussen de civiele voorwerkers en de Hollanders, daar 
er ontdekt is dat er uit een kartonnen doos blikken jachtworst gestolen zijn. Dit terwijl er een 
controle van een commissie aanwezig was. Ook nu met het laden van de suiker, worden een paar lui 
uitgescholden, het regent nu flink. Eerst heb ik in de regen gestaan en was flink nat en kleverig. 
Daarna naar het station waar veel transporttreinen stonden, ook met Russische vrijwilligers. Het was 
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een toer om de balen van ± 100kg in de wagon te krijgen, daar de auto er een eind vanaf stond. Alles 
moet nu op de schouders gedragen worden, op die manier verwerk ik 10.000kg alleen! M’n maat, 
Piet Luijkx, ook zo veel, daarbij is het een drekboel van jewelste. Tijdens het ontladen stonden er 
Duitsers en Russische Kgf met eetketeltjes en pannetjes voor de suiker klaar, wat op de auto lag of 
uit kapotte zakken kwam. Sally de la Bella kreeg van een schildwacht bijna een slag in zijn gezicht. 
Tot donker zijn we bezig geweest, flink moe en nat. Gestopt met lossen en terug naar het lager en 
dan naar huis. Onderweg kwam er nog een geladen auto die ook nog gelost moest worden. Met 4 
jongens er op, zodat we maar doorgegaan zijn. Ook waren andere jongens nog bezig met laden van 
auto’s, het was toen al 19.15 uur! Nog gewacht in het kleedlokaal en daarna werden we man voor 
man gefouilleerd, waarbij een paar kilo suiker tevoorschijn kwam. Er is heel veel herrie gemaakt door 
Ibach (Stompie), hij vond het zonde dat ik als sportman tussen deze Hollanders moest werken, wat 
een eer(?). Hij moest eens weten, ik heb er maling aan en plak alles aan m’n laars. De tram voor ons 
was al weg, zodat we met een andere tram naar huis zijn gegaan. Er was geen pakketje of post voor 
mij, hoor dat Jan aan de tramhalte voor mij is geweest. De borst van Rinus is door de dokter in een 
pleisterverband gezet, morgen zal hij voor ons wassen. Rinus vertelt dan, dat Hollandse SS’ers bij 
Hollandsche Kgf in de wachtkamer van dezelfde dokter, een troepenarts, zaten. Laat naar bed, zal 
wel niet veel slapen. Piet Michel, onze vertrouwensman (zit in onze club van vier), heeft voor ons 
weer een pakketje gehad van C. Jamin, zodat ieder van de 30 man van Klagenfurt weer wat krijgt. 
Voor hem zelf chocolade hagelslag, lekker, nu hij in onze ploeg zit deelt hij met ons en wij met hem 
mee. Piet Bonten ligt nog steeds in het lazaret, we weten niet hoe hij het maakt. Voor Abel moeten 
er vele pakketten zijn, ook voor mij zijn er wat. Vele jongens blijven thuis, ziek door het late werken 
en ook door het gemis van schoeisel, tjonge wat zien we er uit; hopeloos!  
 
26-11-1943 
Ben toch maar gaan werken, hoewel ik er niet veel zin in had, heb nog veel slaap. Abel gaat toch ook 
weer mee. Rinus heeft gisteren 2 kaartjes voor de bioscoop gehaald, hoefde deze niet eens te 
betalen! Weer naar het OstBahnhof, 2 wagons laden met appelmoes en suiker, wat brood gehad. Tot 
15.00 uur daar gewerkt, toen pas middageten gekregen. Hoop maar dat Jan vanavond post voor mij 
heeft. Gisteren was 1 vat bier verkrijgbaar, Leen de Roode was de kastelein! Ik lees in de courant dat 
er veel gebokst wordt, ach was ik ook maar weer in Holland, kon dan wat verdienen en was thuis. Zo 
gaat m’n beste tijd voorbij; als ik nu maar eens post kreeg van thuis en Theo Huizenaar, waarin stond 
dat ik gauw vrij zal komen, als dat toch eens waar zou zijn! Op het allerlaatste moment was er toch 
nog een wagon met tabak, hoewel die al van s’morgens buiten stond. Gelukkig ontladen we hem 
morgen. Er is post vanavond, ik krijg 5 brieven van; Wil, Bram Gardenbroek, Cor, Jeanne en van Jo 
Louw. Alles is nog best in Holland met Wil en Corrie; gelukkig. Cor schrijft, toen hij mij probeerde te 
bezoeken, 100 mark kwijt geraakt is! Zou me nu met Kerstmis komen bezoeken. Rinus is weer naar 
de bioscoop geweest, nu zonder alarm. Een kapper is hier nog steeds niet geweest, we hebben allen 
flink lang haar, bij sommigen groeit het haar over de kraag. Gelukkig heeft Dolf Köhler ons haar wat 
geknipt in Unterpremstätten, met mijn huishoudschaar! Laat naar bed, vermoeid, koud, natte 
voeten, lusteloos en met een wrok tegen alles.  
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27-11-1943 
s’Morgens is de wacht door ons gewekt! 2 wagons gelost met tabak en kaas, ondanks scherp 
toezicht van 2 soldaten was er toch een doos open. We werden allen gefouilleerd, maar zonder 
resultaat. Ook nog m’n neef Jan de Groot gezien, waren vroeg thuis. Hebben bij terugkomst gegeten, 
hadden brood en suiker meegenomen. Kreeg brief van Wil van de 17e!, alles heel goed gelukkig, was 
reuze blij met de brief. Weer zijn er pakketten, 100 stuks, niets voor mij erbij. Abel krijgt er zelfs 3, 
uit een pakket was heel wat gepikt. Er waren 4 vaatjes bier (83liter), gingen geheel op en er was een 
opperbeste stemming, hebben allen gezongen. Jacobus de Roo voerde de buikstep uit, wat een vrijer 
is dat! We missen ons bad op zaterdag, hopen maar dat daar verandering in komt. De jongens gaan 
overal heen, verschillende jongens hebben, hoog in de bergen, een kasteel bezichtigd. Lieverds ik 
verlang weer zo naar jullie, en hoop weer op m’n Ausweis. In de brief zat weer een foto van Corrie, ik 
heb nu 3 dezelfde foto’s van die schat.  
 
28-11-1943  
Gewerkt in de haver, wat een enorme stofboel! Daarna ruim 2 uur luchtalarm, maar er gebeurde 
gelukkig niets. Naar de bioscoop geweest met Rinus, Abel, Jan en Jaap, daarna eten en naar bed. 
Weer hebben de jongens 2 vaatjes bier opgedronken, onze commandant is erg meegaand. Heb een 
brief van 8 october gekregen van Henk en Mia (zwager en zus van Wil), brief is lang onderweg 
geweest daar het adres onduidelijk was, maar is toch terecht gekomen. Ik schrik van die brief, zij 
schrijven mij dat Wil er erg aan toe was daar zij van iemand gehoord had, dat ik erg zwak was 
geworden en wat zij zich erg heeft aangetrokken. Hoewel er niets van waar was, maar verzonnen 
door iemand, kwam er gelukkig daarop bericht van mij dat ik het prima maakte, anders had het er 
slecht voor haar uitgezien. Gelukkig dat zij nu beter weet!, maar wat een idioot om die rare verhalen 
op te hangen!  
 
29-11-1943  
Het heeft geijzeld, het is erg glad als we van de tramhalte naar het lager lopen. Een flinke grote 
wagon met tabak gelost, wat een grote waarde is dat toch! Voor de rest niet veel werk, vanmiddag 
vaten wijn van 300 tot 750 liter gestouwd! Het is eigenaardig, maar heb steeds vaker het idee dat ik, 
door Theo’s toedoen, op zekere dag weer naar huis mag. Hoop dat maar, ach wat zou dat een 
gewaarwording zijn, het is als een benauwde droom waaruit je ternauwernood ontsnappen kan. 
Gister hebben we na het werk heel lang bij de halte staan wachten op onze eigen tram, de 
“Sonderwagen”, die maar niet kwam. Totdat er een vrachtwagen voorbijkwam, met daarop de 
jongens van Lager 7, konden wij erbij en dus in snelle vaart naar huis. Tijdens het wachten zagen we 
zoveel uniformen, kledij, vreemde nationaliteiten, vele talen, verminkten dat het ons dwarrelden 
voor de ogen. Wat we hier dikwijls zien en typisch is voor hier, is het dragen van vrachtjes, manden 
enz., los en balancerend op het hoofd van vrouwen. Ook het dragen van hoeden met grote kwasten, 
zelfs door jongens van ± 10 jaar en jonger! Vandaag zijn er 10 jongens van de 25, die hier in het lager 
werken, thuis gebleven, omdat zij geen schoeisel hebben. Van de Bersselaar draagt over zijn 
gymschoentjes(!), waarop hij de hele dag moet werken, stukken oude lappen. Wat een gezicht is dat! 
Wij, die zondag hebben gewerkt, hebben er een strop aan, dat zoveel jongens thuis gebleven zijn, 
want daarom krijgen we onze vrije dag niet voordat we nagenoeg weer compleet werken. Heb fijn 
post ontvangen, 2 brieven van Wil, van 4 en 8 november, 1 kaart van Wim Janssen en een brief van 
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Theo van 10 november. Hij twijfelt er niet aan, of het zal lukken m’n vrijstelling te krijgen. Ben er erg 
optimistisch over, maar nu nog meer. 
  
30-11-1943  
Somber, triestig weer. Ik sta op met hoofdpijn en dikke keel van de lucht die in de zaal hangt! Er is 
geen werk op het lager, toch moesten de jongens die s’zondags gewerkt hadden komen. Met 16 
jongens zijn we nu. Tegen de middag is er luchtalarm en ik benut die ± 2 uur, om een brief te 
schrijven aan Henk en Mia, in onze schuilkelder onder de haveropslagplaats. Er gebeurt verder niets, 
weer naar de tram s’avonds en Jan zie ik niet. Rinus heeft bruine bonen gekookt, die met de 
aardappelpuree en botersaus prima smaken, pruimen toe. Nog steeds is er geen kapper geweest, 
Rinus heeft een paar jongens geknipt met een schaar, is goed gelukt. Elke avond eten we laat, zijn 
moe en gaan laat naar bed. De burgerschoenen worden gelukkig ingenomen voor reparatie, maar nu 
moet ik morgen weer op die klompschoenen lopen, als dat dan maar niet te lang duurt.  
 
1-12-1943  
Weer als een stelletje landlopers naar het lager, wat zien we er toch uit! Weer geen werk, blikken die 
door het bombardement zijn gevallen in de kelder uitzoeken, de grond drijft van het pruimensap van 
de blikken die gesprongen zijn. Naar buiten met de blikken en daar open gemaakt en de pruimen in 
tonnen gedaan, waar dan sterke drank van wordt gemaakt. Er is geen aardigheid meer aan om op 
het lager te werken. Ook werken er boven op het dak nu Italianen, het dak lekt en wordt 
gerepareerd. Gaan vroeg weg en reizen met de tram, de rit moeten we zelf betalen. Zijn vroeg thuis, 
zodat ik mij kan scheren, want daar heb ik van de week geen tijd voor gehad. Elke avond is er nu al 
post geweest, vandaag ook, maar er is niets voor mij. Hoop dat Jan wat post voor mij heeft. De OO 
(onderofficier) heeft gezorgd, dat we morgen weer ons maandrantsoen Franse sigaretten (75 stuks) 
krijgen. Voor de rest is er niet veel gebeurd vandaag. Adriaan Derwart, een van de jongens die 
geweldig tekenen kan, heeft de vrouw van Rinus van een portretje af vergroot nagetekend, 
schitterend gewoon. Van Wil, Corrie en mij zou hij dat ook doen, als ze klaar zijn stuur ik deze dan 
naar huis, wat zal m’n schat daarvan opkijken!  
 
2-12-1943  
Het heeft enkele graden gevroren, het is tamelijk koud. Weer bijna geen werk en onze vrije dag? 
Nodig moet ik m’n kleren stoppen en verstellen, morgen dan misschien? Veel nieuws horen we niet. 
Naar de suikerfabriek Englhofer, daar worden kistjes voor Kerstmis met koek, suikerwerk en 
chocolade gevuld, veel Russische meisjes werken daar. Eten wat van die lekkernijen die we van hen 
krijgen. Zijn hierna weer vroeg thuis, waar we dan horen dat er weer ± 120 pakketten zijn gekomen 
en we krijgen de 75 Franse sigaretten en waarvan we ieder 2 sigaretten afstaan voor de wachtpost. 
Voor mij zijn er 3 pakketten, alles is in prima staat. We hebben nu met z’n vieren barstensvolle 
koffers met eetwaar, kunnen daarom steeds iets extra’s koken. Vanavond weer havermout, door 
Rinus gekookt, en aardappelen met pruimen toe. Prima, allemaal in een goede stemming, trouwens 
de geest onder de jongens is heel goed. Derwart heeft Wil’s foto prachtig nagetekend. Jan is niet 
geweest, jammer.  
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3-12-1943  
Bijna geen werk en maar strompelen op onze klompen. Nog geen vrije dag, ben van plan om dan 
morgen maar een vrije dag te nemen. Heb pijn in de voeten, komen moe en vroeg thuis. Krijg brief 
van Wil van 23 november via Jan, ben er blij mee. Zeg hem dat ik morgen thuis blijf, ook Abel blijft 
thuis.  
 
4-12-1943  
Slaap wat uit en hoor dan, dat er 2 jongens voor mij zijn. Ga naar beneden naar het washok waar 
Rinus bezig is met een grote was. Tot m’n grote vreugde zie ik Cor met z’n maat Wim, beiden zijn 
gisteravond uit Korneuburg (bij Wenen) vertrokken om mij op te zoeken. Is zeer geslaagd, had er al 
een paar dagen een voorgevoel van. Na onze hartelijke begroeting vertellen we ons wedervaren, 
hebben elkaar veel te vertellen natuurlijk. Cor heeft 1 brief van Wil en 1 van Pa, alles is goed. Krijg 
dan ook 1 brief van George (broer) uit Zweden. Cor en Wim eten bij ons, wat een vreugde is dat. Cor 
heeft een pakje meegebracht van Wil, van hem krijg ik wat vet spek, boter en nog verschillende 
andere dingen. Wat een vreugde voor mij, kan m’n hart nu luchten en wat zal Wil blij zijn. Geef gelijk 
wat overbodig spul en verstelwerk aan Cor mee, Wil’s tekening neemt hij morgen ook mee en wat 
andere tekeningen. s’Avonds eten zij bij ons met Jan en Jaap, Cor en Wim zullen vannacht hier 
blijven slapen. Krijg van Jaap van Wijk en Jan een paar hoge nieuwe schoenen, waar ik ze erg 
dankbaar voor ben.  
 
5-12-1943 - Sint Nicolaas  
Goed geslapen. Ben gelukkig vandaag vrij, bijna moest ik toch werken daar er plotseling een groep 
jongens weg moesten naar een ander lager. Cor en Wim blijven dan nog gezellig een paar uur en 
moeten dan 11.15 uur met de tram weg. Cor heeft beloofd, alles te doen wat ik vroeg en hopelijk 
met verlof weer terug te komen. Dan breng ik hen weg en neem afscheid van hen, blij hen gezien en 
gesproken te hebben. Ben nu opgelucht, weet dan dat Wil binnen korte tijd weet, hoe of wat. Er 
worden foto’s van ons genomen, volgende week zijn ze klaar, ben benieuwd! Ben heel den dag 
opgeruimd, zie s’avonds Jan en Jaap en krijg brief van 26 november van Wil, zij vieren ook bij Mia het 
St. Nicolaasfeest, wat zal Corrie verwonderd zijn en wellicht wel huilen, tjonge, was ik er maar bij. 
s’Avonds is St. Nicolaas ook bij ons op bezoek, in de gedaante van Rinus, met een baard van houtwol, 
zonnebril, mijter, roze deken en staf! Gerard Albus als Zwarte Piet, met bezem, zak en zwart gezicht. 
Zijn handen en nek had hij vergeten zwart te maken. Gelachen dat we hebben, reuze, heel wat 
jongens waaronder ik ook moesten voor de Sint verschijnen, wat een vertoning! En Alexander Merki, 
die een levende muis in een busje kreeg. Leuke gedichten en grappige opmerkingen. Ga daarna 
voldaan slapen.  
 
6-12-1943  
Ga op m’n nieuwe schoenen werken, wat een genot, ieder bekijkt ze met jaloersheid. Het is ook geen 
gezicht, zoals de andere jongens er met hun “balschoenen” bijlopen! Onbegrijpelijk, want Peter 
Heynen, die bij ons terugkwam uit Wolfsberg vertelde dat daar schoenen, kleding enz. voldoende 
waren. Ibach heeft ontdekt, dat de jongens welke gisteren hebben gewerkt, ± 40 bussen vlees 
weggestopt hebben. Ibach heeft daarvan 17 bussen teruggevonden. Hij ging vreselijk te keer, voor 
straf moeten we een uur langer werken en de dader(s) moeten zich morgen melden. Er is vandaag 
ook een wagon brandewijn en andere sterke drank geladen. Doordat er een vrachtje uit de wagon 
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viel met sterke drank, waren enkele jongens flink in de olie wat ook weer een uitbrander opleverde, 
Leen Ammerzaal is daarbij bedreigd met een stok.  
 
7-12-1943  
We staan er erg “goed” op, we worden uitgemaakt en uitgekafferd door lui van Lager 13. Weer naar 
de suikerfabriek Englshofer, kistjes halen en weer wat zuurtjes gehad. De stemming onder de 
jongens is ver onder nul, door het schelden en doen van Ibach. Het loopt al aardig naar Kerstmis, wat 
gaat de tijd toch snel, ze vliegt gewoon om. Als ik maar gauw definitief zou weten dat ik vrij kom, 
door toedoen van Theo, dan is er weer een gezichtspunt. Ik prakkizeer me nu elke dag wild hoe het 
zal zijn, als dit nog langer duurt. M’n boksloopbaan gaat finaal kapot, terwijl het nu de beste tijd is 
om wat te verdienen. Lees steeds dat er druk gebokst wordt door de Hollandse boksers, ach, ik ben 
nu eenmaal niet voor het geluk geboren. Wel had ik een gelukkig leven met Wil en Corrie, maar ook 
dat werd wreed verbroken. Gelukkig dat onze band door correspondentie behouden blijft. Uit jouw 
brieven, schat, proef ik jouw liefde voor mij en Corrie, waarom moesten wij toch gescheiden worden, 
hoe wreed is de wereld toch! Zaterdag en zondag is er een kapper geweest, die onze haardossen wat 
bijgekalefaterd heeft. Nog steeds is Rinus ziek thuis, hoest erg, vooral s’nachts. Krijg een brief van 
m’n zus Annie van 12 october, is dus 2 maanden onderweg! Gisteren hebben we ook een uur langer 
moeten werken, werk wat duidelijk is opgezocht, maken nu dagen van 12 uur! De jongens nemen 
toch de weggestopte bussen vlees mee. Wat een leven toch om Kgf te zijn, we zijn Hollanders maar 
doordat we direct na het begin van de oorlog onze uniformen moesten inleveren, zijn we nu 
“aangekleed” door de Duitse bezetter. Ik zie er nog vrij behoorlijk uit met een geheel Frans uniform, 
maar bijna allen lopen er zo bij; Franse of Noorse lange zomerbroek (grijs geweest, maar nu erg vuil 
en kapot); Frans, Duits of Servisch jasje; Duits, Servisch, Belgisch, Engels of Frans mutsje; geen of 
Franse, Hollandse, Duitse of Servische poeties enz. Schoenen van klompen gemaakt, klompschoenen 
of slippers; een houten zool met neusstuk! Zo lopen we erbij, is het raar dat mensen verwonderd zijn 
en vragen wat voor landslui we zijn en nog verbaasder zijn als zij het antwoord horen; “Hollanders”! 
Na lang vragen hebben we dan eindelijk ondergoed gekregen; 1 stel wintergoed + 1 paar wollen 
wanten; nu de schoenen nog en andere kledij. Maar dat zal wel zo lang duren tot de oorlog 
afgelopen is. Enfin, dan is alle leed geleden en hebben we weer ons burgergoed aan!  
 
8-12-1943  
Weer naar suikerfabriek Englhofer, kaakjes en chocolade gebracht. Er werken daar veel vrouwen, 
oud en jong, voor de arbeidsinzet. Voor ons een heel vreemd gezicht, vrouwen met kisten op hun 
schouder of rug te zien werken. Dan daarna kisten met honing gebracht naar een wagon, geruild 
voor kisten met marmelade. Voor de rest gebeurde er niet veel bijzonders vandaag. Sinds we uit 
Unterpremstätten vertrokken zijn, nu 17 dagen geleden, hebben we geen bad meer gehad en dat is 
echt hard nodig dat weer eens gebeurd. Zelf hebben we er geen tijd voor, komen s’avonds erg laat 
thuis. Elke nacht word ik wakker en kijk dan naar m’n twee lievelingen boven m’n hoofd. Het is een 
gehoest en gekuch van de 80 man, op de kamer welke in verhouding veel te klein is. 
 s’Morgens staan we met een dikke keel op, moeten dan terdege gorgelen, om de vieze smaak weg 
te spoelen. Onze gedachte, toen we ons aanmeldden voor Kgf, dat we weer met Kerstmis thuis 
zouden zijn, vind geen grond meer nu het bijna zover is. Het wordt een zware tijd voor ons, Kerstmis 
en Nieuwjaar, onze gedachten zijn dan bij een gezellig huis en haard met vrouw en kind. Vanavond 
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wordt bekend gemaakt dat we met ingang van 15 december minder brood en heel wat minder 
aardappelen krijgen. Dat zal wel veel schelen, als we er maar mee kunnen werken, afwachten maar.  
 
9-12-1943  
Ben thuis gebleven, Abel is op m’n nieuwe schoenen gaan werken, er ging vandaag maar de helft van 
de jongens werken, de andere helft heeft geen schoenen of is ziek enz.! Er zijn schoenen 
teruggekomen uit de reparatie, 11 paar! Prima, maar nou lieg ik, er moest bij mij een balstukje 
opgezet worden, leek wel een eindje hout 2x3. De jongens waren vroeg thuis en vertelden dat zij 
met een OO van de Waffen SS in de tram hadden gesproken, welke het een schandaal vond zoals wij 
erbij liepen. Zondag zou hij een foto maken en deze naar Holland sturen.  
 
10-12-1943  
Op onze slaapzaal loop je een grote kans om het een of andere koudje op te doen, vannacht werd ik 
ook weer wakker met een verstopte neus en dikke keel. Verlang toch zo naar jullie, schat en Corrie. 
Was het maar weer zover, dat we weer bij elkaar waren. Er zijn vandaag 115 paar houtsandalen 
aangekomen, de jongens kunnen nu gaan werken. De OO had tegen Michel gezegd dat hij 
veronderstelde, dat wij weer spoedig naar huis zouden gaan om voor de arbeidsinzet terug te 
keeren. De NSB’ers Mussert, van Geelkerken, Busscher en Reichskommissar Seyss Inquart zijn bij de 
Führer geweest waren, op grond daarvan dacht hij dit. Het is wel eigenaardig dat steeds dat gerucht 
de ronde doet, zou het dan toch waar zijn? Er zijn echter veel jongens, die nu reeds zeggen liever Kgf 
te blijven. Maar ben wel benieuwd hoe zij zullen reageren, als zij voor de keus gesteld zouden 
worden! Weinigen zullen de verleiding kunnen weerstaan, wat betekent het niet om weer vrij te zijn 
en als vrij man aan het werk te gaan.  
 
11-12-1943  
Vanmorgen waren er heel wat jongens die gingen werken op hun houtsandalen, waarvan er ook al 
heel wat stuk gingen door losse bandjes en riemen. Tot laat gewerkt, 1 wagon met sterke drank 
geladen, evenals gisteren, toen sneuvelden er ook wat flessen. De deur werd nu vanavond om 22.00 
uur gesloten en de pisbussen komen binnen in de zaal te staan, een frisse boel! Jan had niets voor 
me, de foto’s van zondag jl. waren klaar, ze waren behoorlijk en zal er wat van naar huis sturen.  
 
12-12-1943  
We werken vandaag en het regent flink, Rinus is ook weer meegegaan. Hoop maar dat er vandaag 
post zal zijn, want ik verlang er erg naar. Als we van de tramhalte in de regen, door modderpoelen en 
nattigheid naar het lager lopen (± 15 min.), loop ik te prakkizeren hoe lang die ellende nog moet 
duren. Waarschijnlijk gaan Jan en Jaap zaterdag a.s. met verlof, als ik daar nu eens mee zou gaan? 
Rinus heeft al plannen, maar toch voel ik daar niet veel voor omdat ik nog steeds hoop op m’n 
vrijstelling, ach wat duurt dat toch lang. Zitten nu in het kleedlokaal, waar ik dit schrijf, en wachten 
op het “Auf-Aufgehts”en dat op een verschrik- kelijke snauwtoon gezegd. Elke morgen hetzelfde, of 
een schop tegen de deur om ons te laten weten dat we moeten werken. Een wagon met kwetsen 
(pruimen) gelost en een wagon sterke drank met ruim 200 kisten geladen. Rinus en Abel openen een 
kist, we hebben dan thuis elk een neutje of 4. Ontvang brief van Wil van 3 december, alles is goed. 
Ga met Rinus, Abel en Ab naar de bioscoop, leuke film. Nog steeds regent het natte sneeuw.  
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13-12-1943  
Nog steeds valt het niet mee, zo vroeg op. Ik ben uit m’n jasje gescheurd, moet kousen stoppen enz. 
maar heb er absoluut geen tijd voor. De was, welke Rinus heeft gedaan hangt nog steeds buiten, 
maar kan niet drogen door het natte weer. Als we van de tram naar het lager lopen, doen we dat het 
laatste stukje langs het kerkhof op het trottoir, als het zo genoemd mag worden. Vanmorgen hadden 
we een scène doordat een burger, ons achteropkomend, opzij duwde om te passeeren, er vielen wat 
woorden en de burger ging zich beklagen bij de Inspector. Hier toonden wij als één man te staan, 
Kwakkernaat is hierop aangepakt. De hele verdere dag werd er gesnauwd en gedreigd. Ook weer 
naar de suikerfabriek Englhofer geweest, zuurtjes enz. gegeten. s’Middags zitten we te zingen in het 
kleedlokaal, woedend komt Ibach ons waarschuwen dat het is afgelopen is met zijn goedheid. Even 
daarna de Inspector, die ons ook een vermaning geeft over het stelen, wat in grote mate volgens 
hem gedaan wordt, Ibach zoekt dan alles na. Wij verliezen echter onze goede stemming niet en 
zingen onder het werk.  
Post is er al sinds ruim een week niet meer geweest, we hopen er nu allen wel op. Vanavond zijn er 
sigaretten, ons maandrantsoen 75 stuks Franse, dit is al het rantsoen voor januari en met het oog op 
Kerstmis nu al gegeven. Dit betekend dat de jongens in januari zonder rokerij zitten. Jaap gaat 
zaterdag a.s. met verlof, Jan echter niet, jammer voor hem maar misschien komt het nog wel. Kon ik 
maar mee. Hoop maar dat ik spoedig m’n vrije dag over zondag krijg, zodat ik het een en ander kan 
maken enz. Rinus springt van een ladder af, op Abel’s voet welke dan gekwetst is, daarom blijft hij 
morgen thuis.  
 
14-12-1943  
Het is steeds donkerder als we s’ochtends op het appèl staan, donkere dagen voor Kerstmis! Zou 
Kerstmis de lang verwachte vrede brengen? Sinds gisteren hebben we minder eten gehad, dat 
scheelt heel veel met het brood en de aardappelen. De jongens van Lager 7 hebben echter ± 80kg 
aardappelen meegebracht, zodat we ± 2 dagen zo’n beetje op peil kunnen blijven met warm eten. 
Zakken macaroni en rijst in het lager omgekeerd, verder weinig werk. Ibach heeft vandaag een 
slechte stemming, is veel aan het schelden. Bij onze thuiskomst hoorden we dat er kamerinspectie is 
geweest, Lager 7 had gebeld dat er ± 6kg drops was gestolen. Er werden bij mij en Rinus zuurtjes 
gevonden, bij vele andere jongens flessen schnapps en conserven, dit alles is opgeschreven en aan 
de Compagnie gemeld, nu maar afwachten! Jaap gaat zaterdag met verlof, Jan op 8 januari.  
 
15-12-1943  
Vanmorgen vroeg een lawaai van jewelste; Nol van de Maarel, onze kok die altijd vroeg op moet, viel 
van de trap en bleef zwaar bloedend liggen. Frau Maria Brunner van het Gasthof ging de OO roepen, 
de OO en Sauer vonden het niet nodig om een dokter te bellen. Zo goed en kwaad als het ging, zijn 
ze toen naar de Hermankazerne gelopen, waar Van de Maarel moest blijven. Wat zal de dag vandaag 
weer brengen? Het zou druk worden vandaag werd gisteren gezegd; dus 13 wagons laden. 
Vanochtend 1 wagon geladen en toen in de pruimen; opgebolde blikken met pruimen uit kisten 
halen. Het wordt nu geleidelijk kouder. Ik hoop maar dat we niet met de Kerst of Nieuwjaar in de bak 
zitten, want dat zou een ramp zijn. Abel’s voet is gekneusd, hij zal er wel een poosje mooi mee zijn. 
We worden nu zwaar gecontroleerd, bij bijvoorbeeld 5 of 6 werkende personen staan nu 5 of 6 
personen voor de bewaking, zodat er niets wordt gestolen. Rinus is thuis gebleven, gaat naar de 
dokter, heeft door zijn zwerende neus aan één zijde een dik gezicht. Op het laatste moment moeten 
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we nog naar de suikerfabriek Englhofer, kaakjes en chocolade brengen. Met de gewone tram naar 
huis. s’Avonds vóór we naar bed gaan, geef ik met Leen de Roode nog een boksdemonstratie, tot 
genoegen van alle jongens. Ga toch nog laat, tegen 24.00 uur, naar bed; schrijf wat en sorteer 
verschillende dingen in mijn koffer. Denk aan jou lieverd, hoe je als Cor weer in Holland is, aan zijn 
lippen zal hangen en hem met vragen overstelpen zal. Lieverd ik verlang toch zo naar jullie, als je dat 
eens wist!! Maar je zult dat wel weten, want ook jij zult heel erg naar mij verlangen, m’n schat. Ik 
heb altijd gehoopt dat, als ik dit boekje volgeschreven zal hebben na de komende dagen, de oorlog 
afgelopen zal zijn. Durf ik dat nog steeds te hopen? Eerlijk gezegd, neen, maar tot slot weet toch 
geen mens het nog.  
 
16-12-1943  
Veel nieuws is er niet en er gebeurt niet veel, de 13 wagons zijn nog niet gekomen of geladen. Een 
vrije dag voor de gewerkte zondag hebben we nog niet gehad, zal ook wel niet komen. Morgen is het 
al vrijdag, nu bijna 5 maanden in krijgsgevangenschap, wat gaat de tijd toch snel. Een wagon met 
vaten druivensap gelost, daarna naar Englhofer gegaan en weer 2 wagons geladen en gelost. Dat 
breekt de tijd, de hele dag in de pruimen is ook niets gedaan. Nog steeds geen post of pakketten van 
het Stalag, Peter Heijnen gaat morgen weer naar Wolfsberg terug en verzorgd dan alle postzaken 
daar 5). Heb Jan niet gezien, moeten speciaal op de “Sonderwagen” van de tram wachten om naar 
huis te gaan. Krijgen bericht dat we met Kerstmis met ± 14-15 man voor 5 dagen de bak in moeten. 
Hoewel ik de zuurtjes die bij mij gevonden zijn, absoluut van een ander heb gehad en liever niet die 
ander er in wil luizen. Hopelijk wordt het een andere datum, want Cor zou mij opzoeken met de 
Kerst.  
 
17-12-1943  
Ben naar de dokter geweest voor m’n neus. De straf van gisteren hebben we gekregen omdat er bij 
een inspectie van het lager spullen in onze koffers gevonden zijn! Het heeft geijzeld en het is flink 
glad. Van Lierop is op een draagbaar met wagentje naar de dokter gebracht. Morgen moet m’n neus 
verder behandeld worden, kan door linker neusgat geen lucht krijgen, zodat ik s’nachts onrustig met 
open mond slaap en heb dan s’morgens een dikke, vieze keel. Maak een pakje en brief voor Wil klaar 
en hoor dan, dat morgen al 6 jongens de bak ingaan. Wij, de rest van de jongens, de tijd van 
Kerstmis; mooie boel! Krijgen bezoek van een Hollandsche SS-soldaat, afgekeurd omdat hij zichzelf 
een vinger had afgeschoten om zodoende vrij te komen, kon het niet meer uithouden. Vannacht om 
01.30 uur vertrekt hij naar Schiedam in Holland. (In Wetzelsdorf-Graz was tijdens de oorlog een SS-
kazerne!)  
 
18-12-1943  
Vanmorgen naar de specialist in het ziekenhuis voor m’n neus, half januari moet er aan geopereerd 
worden, weet niet of ik dat zal laten doen. Spreek daar Rinus, hij moet maandag terug om weer te 
werken. Spreken dan 2 Hollandse SS-soldaten, welke daar worden verpleegd, krijgen wat brood en 
een fles wijn van hen. Veel soldaten lopen daar rond die gewond zijn aan neus, ogen of oren. Schil  
 

 
5  De post voor de Arbeidskommando’s werd verstuurd naar het Stammlager waar het arbeidskommando onder viel. 
Voor de mannen in Graz was dat het M-Stammlager XVIII-A in Wolfsberg. 
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weer aardappelen beneden in de keuken van het café, daar zitten we altijd een paar uur te schillen 
als we thuis zijn. Post en pakketten zijn er nog steeds niet, hopeloos gewoon. Lager 7 brengt 6 
zakken aardappelen mee; ± 210kg, dus komen hiermee weer een paar dagen aan ons trekken. De 
stemming op Lager 13 is nog steeds onder nul, de jongens die zondag j.l. gewerkt hebben, 
waaronder ik, hebben nog steeds geen vrije dag gehad maar velen hebben hem gewoon genomen. 
Vanavond is er een brief van Theo, m’n Ausweis is voorlopig afgewezen, wat een teleurstelling voor 
mij, enfin, ik weet nu hoe of wat. Zal Theo en Wil vlug terugschrijven. Er is wat ophef over wie 
morgen moet werken, 12 man, misschien ben ik ook wel de pisang. Donderdag a.s. gaan we op water 
en brood de bak in, hoop maar dat Cor mij niet komt opzoeken en dat ik voor die tijd bericht van 
hem krijg. Ben benieuwd waar Jaap nu is, hij zou mogelijk direct naar Wil gaan. De jongens, onder 
hen ook een dominee, houden vanavond een bidavond om aan God de vrede af te smeken; die ruwe 
klanten, en er zijn er vele bij ons, zijn op zulke momenten als lammeren. Van Theo’s bericht was ik 
even de kluts kwijt, m’n hoop dat ik weer spoedig thuis zal zijn is nu van de baan, dan maar berusten 
en hard worden in alles. Kon wel huilen om het bericht, maar wie weet hoe gauw de oorlog 
afgelopen is, dat is nu weer de hoop. Het is nu al 4 weken geleden dat we van Unterpremstätten 
vertrokken zijn en een bad hebben we nog niet gehad. Hoewel jongens van ons bijna elke dag in de 
haver moeten werken, stofmaskers moeten dragen en finaal grijs van het stof zijn! Het is hopeloos 
en gewoon treurig. Graz is al een paar weken bezig om vrouwen en kinderen te evacueeren, ook wij 
verwachten vandaag of morgen een flinke luchtaanval. Graz is, na Wenen de grootste stad in 
Oostenrijk, is door de vele fabrieken hier een belangrijk oorlogsdoel.  
 
19-12-1943  
Vannacht is er luchtalarm geweest, heb er niets van gehoord maar de jongens vertelden het. Moest 
de toiletten op zondag schoonmaken; als m’n schat dat eens zou weten! Heel behoorlijke toiletten 
zijn het hier, gewoon zoals thuis, een groot verschil met Markt Pongau en Unterpremstätten. Horen 
dat we vanaf morgen 1 pond aardappelen per dag en 410gr brood per dag krijgen!, dus 140gr per 
dag minder! Ik heb Wil maar weer geschreven dat zij havermout enz. moet sturen. Gelukkig brengen 
de jongens van Lager 7 weer ± 175kg aardappelen mee. De fotograaf is weer geweest, hebben met 
z’n vieren; Abel van Zaalen, Piet Michel, Rinus Vergouwe en ik, weer een foto laten maken.  
Krijg een briefkaart van Bindels. Gaan naar de bioscoop met Jan, Rinus, Abel en ik, de film “Meine 
Frau Theresa” is flauw en niet veel aan. Heb het weer hevig te pakken, mijn verlangen naar huis, 
vrouw en kind. We bespreken om de kuiten te nemen, maar zullen we het wel halen?, Holland is zo 
ver weg. Ben nu al weer 3 dagen thuis en probeer het zolang mogelijk uit te houden, want op een 
pondje aardappelen per dag kan niet gewerkt worden.  
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Jo, Abel, Piet Michel, Rinus 

 
20-12-1943  
Vandaag 5 maanden in gevangenschap, wat is die tijd vreselijk hard gegaan en toch lijkt het wel, of 
we al 1 jaar gevangen zijn. Moet weer naar de dokter, vandaag zijn er 38 jongens thuis, slechts 40 
werken! Van het hooilager St. Andreas zijn ook 8 man ziek, in optocht gaan we naar de dokter. Ik 
moet morgen weer werken, hoewel ik er niet veel idee in heb. Rinus is met nog een paar anderen 
naar de specialist en moeten zelf de tram betalen. Eigenaardige toestand, onze zeep enz. moeten we 
ook zelf betalen, hoewel we het over de maanden november en december nog niet hebben gehad. 
Krijg een brief, via het Stalag (XVIII-A Wolfsberg), van Moe van 23 november, is ± 1 maand 
onderweg! Alles is goed gelukkig. Weer een nieuwe verordening: degene die 3 dagen ziek thuis is 
moet 1,20 mark voor het eten betalen. Wat zijn we nu eigenlijk; krijgsgevangenen of civielen? Als we 
toch eens alles van te voren geweten hadden! Vele malen zeggen we tegen elkaar; wat zijn we toch 
stommelingen geweest, dat we ons gemeld hebben als KGF. Velen, die zich niet gemeld hebben, 
lopen nu nog in Holland vrij rond. Maar ja, weet men alles van te voren? We zitten nu in het schuitje 
en moeten maar meevaren. Wat heb ik niet in Amersfoort een grote kans gehad, als we aardappelen 
gingen schillen in Hotel Birkhoven en met Wil de benen had genomen. Maar dan denk je aan je 
rommel die daar staat, en wat er van jezelf en van vrouw en kind moet worden. Nu zou je er alles 
voor over hebben in Holland te komen. Rinus heeft een paar mooie hoge schoenen bij een man 
gekocht voor 20 mark. De jongens van Lager 7 komen pas om 24.00 uur thuis, van s’middags 12.00 
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uur tot s’avonds 24.00 uur werken op een enkele lepel natte aardappel-koolpureesoep, dat kan toch 
nooit lang duren? Mochten zij nu maar uitslapen, maar om 07.00 uur moeten zij alweer opstaan!  
 
21-12-1943  
Het is nog flink donker als we van ons Gasthof naar de tram lopen, zonder werkzin maar evengoed 
toch optimistisch. Eigenaardig, een Hollander schijnt zijn goede humeur niet gauw te verliezen, wat 
er ook gebeurt. Lieveling, vandaag verwacht ik post van je hoor! Heb een idee, dat Cor al thuis is met 
verlof en dat jij hem een brief zal meegeven voor mij en ik daarom wacht met schrijven, wat ik 
jammer vind. Ik zou allang post van je moeten hebben ontvangen, ik verlang zo naar een bericht van 
je, want als ik niets ontvang maak ik mij ongerust en denk dan dat er thuis iets is gebeurd. Als je toch 
eens wist, schat, hoe erg ik naar jullie verlang. Maar heb dan vaak weer momenten, dat ik denk vlug 
thuis te zijn. Schatje, wat verlang jij ook erg naar ons wederzien in Holland en in ons fijne en gezellige 
home, met het gelach en gekraai van onze lieve kleine schat. Wat hadden we toch een gelukkig 
huwelijk, ondanks dat ik je wel eens boos maakte, door elke dag weer wat op het dressoir te leggen. 
Maar dat waren van die kleine dingetjes, die geen invloed hadden op de stemming. Wat zal het voor 
mij vreemd zijn als ik jullie weer zie, en vooral Corrie, zou hij mij nog herkennen? Wat graag zou ik 
hem nu zien en met hem sollen en stoeien, want dat doet hij toch zo graag, die rakker. En dan, hoe 
wij samen altijd aan het ravotten waren, ik daar zo naar verlangen. Maar enfin, het is nu eenmaal zo, 
dat we gescheiden moeten leven. Eens zal de tijd komen dat alles voorbij en vergeten zal zijn, 
hoewel het ook iets is waarvan men leert en mensenkennis opdoet. Het is inderdaad, zoals Theo 
schreef, voor mij een geluk bij een ongeluk. Daar mijn verblijf hier van mij een ander mens zal 
maken, onverschilliger, wat in mijn loopbaan als bokser van groot belang is en mij goed van pas zou 
komen. Denk maar dat het zo heeft moeten wezen en ook wat Wil vaak schrijft; elke dag verder is er 
één dichter bij de vrede en ons weerzien. Ondanks alles blijven we maar optimistisch schat, 
nietwaar? Overal komt een eind aan, zo is het altijd geweest en zal zo blijven ook. Weer naar 
Englhofer geweest, wat een karwei is dat ook, kisten dragen naar de 1e verdieping en weer terug 
naar beneden met kisten. Laat klaar, om 18.15 uur, en daarna wilden we weggaan maar werden 
teruggestuurd naar het kleedlokaal. Moesten hiet tot 19.15 uur wachten op de speciale, voor ons 
bestemde tram. We mogen niet met de particuliere tram, daar we deze moeten betalen met Duits 
geld en dat mogen we niet in ons bezit hebben. Speciaal voor ons als Kgf is er het “lagergeld”, in 
biljetten vanaf 1 pfennig en oplopend tot een aantal marken. Er is volgens de OO een nieuwe 
regeling, we krijgen per uur 75 pfennig uitbetaald, echter moeten we daarvan alles betalen. In 
theorie houden we dan per maand 20 mark schoon over. De behandeling van mens tegenover mens 
is meer dan erg, we worden afgeblaft als de grootste misdadigers enz. De werkelijk enig menselijke 
behandeling is bij de dokter, de troepenarts in de Hermankazerne en bij de specialist. Daar worden 
Duitsers, Fransman, Rus en andere nationaliteiten met gelijke rechten behandeld. Er wordt daar niet 
gekeken of we Kgf zijn of niet, we genieten van deze menselijke behandeling. Eigenaardig dat wij als 
Hollanders alles zo gemakkelijk nemen, er wordt wel over gekankerd, maar we vergeten vlug en 
verliezen niet gauw onze stemming, wat natuurlijk een groot geluk voor ons is. Bij de Engelsen is de 
behandeling veel en veel beter, daar deze nog oorlogsrechten hebben en represailles met Duitse Kgf 
kunnen treffen. Maar Holland, geen grote en geen oorlogvoerende natie meer, hebben toch niets in 
de melk te brokkelen en moeten maar lijdelijk afwachten wat de Duitsers met ons zullen doen. 
Volgens het “Oorlogszakboekje”, met de reglementen van het Verdrag van Genève over de 
behandeling van de Kgf, worden maar heel weinig zaken volgens het verdrag nageleefd. Wellicht 
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komt daar misschien nog verandering in, we hopen dat althans, maar voorlopig zitten we er maar 
mee. Zo ook de bijvoorbeeld de pakketten; Serven, Fransen en Russen en andere gevangen genomen 
nationaliteiten die niet zijn aangesloten bij het Geneefse en Internationale Rode Kruis, krijgen 
maandelijks of wekelijks pakketten van het Americaansche Rode Kruis. In deze pakketten zit een 
schat aan levensmiddelen en rokerij. Het Hollandsche Rode Kruis moet daar voor ons ook voor 
zorgen, maar is nog steeds in gebreke gebleven. Wel krijgen we de door familie gekochte pakketten, 
zodat het Rode Kruis alleen voor verzending zorgdraagt, hoewel dat ook veel te wensen overlaat. 
Pakketten komen maanden later aan, meestal is de tabak geplunderd, de levensmiddelen 
beschimmeld en zwaar beschadigd. Nee, het wordt de hoogste tijd, dat daar spoedig verandering in 
komt. Rinus heeft erwten gekookt, die door de aardappelpuree prima smaken. Brief gehad van Pa 
van 6 december, alles goed, nu nog post van jou schat, dan is alles OK. Wij zullen Piet Michel een 
bezwaarschrift laten indienen voor vele feiten die verandering of verbetering behoeven.  
 
22-12-1943  
Blikken appelmoes opgeslagen in kelder 9. Was het maar druk, dan zouden we ons niet zo vervelen 
en flink aanpakken om warm te worden, het is nu tamelijk koud. Het eten was vanmiddag erg weinig 
en niet veel bijzonders. Verse groenten krijgen we bijna niet, of (soms gedroogde) zuurkool, koolrabi 
(brr…) of enkel aardappelen of puree. De gehele dag niets te doen geweest en toch mogen de 
jongens die zondag gewerkt hebben, niet thuisblijven voor hun vrije dag. Het is vanmiddag gaan 
sneeuwen, nu is het avond en het sneeuwt nog, het is huiverig koud. Over de oorlogstoestand horen 
we weinig of niets. Weer moeten we op de speciale tram wachten, komt om 19.45 uur. Waren al om 
17.45 uur, werk nu maar aan m’n dagboek. Er is herrie over onze behandeling, de vrije dag en nog 
meer zaken die ons ontbreken of waar we recht op hebben. Werken voor iets anders zijn ze hier 
schijnbaar niet gewend. Vandaag weer geen post gekomen. De handdoeken zijn weer eens 
verschoond; na 6 weken! Ben m’n lange onderbroek, die Rinus gewassen heeft kwijt, is zeker 
gestolen en kan ook nergens m’n wollen sjaal vinden.  
 
23-12-1943  
Er is een flink pak sneeuw gevallen, we lopen er in te banjeren en het is een zooitje van belang. Krijg 
behoorlijk natte voeten, m’n schoenen zijn niet goed gemaakt. Heb er een oud stukje opgezet, in 
plaats van hele zolen. Toon van Uitert blijft thuis om onze kleren wat te maken, bij Leen de Roode 
zet hij een stuk van een deken in zijn broek! Leen heeft een poosje geleden een deken geleend van 
Piet Bonten, toen Piet deze deken vandaag terugvroeg, liet Leen aan Piet Bonten een pullover zien 
die hij aanhad, gemaakt van zijn deken! Ja, je maakt wat mee als Kgf. Kerstmis nadert nu snel, de 1e 
kerstdag zou voor ons een vrije dag zijn, de 2e kerstdag als een gewone zondag, gisteren is bekend 
gemaakt dat we een halve dag moeten werken. Wat zal het vreemd voor je zijn, schat, als ik niet 
thuis ben. Weet je nog, verleden jaar, toen we zo heerlijk met Simon Punt en zijn meisje aan het 
kerstmaal zaten met een lekkere konijnenbout met appelmoes, weet je nog wel? Wat was dat toch 
een heerlijke tijd hè? Maar Kerstmis 1944 vieren we weer bij elkaar hoor! Bij het lezen van dit 
dagboek schat, zal je me wel in gedachten zien met de verschillende handelingen, die ik je eerder 
beschreef. Maar je zult je toch geen juiste voorstelling kunnen maken van wat en waar we nu 
werken en leven. Je zult je wel erge dingen voor de geest halen, maar heus lieverd, het is niet erg 
hoor. Ik heb natuurlijk wel eens rare dingen meegemaakt en beschreven, maar al met al zijn we er 
nu doorheen en zien met opgewekte geest de toekomst in. Absoluut geen werk hier, weer in de 
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appelmoesbombage (blikken appelmoes staan bol door gisting, kans op springen van blik), de tijd 
kruipt en de dag schiet maar niet op. Duurt zo ontzettend lang en je denkt dan maar steeds over dit 
en dat, maar het meeste over thuis, over jou en Corrie, schat. Er is gezegd dat we elke dinsdag 
zouden gaan baden. Dinsdag dan, precies 5 weken en 4 dagen is het geleden, dat we voor het laatst 
onder een heerlijke douche gestaan hebben. De 6 jongens die 5 dagen in de bak hebben gezeten, zijn 
gisteren weer teruggekomen en hebben het niet zo best gehad, alleen op water en brood. Gelukkig 
is nog niet bekend of wij met Kerstmis de bak in gaan. Dat zal wel niet, heb nu dan nog kans dat ik 
Cor zie. Vind het wel vreemd dat hij mij helemaal niet schreef na zijn bezoek, maar denk wel dat hij 
thuis zal zijn. Wat een gelukkig mens toch, vandaar dat Wil niet schreef althans dat denk ik maar, 
daar ik nog geen post ontving. Wil zal wel post meegeven aan Cor of Jaap. Vanmiddag weer naar 
suikerfabriek Englhofer geweest, heb wat zuurtjes gegeten. Post van Wil van 6 december en een 
brief van Moe van 3 december, alles goed gelukkig, ben er erg blij mee. Michel heeft ons vanavond 
verteld, dat de aanvraag van verschillende jongens, om ontslagen te worden uit krijgsgevangenschap 
en voor de arbeidsinzet weer terug te komen in Duitsland, in behandeling is genomen en binnenkort 
zal daar wel antwoord op komen. Hij vertelt dan ook dat wij vanaf 1 december gelijkgesteld zijn met 
de verdiensten van de civielarbeider, die ook hetzelfde werk verrichten als wij doen, dus 75 pfennig 
per uur krijgen. Gemiddeld komen wij aan 150 mark per maand, maar daarvan moet het Stalag 72 
mark hebben voor kleding enz. Blijft over 78 mark, daarvan moet(?) overblijven 36 mark surplus, 
zeker voor winterhulp(!), sociale lasten, belasting enz. enz. Wij hebben dus ± 42 mark schoon over, 
daar wij als Kgf totaal maar 30 mark mogen bezitten wordt dan ± 12 mark naar huis gestuurd(?). Ik 
vraag mij nu af wat we nu eigenlijk zijn, civielen of toch krijgsgevangenen? Als dat alles waar is dat 
we als civielen tewerk gesteld worden en dan vrij zijn, doe ik dat zeer zeker, daar ik dan toch kan 
boksen en vrij zijn, wat een weelde zal dat zijn. Afwachten maar hoe het zal aflopen. Maar dat ik zal 
gaan, is wel zeker, natuurlijk als er vele bezwarende bepalingen aan verbonden zijn zal ik me wel 
bedenken.  
 
24-12-1943  
Vandaag zouden we maar een halve dag hoeven te werken, inderdaad waren we om 12.00 uur ook 
klaar, gegeten en naar huis, geen post of pakketten. Dus moeten we de kerstdagen maar zonder iets 
extra’s, zelfs hongerig doorbrengen daar we ons afgepast rantsoentje van 500gr aardappelen per dag 
krijgen! Brood 410gr per dag, het opgespaarde van enkele weken geleden is er bij ingeschoten. Piet 
Michel heeft echter 15 cadetjes, wat boter en suiker geregeld. Ik had nog bakmeel, laat daarvan wat 
koekjes en gevulde koeken maken door de kok Janus van de Kleij, dus zien we maar. De foto’s van 
zondag jl. zijn klaar, niet zo duidelijk als de vorige. We kijken hier niet zo nauw meer en behelpen ons 
zelf, ik heb aan m’n rechterhand een wondje gehad, wat daarna is gaan zweren. Heb er maar met 
een scheermesje in gesneden en veel vuil uit gehaald, dat luchtte op. Wat een toestand, morgen is 
het al Kerstmis en wij hier, wat zal heel Holland aan ons denken, vooral thuis en naaste familieleden. 
Enfin, 1e kerstdag hebben we vrij en de 2e kerstdag een halve dag werken, hoop nu maar dat Cor zal 
komen, of, als hij thuis was met verlof en Jaap hem heeft verteld dat ik met Kerstmis in de bak zou 
zitten, zal hij mij wel later komen opzoeken. Voorlopig is er nog niets van bekend, wanneer wij met 
z’n zessen de bak in gaan, dus ook maar weer afwachten. Schat, wat was ik blij met je post, maar ik 
begrijp niet lieverd, dat je me niet direct terug schrijft als je post van mij ontvangt. Jij verlangt toch 
ook vreselijk naar post en ik evenzo, terwijl jij toch veel meer de gelegenheid hebt. Je schrijft dat je 
m’n post van 25 en 28 november op 3 en 6 december hebt ontvangen en je schrijft mij pas 6 
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december en dan maar 1 velletje. Maar je hebt me beloofd op 7 december ook weer te schrijven, 
dus wacht ik weer met spanning af. Er staat nu een kerstboom op onze kamer, pover versierd en met 
wat kaarsjes er in. We eten vanavond vrij behoorlijk, aardappelen met zuurkool en een flinke portie 
vlees, daar we morgen kunnen uitslapen wordt het brood voor morgen al verdeeld. We krijgen er 
een witbroodje bij en vanavond wijngroc, als extraatje voor de Kerstmis. Geef dan met Leen de 
Roode een boksles en demonstratie, die door de jongens met spanning en enthousiasme gevolgd 
wordt. Daarna worden er 6 kaarsjes in de kerstboom aangestoken en er wordt een biddienst 
gehouden voor allen, Kerstliederen gezongen en gebeden om de vrede. Gaan laat naar bed en zijn 
met onze gedachten thuis in Holland.  
 
25-12-1943 – 1e Kerstdag  
Wensen elkaar een prettig kerstfeest. Wat kan een weekje met weinig eten al niet doen, we hebben 
nu doorlopend honger, hoe bestaat het. Verscheidene jongens zijn vanmorgen naar de kerk geweest, 
wat verboden was, dus ook clandestien weggegaan aangezien we geen bewegingsvrijheid hebben. 
Cor zie ik nog steeds niet komen, ik heb zo’n idee dat hij niet komt. Ga aan m’n brief voor Wil verder 
en praten over het fijne Kerstfeest thuis, met konijn, bout en gezelligheid. Het middageten is gewoon 
treurig; witte kool met water! Hierna gaan we de bergen in, we zien er kans toe en dus doen we het 
ook. Komen in een zeer oude ruïne uit het jaar 1042, helemaal boven op een berg en zien in het dal 
de treinen en auto’s als mieren zo klein. De huizen lijken op luciferdoosjes, we genieten van het 
mooie uitzicht en om ons heen is alles met sneeuw bedekt.  
 

 
Bergruïne Gösting-Graz 

 
Als we teruggaan, doen we een cafeetje aan, waar vrolijke muziek klinkt. Leen de Roode is ook 
meegegaan, ik heb hem mijn schoenen geleend, daar hij op zijn hos-klos-schoenen bijna niet lopen 
en klimmen kan. We bestellen bier en punch, tamelijk duur, maar het is maar eens per jaar Kerstmis, 
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dus we kijken niet zo nauw. Tegen 17.00 uur weer terug, zonder letsels (denk dat zeker 80% van de 
jongens uithuizig was), maar vind nog geen zwager Cor die mij zou komen opzoeken. Echter wel Jan 
met een brief van Cor, schrijft dat hij pas begin januari mij komt opzoeken en gaat pas na februari 
met verlof. Vind ik reuze jammer, gek dat hij mij dat nu pas schreef. Vanavond gaan we naar de film: 
“Sommerliebe”, het is een aardige amusante film. We nemen het er maar van zolang we de 
gelegenheid daarvoor hebben. We hebben hier in de slaapzaal, boven het Gasthof, geen last van 
ongedierte. Als de toestand zo blijft zal de last van vlooien enz. niet uitblijven, het is een grote 
stofrommel. Dat kan ook niet anders in een zaal van ± 14 meter lang en ± 7 meter breed en dan met 
78 man bevolkt.  
 
26-12-1943 – 2e Kerstdag  
We zijn weer in het kleedlokaal van de brouwerij aangekomen, de kachel maken we aan met kratjes 
en kistenhout wat we onderweg gepikt hebben, want kolen krijgen we niet. Hebben ook deze al veel 
gepikt van de brouwerij. Het is flink koud, vriest 5 graden, gelukkig is de sneeuwboel bevroren op de 
straat. Het lager hoort bij de grote brouwerij “Reininghaus”, welke zelf nog in bedrijf is, maar 
verschillende gebouwen zijn nu opslagplaatsen van de Wehrmacht voor levensmiddelen en tabak.  
 

 
Brauerei Reininghaus, Steinfeld-Graz (oude foto) 

 
In de brouwerij werken Russische en Italiaanse Kgf, welke behoorlijk gekleed en geschoeid gaan en 
voor wie de de arbeidsduur en behandeling veel beter is. Hoe kan het dat zij, die toch in wezen 
Duitslands vijand en dus nog steeds in oorlog zijn, veel beter hier behandeld worden als wij 
Hollanders die toch eerder betiteld zijn als “Germanen”. We zijn koud een aantal dagen in oorlog 
geweest, die wij beslist niet gewild hebben. Ik schrijf dit in het kleedlokaal, waar we al ± 1 uur zitten, 
er is geen werk en even later komt de oude Tagner zeggen dat we, als we zelf de tram betalen, naar 
huis mogen. Fijn, we gaan dan en stappen op de tram en gaan met onze groep van 5 man er bij de 
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volgende halte vanaf. De andere 7 jongens rijden door, zijn bang en durven de stad niet in. We lopen 
dan met z’n vijven te banen door de stad in onze “mooie” kledij, maar niemand vraagt iets of houdt 
ons aan. Gaan een rooms-katholieke kerk binnen en zien pracht en praal en schitterende 
gebrandschilderde ramen. Gaan weer verder en lopen een berg op, midden in de stad, langs straten 
met huizen en steil naar boven. De berg weer af langs steil uitgehouwen weggetjes naar beneden. 
Prachtig, zo bovenop de berg zien we rondom de stad de huizenrijen, zo nietig en toch zo mooi. We 
zien veel soldaten met verlof, gaan dan weer een andere rooms-katholieke kerk binnen, waar 
orgelspel krachtig opbruist, het is prachtig. Bijna niemand neemt aanstoot aan ons, we gaan een 
kleine cafetaria in en bestellen 2x koffie en met een link smoesje zonder bon ook brood met jam. 
Daarna een glas wijn en we zijn dan per man 1 mark kwijt, wat een koopje! Bij de tramhalte komen 
we in gesprek met 2 Hollandsche SS-mannen, die heel graag met ons zouden willen ruilen! 
Eigenaardig, maar 99% van de Hollandsche SS-mannen heeft dat al tegen ons gezegd. Steeds weer 
maken we het mee dat burgers en ook soldaten aan ons vragen, welke landslui we zijn en dan heel 
verwonderd zijn als we hen dat zeggen, in de tram ook weer. Wat een tegenstelling, Jan Timmerman 
wisselde in de tram 20 mark bij een Duitse soldaat, hoewel wij als Kgf geen Duits geld mogen 
hebben. Krijgen dan van de trambestuurder ieder één sigaret. Thuis is er post van het Stalag, een 
brief van Cor van 28 november, een brief van Jan de Heus ook van 28 november en een trouwkaart 
van Bram Gardenbroek. Bram woont bij mij in de buurt: Finsestraat 32a, Rotterdam en is op 15 
december jl. getrouwd. Cor schrijft mij in zijn brief dat hij mij komt opzoeken, wat hij intussen al 
heeft gedaan. Er zijn 101 pakketten gearriveerd, voor mij is er niets bij. Wel eigenaardig dat de 
Fransen, Engelsen en andere nationaliteiten van het Internationale Rode Kruis en eigen Rode Kruis, 
kerstpakketten hebben ontvangen, terwijl wij weer niets krijgen. Wat we krijgen is gestuurd door 
familie en gespaard uit eigen mond, soms bedorven of spullen eruit gepikt, aankomt! De kok Wolf 
klaagt zijn nood en vraagt of Jan vanavond nog komt, hij wil een brief naar huis sturen. Hij ziet er 
geen gat meer in, sinds zijn gevangenneming is zijn vrouw vreselijk zwak geworden, hij heeft een 
brief gehad waarin te lezen valt dat het spoedig met zijn vrouw afgelopen zal kunnen zijn en dat het 
ergste te vrezen valt. Vreselijk voor hem, als hij weer thuis zou zijn wordt zijn vrouw weer de oude, 
heeft men geschreven. Verschillende jongens hebben pakketten ontvangen van onbekende gevers, 
er schijnt toch wel voor ons gewerkt te worden in Holland. Rinus en Abel zijn weer naar dezelfde film 
als waar we gister naar toe zijn gegaan, ik ben maar thuis gebleven. De OO heeft er wat van gezegd, 
dat zoveel jongens uithuizig zijn en waarschuwde dat hij degene die de deur uitliep zou neerschieten. 
Waarom krijgen we dan ook geen bewegingsvrijheid? Om te lopen hebben we niets anders dan de 
zaal boven het Gasthof in Gösting, vies en te klein voor 78 man. Jan van Gennep en Van de Besselaar 
zijn in de nacht van de 1e op de 2e kerstdag, blijven slapen bij de PTT-ers, en hebben een gezellig 
kerstfeest met hen gevierd. De OO kreeg het behoorlijk voor de kiezen, maar het liep met een sisser 
af. De jongens kwamen laat thuis, de OO had de deur van de slaapzaal al versperd, zodat zij om 22.30 
uur thuisgekomen voor een gesloten deur stonden. Gelukkig had Wolf een sleutel gevonden die erop 
paste, zodat zij zonder gevaar binnen kwamen. De OO was al naar bed, hij slaapt in een zijkamertje 
van de zaal. Van Derwart heb ik wat tekeningen gehad, prachtig, dat is een leuke herinnering. Ga 
vroeg naar bed, heb Jan niet gezien vandaag, morgen misschien post?  
 
27-12-1943  
Vandaag niet in de appelmoesbombage; de 13 wagons voor Athene in Griekenland zijn er nu. Dus 
wordt het aanpoten vandaag; rijst, suiker, pruimen enz. alles gaat naar Athene. Het wordt al flink 
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donker, als we 10 wagons geladen hebben. Vanmiddag erwtensoep gegeten, was te weinig. Een 
wagon is buiten de rails gelopen, het duurde een tijd voordat we de wagon met behulp van 
dommekrachten, weer op de rails hadden. Van een Italiaanse Kgf krijg ik een ster, die zij bij de vleet 
schijnen te dragen. Geen post vandaag wat mij erg speet, heb nu sinds 6 december geen post 
ontvangen. Verlang zo erg naar jouw post schat, maar je zult nu wel vaak genoeg schrijven, echter zal 
de gehele post in de war zijn. Als ik zo eens terugkijk op vandaag, voel je jezelf een echte koelie, 
wagons voortduwen, met de steekwagen rijden en afgesnauwd worden. Enfin, dat schijnt hier de 
gewoonte te zijn, afblaffen en toch proberen vrienden te blijven. Vandaag is mijn oogst; ± 1kg rijst en 
ruim 2kg suiker. De rijst is goed voor Corrie en 1kg suiker voor Wil. Het is guur en koud weer geweest 
vandaag, scheer me om ± 22.00 uur s’avonds(!) en ga dan naar bed en slaap direct in. Morgen zullen 
we naar het bad gaan, moeten dan om 3 uur klaar zijn, benieuwd of dat door zal gaan.  
 

 
Leen, Jo, Ammerzaal, Rinus 
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28-12-1943  
Het is flink koud weer, alweer een run op de tram, omdat er maar ± 20 zitplaatsen zijn en dat met ± 
60 man die aan het werk gaan. Derwart maakte daar een leuke tekening van; “Kämpf um die 
Strassenbahn”. Op het werk blijkt dat uit één van de wagons de gecondenseerde melk uit de vaten 
loopt. Gevolg van het rangeren, we drinken er flink van en scheppen wat blikken vol, later zullen we 
dit verdelen. De Italianen geven we hiervan ook 1½ blik. In een andere wagon kleven we vast van de 
honing, ook daar zijn bussen omgevallen. We horen dat, één van de grote Duitse slagschepen: de 
“Scharnhorst” is getorpedeerd en dat de Russen het winteroffensief hebben ingezet. President 
Roosevelt heeft het tweede front aangekondigd, allemaal belangrijke zaken voor het verdere verloop 
van de oorlog.  
 
 

 
Het Duitse Slagschip “Scharnhorst” 

 
Van Frau Hofmeister krijgen we ieder een aardige versnapering; koekjes en appels, zeker nog voor de 
Kerst. Vanmiddag erwtensoep, evenals gister was het erg weinig. Buiten verwachting om 15.00 uur 
klaar en nu snel baden. In het kleedlokaal om 15.15 uur, daar wachten tot we geroepen zouden 
worden en dat was pas om 16.00 uur en om 17.00 uur gaat het badhuis in de Hermankazerne dicht. 
De auto die ons zou komen halen was er niet, zijn toen in 45 minuten met veel gekanker naar het 
badhuis gelopen. Daar werd net gesloten en door een OO gezegd dat baden maar een “gunst” was. 
Hoe bestaat het en dat in het “Groot Duitse Rijk”! Sinds 20 november geen bad gehad, treurig 
gewoon! En bij ons is ook geen gelegenheid om je te wassen aan de wastafel.  
Alle andere jongens waaronder Abel en ik, behalve de 19 man van Lager 13, zijn weer de sigaar en 
dat terwijl we dikwijls in een stofrommel moeten werken. Waren vroeg thuis door de mislukte 
badpartij. We eten vanavond 1 van 5, dat noemen we zo omdat we een afgepaste schep 
aardappelpuree of schijfjes aardappelen, met of zonder vlees en altijd zonder groenten krijgen. Rinus 
heeft als bijvoeding weer havermout gekookt. Ga maar vroeg naar bed, ben niet te spreken omdat er 
weer geen post is. Andere jongens kregen al post van 15 december, ook Abel al een paar dagen 
geleden. Liefste schat, je schrijft me toch steeds hè, maar natuurlijk doe je dat wel! Het blijft zo lang 
weg, ben soms dan bang dat er iets gebeurd is, maar ik zal me wel weer ongerust maken om niets.  
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29-12-1943  
Het is bijna al Oudejaarsdag. Eigenaardig is wel, dat we als Kgf al weken zonder soldaat (en niet eens 
bewapend!) met de tram naar het werk rijden. Van het begin af aan dat we in Gösting zijn, worden 
we bij de tramhalte afgehaald door een van de burgerarbeiders, wel moeten we dan in 
militairverband lopen. Maar dat laat nogal eens te wensen over, we hebben er maling aan en als we 
Engelsen zien marcheren roepen we: “hello boys, how are you?” waarna zij lachend antwoorden: 
“very well”. Wagon met “mischgemüse” gelost, we eten hiervan ook met het middageten; witte kool 
met aardappelwatersoep, erwten en peentjes. Eten we toch nog groenten! Het is prachtig weer, de 
zon schijnt en het is niet koud. Alle jongens hebben wondjes aan hun handen door het werken met 
kisten, dozen en ander scherp materiaal, dat we dagelijks verrichten. De wondjes willen bijna niet 
genezen, hoewel bij mij alles snel weer geneest, waarschijnlijk door het gebruik van de 
vitaminentabletten. Hoop maar dat Wil die weer zal meegeven, daar ik er bijna doorheen ben. We 
hebben maar één stel kleren, daarom ziet onze kleding er nu helemaal schunnig uit. Vol met witte, 
harde vlekken van de gecondenseerde melk, waar we gister in hebben gewerkt. Zo zoetjes aan heb ik 
heel wat dozen, blikken, vaten enz. enz. in m’n handen gehad. Ook levensmiddelen die in Holland, 
maar ook hier, voor burgers niet meer te verkrijgen zijn. Van alles hebben we echter, zo goed en 
kwaad als het ging, kunnen eten en profiteren. Rinus is gisteren weer naar de bioscoop geweest en 
hij gaat heel wat keertjes in de week, hij is nog steeds “lopend patiënt” bij de dokter. Het schijnt hem 
goed te bevallen, anders zou hij wel gaan werken. Ieder van de 19 man die gister hebben gewerkt, 
heeft nu een behoorlijke portie gecondenseerde melk: ½ liter, geschept in blikken uit de wagon en 
door een doek gezuiverd. Bombage vanmiddag, de blikken pas nagekeken en nu weer nakijken; 
werkverschaffing! We zijn gewone tijd thuis, eten aardappelen met zuurkool, zelfgekookte 
havermout met de gecondenseerde melk (prima!) en hierna appelmoes, waarvan ± 8kg 
meegenomen is. Het was gewoon een feestmaal!  
Michel heeft vanmiddag de Hauptman gesproken en gedaan gekregen dat er o.a. bewegingsvrijheid 
komt. We mogen vanaf zaterdag ons vrij bewegen op de zaterdagen en zondagen, maar binnen een 
straal van 5 km van het Gasthof in Gösting. Maar er zijn heel veel “maren” aan verbonden zoals; we 
mogen nergens komen waar burgers zijn en ook niet in Graz omdat dit verder ligt dan 2½ km van het 
Gasthof. Maar ja, we kijken het niet zo nauw en zullen wel zien, de bioscoop is ook verboden. Rinus 
zou morgen toch nog kaartjes gaan halen, er is een prachtige film “Monica”, morgenavond krijgen 
we onze “Passierschein”. Er is in onze kamer een biljet opgehangen waarop staat, dat het ten 
strengste verboden is om met Duitse meisjes of vrouwen te spreken of omgang te hebben. Dit op 
straffe van 1 tot 10 jaar gevangenschap of doodstraf, we wisten dat al in Mühlberg, waar we een 
biljet hebben moeten tekenen dat we dit niet zouden doen. Al met al zal het door ons niet gebeuren 
ook, daar we bijna allen getrouwd zijn en absoluut er niet naar talen, we spreken er wel eens over 
maar dat zijn dan meer fantasieën. Dagelijks hebben we hier zoveel gezien van de mentaliteit van 
vrouwen, dat we er wel op kunnen spugen. Die verordening is natuurlijk ingesteld in verband met 
onze bewegingsvrijheid. Maar we mogen dan eerst wel eens andere kleding en goed schoeisel 
hebben, Michel heeft daar ook naar gevraagd. Ook postpapier gehad voor januari; 2 brieven en 4 
kaarten en nog 2 kaarten van december; totaal 6 kaarten, ik bewaar deze maar zolang als mogelijk is. 
Vandaag ook weer geen post!  
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30-12-1943  
Zakken deegwaren (macaroni, vermicelli enz.) in het lager omgekeerd, heb ook een maaltje voor Wil 
bemachtigd. Er was niet veel werk, gaan nu om 3 uur baden (dus toch!), dat wordt morgen dan weer 
een makkelijke dag. Oudejaarsdag, zouden we ook een halve dag moeten werken. Vanmiddag 
koolsoep (brr…). Krijg weer een ster en een uniformknoop van een Italiaan, deze verzamel ik nu en 
heb er al van verschillende nationaliteiten in gevangenschap. We voelen zelf dat we harder worden 
in alles, toen we pas in gevangenschap waren konden we elke dag wel huilen. Nu, doordat we weten 
dat het bij vele thuis goed gaat en er toch niets aan te doen is, berusten we maar. Droom ook bijna 
niet, wou maar dat ik dat eens kon doen van jou en Corrie, schat. Wel ga ik nu vaster slapen maar 
wordt toch prompt elke nacht wakker. Buiten verwachting gaan we toch baden, gelukkig maar, 
moeten echter lopen en zijn wel vroeg thuis. Michel is naar de Franse vertrouwensman geweest en 
heeft een paar bokshandschoenen voor me meegebracht en ik werd uitgenodigd te komen boksen 
en te praten. Hoop dat ik daar toestemming voor zal krijgen. Om 17.30 uur gaan we naar de 
bioscoop; “Monica” een prachtfilm. Er is een kist voor ons aangekomen uit Leiden-Holland, met 
kerstboomversierselen en appelen. De versierselen zijn wat laat, daar de Kerst al voorbij is, maar dan 
zijn deze toch goed voor volgend jaar! Nee, hopelijk niet, wat een ramp als dat nog zo lang moet 
duren. Er zijn weer ± 200 pakketten onderweg, hoop dat nu eindelijk mijn appelen zullen arriveren, 
deze zijn al ruim 2 maanden onderweg. Fijn, het bad heeft ons heerlijk opgeknapt, je voelt je gelijk 
een ander mens. Jan is geweest, maar niets voor mij wel voor Abel, tjonge wat blijft m’n post lang 
weg, ik begrijp er niets van. Had ik toch maar een berichtje van je, schat. Ik verlang er toch zo naar. 
Hebben vanavond gehoord, dat we morgen met oudejaarsavond de bak ingaan voor 5 dagen, dus tot 
4 of 5 januari. Mooi is die weer, enfin, die dagen hier zullen ook niet fijn zijn, wie weet hoe goed (!) 
we het daar hebben op water en brood.  
 
31-12-1943 – Oudejaarsavond 
Wat vroeger opgestaan dan anders om de boel in orde te maken, om 08.00 uur gaan we weg met 6 
gestraften, Piet Michel gaat mee, om te trachten ons voorlopig vrij te krijgen, ook een Duitse soldaat 
Sauer. Inderdaad lukt het Piet Michel, dat we vandaag niet de bak ingaan maar pas over 7 of 14 
dagen. Oud en Nieuw vieren we dus te midden van onze jongens. Piet en ik spreken daar ook nog de 
Franse hoofdvertrouwensman, hij nodigde mij uit om bij hen te komen boksen, mits er toestemming 
is van de bataljonscommandant. Piet Michel gaat vannacht Oud en Nieuw vieren bij de Fransen, deze 
hebben ons al beloofd donderdag a.s. 2 kisten biscuits en blikken vlees te geven. Jammer dat we ze 
nu niet hebben, konden dan een feestmaaltje maken. Terug in Gösting moeten we piepers jassen, 
waar we tot ± 17.00 uur mee bezig zijn in de keuken van het Gasthof. Als dan de radio in het café 
speelt met dans- en vrolijke muziek en je in een opgewekte stemming komt, evenals in de bioscoop, 
vergeet je waar en wat je op dat moment bent. Het eten was vanmiddag redelijk; waterige soep en 
puree met saus, maar veel te weinig. Wat macaroni in de gecondenseerde melk erbij gekookt, 
pruimen na. Piet Luijkx heeft vandaag weer zijn slag geslagen. En dan de “snorrenploeg” de ploeg 
van 14 man, links achter in de slaapzaal, hebben altijd wat van Lager 7, als de een niets heeft dan 
heeft de ander wel wat. Nu weer een hele (verbrande) zak met rozijnen van 25kg(!). Soms komen zij 
terug met reepoten, hazen, blikken eieren (deze in struif van 45 eieren). 
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Deel van de snorrenploeg  

(Bron Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag, 
collectie 444, inv.nr 48) 

 

Vanavond hadden zij ook weer volop; jenever en gebak (laten bakken in de keuken beneden) enz. 
Krijg brief van Wil van 13 december, schat wat ben ik daar blij mee, vooral ook met de foto’s van 
Corrie, wat een fijne boy. Zat de laatste dagen wat in de put, doordat ik maar geen post van je, dat 
was nu 18 dagen geleden. Wat schrijf je fijn schat over alles, je dacht dat ik deze brief met Kerst zou 
krijgen maar heb deze met Oudejaar ontvangen. Als ik in de bak had gezeten, zou het weer 5 dagen 
langer geduurd hebben eer ik de brief ontvangen had (de straf is verkort naar 4 dagen). De foto’s van 
zondag jl. zijn klaar, prachtig duidelijk zijn ze geworden. Zal er vlug wat naar je toe sturen, schat. Je 
schrijft dat je m’n eerste foto ontvangen hebt en waar je erg blij mee was. Er zijn ook weer ± 150 
pakketten binnen, maar voor mij weer niets, er zijn weer veel jongens die pakketten van onbekende 
gevers kregen. Ik heb zo’n idee schat, dat er bij jou ook een commissie of zo geweest is, die voor mijn 
adres kwamen en wellicht heb jij gezegd dat ik geen pakketten nodig heb? Heb ik dat goed geraden, 
maar dat moet je niet doen hoor, laat men maar sturen.  
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Hoe meer hoe liever, we kunnen het best gebruiken nu, ons dagelijks rantsoen is absoluut niet 
genoeg. Het is maar goed dat we nog eens aan het een of ander kunnen komen. Ik geef Jan 
verschillende dingen mee voor Corrie en jou, schat. We blijven maar op, het loopt al tegen 24.00 uur. 
Verleden jaar, weet je nog, hoe gezellig het was met oliebollen die toen in de lijnolie waren 
gebakken door Mia. En nu hier, allen met gedachten aan  thuis, met een beker koude thee en koude 
kachel, omdat er geen kolen verstrekt waren. Denken toch met een warm hart aan thuis, waar men 
natuurlijk ook aan ons denkt. Vertellen elkaar wat we hebben beleefd, ik vertel dan ook het verhaal, 
over het beet laten nemen door een dwaas bij het kopen van vet voor een minimum prijs. Dan is 
daar het moment, dat het bijna 24.00 uur is, houden een ogenblik stilte en dan slaat Rinus met een 
hamer op een vloerblik de “twaalf slagen”, de laatste twaalf van 1943. We wensen elkaar dan een 
voorspoedig 1944 en een spoedige vrede en thuiskomst. Om ± 01.00 uur gaan we slapen, morgen 
zijn we vrij, dan denk ik als ik in bed lig aan jullie lieverds in Holland, zou het werkelijk waar zijn dat 
we elkaar spoedig in 1944 kunnen begroeten en omhelzen? Al ons vroeger beleefde geluk zal in het 
niet zinken bij dit hernieuwde geluk en waarvan we dan met drieën met volle teugen zullen 
genieten. Tot zolang trotseren we nog de moeilijkheden, nietwaar schat? We zijn en blijven sterk!  
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--1944-- 
 
1-1-1944 - Nieuwjaarsdag  
We staan pas om 09.00 uur op, wat een weelde te kunnen uitslapen. Hoewel ik gewoontegetrouw, 
weer op hetzelfde vroege tijdstip wakker werd. Ieder schilt vandaag zijn eigen portie aardappelen (1 
pond!), zodat we vroeg klaar zijn. Schat, ik ga je een brief schrijven en hoop dat ik er niet zoveel 
meer zal hoeven te schrijven, maar dat ik weer vlug bij je ben, lieverd. Het is prachtig weer, maar wel 
fris. Piet Michel heeft het prima gehad bij de Fransen en heeft verschillende dingen, ten goede voor 
ons, besproken. Ook nu gaat de kachel niet aan, maar Rinus zal wel weer een gaatje vinden. 
Hopeloos eten vanmiddag. Krijgen onze “Passierschein”, die we van 14.00 tot 18.00 uur kunnen 
gebruiken, om 18.00 uur moeten we deze weer inleveren bij de OO. We zijn zo’n beetje wezen 
kuieren, een beetje vreemd en toch genietend van alles. s’Zomers zal het hier ook prachtig zijn, een 
schitterend landschap met vele hoge bergen, ook begroeid met bomen en bebouwd met huizen. De 
rivier de Muhr, die met veel bochten en kleine watervallen stroomt, geeft een mooi effect op het 
landschap. We voelen ons zo kleintjes bij dat alles, dat indrukwekkende van de natuur.  
Mooi zal het hier ook zijn, als alles hier besneeuwd is en de skisport door vele mensen hier wordt 
beoefend. Het is niet fijn als je nergens in mag, met treurige kledij en hongerige maag, nee, dan kun 
je maar beter in je bed liggen. We hebben bioskaartjes gehaald voor de film van 20.00 tot 22.00 uur. 
We moeten dan al binnen zijn, maar zullen wel wat schipperen. Spreken verscheidene Hollanders, 
ook weer SS-soldaten en een Hollandse verpleegster, die hier in Duitsland werken. Wat een 
combinatie en schrille tegenstelling, krijgsgevangenen en SS-soldaten die met elkaar spreken. De 
laatsten willen graag met ons oversteken. Hebben spijt om wat zij, sommigen in een dronken bui, 
hebben gedaan. Zijn naar bioscoop geweest, niet zo’n bijzondere film “Ein Zug fährt ab”. Ongeveer 
22.00 uur thuis, waar we worden opgewacht door Sauer en de OO. Ik kon erdoor glippen. Rinus, 
Abel, Piet en anderen waren de pisang. Dat zal wel een rapport worden en straf voor deze jongens. 
Toen we binnenkwamen vanavond was er een vrolijke stemming, de OO had van iemand uit het café 
een harmonica en banjo geleend, waarop Stek vrolijke wijsjes speelde.  
 
2-1-1944  
Het is weer fris weer. Rinus is werken vandaag, hij hoefde echter niet. Maar is wel gegaan om te 
proberen, van alles voor zijn vrouw bij elkaar te scharrelen. De SS-man die hier een poosje geleden 
was, degene die zijn vinger had afgeschoten om vrij te komen, is naar Holland geweest. Hij was vrij, 
maar is weer teruggekomen in uniform, daar hij in Holland en ook hier wordt gezocht voor iets wat 
hij heeft uitgehaald, zoals hij vertelt. Hij houdt zich nu schuil en slaapt hier in het Gasthof. Rare 
beweging, enfin, hij zoekt het maar uit. Ben benieuwd of vandaag de kachel aangaat. De SS-man gaat 
het kamertje van de OO binnen, praat met de OO en Sauer en pleit ons vrij. Er wordt nu geen 
melding van gemaakt, maar de passierscheinen van de jongens die gister gepakt zijn, worden nu 3 of 
4 weken ingehouden. Er schijnt post te zijn, de SS-man gaat deze voor ons halen. Hoe bestaat toch 
zoiets, er is nu een stemming om liederen te zingen als; “De W.A. (Weerbaarheidsafdeling NSB) 
marcheert naar het concentratiekamp” en “Hij deed zijn plicht” enz. mooie boel! Vanmorgen had de 
zoon van Maria Brunner, beneden in het Gasthof de radio aanstaan, zo’n mooie waar alle stations op  
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te horen zijn. Hij draaide wat aan de radio en had Engeland in het Hollands opstaan op de korte golf. 
Hij hoorde Hollands praten en vroeg de koks wat voor radiostation dat was. Oh, antwoorden de 
koks: “dat zijn Hollandse berichten, net zoals de Duitse”, laat dan maar opstaan antwoordde de zoon 
en zo luisterden de jongens naar de Engelse zender!, waardoor we weer wat wijzer geworden zijn. 
Onze krijgsgevangenschap levert stof op voor een prachtige film; hoop daarin ook een rolletje te 
kunnen vervullen! Voorstellen om de SS-man aan te stellen als vaste kamerwacht, aardappelschiller 
of wc-schoonmaker en meer van die baantjes, doen de ronde op de slaapzaal. Ik hoor van Jan, na 
hem dat gevraagd te hebben, dat hij verleden week een stuk of vier van mijn brieven, welke hij 
moest verzenden heeft verbrand toen er controle kwam. Wat een rare vent om dat te doen en dan 
niets zeggen! Ben er gewoon de kluts van kwijt, daar Wil nu ook haar post verleden week niet heeft 
gehad. Het was post van 25 en 26 december, voor Wil, Moe, Jan de Heus en Cor, dus zij weten nu 
nog niets. Zal ze nu maar gauw weer schrijven. Het wordt nu wel steeds ingewikkelder, vannacht 
slaapt de SS-man hier bij ons, in een lege krib, de OO vond het goed. Er gaat een gekanker op van de 
jongens, maar er is niets aan te doen. Zou die SS-man dan een bord voor z’n kop hebben, als hij dat 
niet ziet dat velen tegen hem zijn, hoewel er ook velen zijn die enig medelijden met hem hebben. Hij 
wil een burgerpak kopen van Leen, die dat steeds achtergehouden heeft, de SS-man zou dan bij 
boeren gaan werken. Rinus heeft pudding gekookt, maar dat was meer water dan wat anders, zodat 
we het maar niet hebben opgegeten.  
 
3-1-1944  
Moet terug naar de specialist voor mijn neus. De SS-man is vanmorgen zijn burgerjas en costuum, die 
hij eerder kocht kwijt. Waarschijnlijk hebben de jongens dat verstopt, zodat hij nu in zijn uniform de 
benen moet nemen. Tenslotte vindt hij het na lang zoeken toch. Ik schrijf naar huis dat Wil naar het 
O.K.W. (OberKommandoWehrmacht), Museumplein 17 in Amsterdam moet gaan met de papieren 
die ik van de OrtsKommandatur op de Westersingel in Rotterdam kreeg. Als dat bureau er een 
stempel opzet en ik krijg de papieren hier terug, dan zou ik vrij zijn, zo werd gezegd. Zal nu die 
papieren naar huis sturen, maar heb er geen hoop op dat het lukken zal. Sta aan m’n krib te 
schrijven, de jongens zijn weg en de zaal wordt door de zieken in binnendienst wat “bijgeharkt”. 
Spreek weer met SS-mannen, ook één van 16 jaar. Het is mooi zonnig weer en niet koud. Krijg bij de 
dokter, van een Engelsman, een fijne “Capstan” sigaret. Moet nu donderdag a.s. bij de specialist 
terugkomen voor een neusoperatie en daarna naar het lazaret voor een dag of 6. Moet de tram, 
heen en terug, zelf betalen. Teruggekomen horen we dat er een andere commandant is, een 
Obergefreiter(OG), de onderofficier(OO) gaat weg. De kok Wolf draagt nu de broek van de SS-man, 
deze heeft zijn uniform hier gelaten, komt zeker niet meer terug. Er is post, krijg nu 4 brieven, 2 van 
Antoon, 1 van Moe en 1 van George (broer) uit Zweden, die ik terugschrijf en een foto insluit, hoop 
dat hij deze ontvangen zal. Het eten is weer waterig, ruil voor 5 sigaretten 2 bekers rozijnen, die 
Rinus en ik naar huis sturen. Ruil dan ook bij Derwart 3 sigaretten voor 3 pond erwten, de jongens 
snakken ernaar om wat te roken. Piet Michel is nu uit onze ploeg. Aardappelschillen, Jan komt met 2 
brieven van Wil, van 9 en 20 december, met 4 foto’s. Moet morgen weer werken, koken wat 
aardappelen die we gepikt hebben uit de kelder van Gasthof Brunner. Abel komt thuis met honing, 
suiker en chocolade, voor ieder een plak van 50gr en ± 1 pond suiker, fijn. Schrijf Moe en Wil een 
brief en ben tegen 24.00 uur klaar en ga vlug slapen. Morgen is het weer vroeg dag, hoop nu eens 
schat fijn van je te dromen, heb er zo’n behoefte aan om in gedachten bij je te zijn. Bekijk nog 
Corrie’s foto’s, wat een kleine schat toch, dag jongen en dag schat, welterusten hoor!  
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4-1-1944  
Ik ben weer gaan werken, het was fijn een paar dagen rust. Wagon laden met grutten, macaroni en 
vermicelli. Daarna naar de pneumatische machine; zakken vermicelli enz. omgooien. Abel heeft 
vanmorgen in de wagon zijn sokken uitgetrokken, deze liggen nu op een veilige plek vol met 
macaroni, vanavond nemen we de sokken mee. Bij het veegsel wat ik uitzoek, vind ik ook nog ± 30 gr 
ongebrande koffiebonen, deze zijn voor Wil. Er gaan geruchten, dat we weggaan van Gösting naar 
Liebenau of Puntigam, ook bij en in Graz. Er is een nieuwe Inspector op Lager 13. Vanmiddag hebben 
we erwtensoep gehad en een paar geroosterde boterhammen met dik suiker, smaakt altijd best en is 
voedzaam. Vanmiddag een wagon met 6.000.000 sigaretten geladen, daarvan gingen er 108 af voor 
Abel, Rinus en mij. Vroeg klaar, maar moeten toch wachten op de extra wagen. Ibach (Stompie) 
heeft vanmiddag tegen mij gezegd dat we binnenkort weer extra voedingsmiddelenkaarten krijgen. 
Gelukkig maar, we komen er toch wel hoor, maar dan moeten we zwaar pikken. Enfin, het is voor 
“ons” goede doel. Geen bad vandaag, hoewel dat verleden week wel gezegd is, maar dit zal wel weer 
een poosje duren voor het zal doorgaan. Vroeg thuis, want we gaan met de tram, die we zelf moeten 
betalen. Het schijnt met het betalen nogal los te lopen, want ik betaal met een munt van 50 pfennig 
voor 2 kaartjes, krijg die dan en ook weer 50 pfennig terug, zeg verder maar niks. Thuis aangekomen 
zijn er 2 brieven, van Wil en Pa Remeeus, van 22 en 26 december, waarin Wil mij schrijft dat Jaap is 
geweest en zij het pakje van Cor heeft ontvangen. Schat ik vind het fijn dat je uit de mond van een 
kameraad heb gehoord, hoe ik het daar maak. Pa Remeeus schrijft ook echt over alles. Piet Michel 
heeft verschillende dingen aan de nieuwe commandant gevraagd, welke nu ook behandeld zullen 
worden. Maandag a.s. gaan we naar de ontluizingsbarak, niet dat we daar last van hebben, maar de 
nieuwe commandant houdt van reinheid, netheid en elke week baden en de zaal schrobben. 
Afwachten dus maar, in ieder geval is het een eind in de goede richting. Ben zeer blij met de post van 
Wil en Pa, ik weet nu weer meer. Ben nu toch de gelukkigste van alle jongens, nee nog enkele die 
vlug en veel post van huis krijgen. Jaap nog niet gezien, hoewel hij toch al terug moet zijn, de jongens 
kwamen al op de zaal. Van de Bersselaar vertelde dat andere jongens hem gezegd hebben, dat elke 
dag honderden vliegtuigen over Holland naar het oosten vlogen en dat Engeland in een grote haast 
een enorme invasievloot aan het klaarmaken was.  
 
5-1-1944  
Vannacht is er door de SS een onderzoek gebeurd naar de verdwenen SS-man, onder alle bedden is 
gekeken maar zonder resultaat, heb er niets van gehoord omdat ik heel diep heb geslapen. Flink 
koud vanmorgen, geleidelijk aan wordt het toch kouder hier. Weer naar de suikerfabriek Englhofer, 
100 kisten chocolade brengen en later nog eens 200 kisten, bestemd voor de bemanningen van 
tanks en pantserwagens, waarin chocolade, vitaminen, suikerwerk enz. die we dan mee terug 
moeten nemen. De ochtend is zo vlug voorbij gegaan, voor de rest is er geen werk. Begrijp maar niet, 
waarom Cor bij de brief van Pa geen briefje van hem deed, zodat ik weet of hij zondag komt of niet. 
Schat, wat zal je opkijken en jezelf verbazen, als je leest van mij en anderen hoe we hier leven. Ik ben 
nu ruim 5 maanden van huis lieverd, wat is die tijd toch ontzettend snel gegaan. We leven nu maar 
steeds in het vooruitzicht, dat het wel gauw afgelopen zal zijn. Ik verlang erg naar je, naar onze schat 
ook natuurlijk, maar blijf altijd aan jullie denken, je post doet me goed en in gedachten beleef ik dan 
wat je schrijft. Vanmiddag koolsoep. Weer tweemaal naar Englhofer, maar de room is er daar ook 
weer af, scherpe controle nu, er worden teveel dozen chocolade vermist. Krijg toch nog stiekum van 
een meisje een handje bonbons en hoestpastilles. Niet jaloers worden schat, niets aan de hand, denk 
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je wel eens dat ik wellicht iets verkeerd zou doen? Schat, ten eerste ben je m’n schat en blijf dat, al 
was ik 10 jaar van huis en ten tweede mogen we op straffe van 1 tot 10 jaar, zelfs doodstraf, geen 
omgang met Duitse vrouwen of meisjes hebben. Ten derde zien we er uit als landlopers, alleen als 
we netjes gepoetste schoenen aan hebben en wat opgedoft, worden we wel eens aangezien als 
Fransozen en een enkele keer als Engelsen. Maar als we zeggen Hollanders te zijn, vallen we toch in 
de gunst; Hollanders schijnen toch een potje te kunnen breken. Behalve dan op het lager voorheen, 
nu we een nieuwe Inspector hebben, krijgen we onze vrije dag en veel andere dingen. Jan is 
vanmiddag geweest, Rinus was thuis en heeft hem gezien, morgen komt hij voor het laatst voor zijn 
vertrek. Ruil nog een sigaret voor een potje suiker, goed voor Wil. Vanavond een drukte van belang, 
de jongens die terugkwamen van verlof, hadden rugzakken vol met spullen. Haalden deze spullen op 
bij familie van diverse jongens en daarbij ook een macht aan brieven. Heel wat jongens lopen met 
foto’s van thuis, laten ze trots zien aan hun kameraden. Abel krijgt ook foto’s en een pracht van een 
pakketje. Ik zit tot 24.00 uur te schrijven, aan jou schat en andere brieven, die ik vrijdag aan de 
verlofgangers meegeef.  
 
6-1-1944  
Eten vanmorgen wittebrood met koek van Abel, ik krijg een lekker gebakken scholletje van Leen de 
Roode, dat hij van thuis kreeg. Gisteren zat de “Scheveninger”, die bij hem thuis was geweest, in een 
geleend krijgsgevangenenjasje en muts van onze (slappe) zuurkoolprak mee te eten. De jongens 
schenen daar niet zo veel trek in te hebben, en hij vertelde hoe het thuis bij Leen was, waarbij Leen 
met tranen in de ogen luisterde. Wat is het toch heerlijk om van thuis te horen uit de mond van 
iemand die daar kortgeleden is geweest. Heerlijk, ik luisterde er naar met jalouzie, daar ik ook 
hetzelfde had kunnen horen van Jaap, maar dan heb ik dat nog tegoed, zal ik maar denken. Het was 
koud vannacht doordat het flink heeft gevroren, gisteren heeft het ook al 5 graden gevroren. 
Geleidelijk aan wordt het hier steeds kouder, in Holland zal het ook wel koud zijn nu. En m’n schat is 
toch zo kouwelijk, wat zal je mij missen om je te warmen schat. Vanmorgen moet ik samen met 
Rinus naar de specialist, de neusoperatie laat ik niet doen, ik ben bang dat de operatie mijn neus 
teveel verzwakt. Daardoor zou ik hinder kunnen hebben, als ik weer bokswedstrijden ga doen. 
Gisteren ben ik voorgesteld aan de nieuwe commandant, een Obergefreiter (OG), die met 
belangstelling naar mij luisterde en mijn eventuele vrijstelling zou bespoedigen. Hij had het over 
lesgeven aan Duitse soldaten, zodat ik dan vrij zou komen. Heb daar wel oren naar, daar ik dan 
tevens wedstrijden boksen kan, hoop dat hij succes zal hebben. Zal morgen ook de papieren van de 
Westersingel 17 in Rotterdam aan Jan meegeven voor een stempel. Als dat lukt en de papieren weer 
terugkrijg, zal alles hopelijk in orde komen. Krijg post van Cor, hij komt mij voorlopig niet opzoeken, 
gaat ook nog niet met verlof. Abel is ook naar de dokter en daarna naar de specialist geweest, ook hij 
moet morgen al geopereerd worden aan zijn neus. We zijn naar de Fransen geweest om de giften te 
halen, dat was heel wat: 120kg biscuits, ± 15-20kg jam, 10 blikken vlees, 6 grote blikken tong(vis) en 
20 blikken sardines. Dit alles moet verdeeld worden onder onze jongens. We kregen voorlopig ± 55 
biscuits welke ik naar huis stuur voor Corrie, fijn om op te knabbelen. Terwijl ik er niet was, is Jan 
vanmiddag geweest om post te brengen, vanavond moet hij naar de vergadering dus komt hij niet. 
Jan heeft een koffer gevraagd om spullen in te doen, maak dan m’n lederen koffer leeg en en doe er 
nog wat spullen in en breng de koffer met Rinus naar Jan. Hij is er niet omdat hij morgen met verlof 
gaat, we wachten op zijn thuiskomst. Het wordt knap laat, zodat we Gösting niet meer halen, dus 
moeten we hier blijven. Als alle verlofgangers voor morgen dan thuis komen van de vergadering, 
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komt bij Rinus het verlangen op om met hen mee ook naar huis te gaan. Rinus heeft daar zin in en 
vraagt mij om mee te gaan, de jongens geven hun volle medewerking en zamelen ± 200 mark in; 
genoeg om de reis te betalen. Jan heeft nog rauwe aardappelen, die we schillen en op de kachel 
koken, ondertussen is het al over 01.00 uur, het is flink koud en verschillende jongens zijn al naar 
bed. Jan heeft voor het geld, wat ik hem gaf, nog steeds geen souvenir of hoeststroop voor Corrie 
gekocht. Heb hem nu leren kennen als een domme, vrekkige en suffe jongen, die alles vergeet wat ik 
hem vraag. Hij durft zelfs niet eens brieven mee te nemen, terwijl Jaap hele bossen brieven meenam. 
Wat een enorme scheitert, vandaar dat hij na de Kerst ook mijn brieven verbrandde toen er inspectie 
was. Enfin, hoop nu maar dat Jaap vlug terugkomt. Ga maar gekleed naar bed, moeten er om 04.30 
uur weer uit, om met de tram naar huis te gaan. Hoop maar dat men in het Gasthof niets gemerkt 
heeft. Het is flink koud, kan niet slapen, denk steeds aan een mislukking van de ontvluchting en 
besluit dan niet te gaan. Waarom zal ik mijzelf, Wil en Corrie aan gevaar blootstellen. Vertel het 
Rinus, die zeer teleurgesteld is.  
 
7-1-1944  
Gaan dan naar huis, waar we om 06.30 uur aankomen, de OG heeft gelukkig niets gemerkt, sta nog 
steeds in tweestrijd en ga naar ziekenrapport. Albers, Gerard en Rinus willen absoluut gaan, maar 
dan is er een briefje van iemand van Eggenberg, die waarschuwt dat men niet moet gaan om 
ongelukken te voorkomen. Rinus gaat dan s’middags het geleende burgergoed terugbrengen, ik ben 
er blij om dat hij niet gaat, want ik zou absoluut niet meegegaan zijn en ik ben dan m’n beste 
kameraad kwijt. s’Ochtends ± 1½ uur luchtalarm, maar er gebeurt niets. Het eten is vanmiddag 
hopeloos. Abel ligt nu in het lazaret, is aan zijn neus geopereerd. Heb flinke grote knollen in mijn 
sokken, m’n trui is ook kapot maar heb geen wol en geen tijd om dit te maken. Ik sta op de 
pakketlijst, er zijn ± 100 pakketten onderweg, zou nu het pakje goudreinetten er zijn? Stop toch een 
paar sokken en ga op m’n krib liggen, maar het is erg koud omdat de kachel niet brandt. Ik ga er 
maar snel uit en ga aardappelen schillen, beneden in de keuken waar het lekker warm is. Denk heel 
veel aan jullie, lieverds. Het is een stille, koude dag waardoor je zo echt naar huis, warmte en liefde 
verlangen kan. Maar zal niet wanhopen, elke dag verder is er één dichter bij de vrede, eens moet er 
toch een eind aan komen. Hoe zal Antoon het nu maken, daar in Polen. Jeanne schrijft mij vaak over 
hem dat het goed gaat. Zal hem eens een kaartje schrijven; ja jongen daar zitten we nu, terwijl de 
jongens die zo gochum waren zich niet te melden, nog steeds thuis zijn en vrij. Maar er gaan 
geruchten dat wij ook spoedig voor de arbeidsinzet tewerk gesteld zullen worden, zodat we dan vrij 
van gevangenschap zouden zijn. Die geruchten gaan steeds maar door, wellicht is er toch iets van 
waar. Van Theo Huizenaar heb ik, sinds 1 december, niets meer gehoord. Ons geld over november 
en december hebben we nog steeds niet ontvangen, raar is dat omdat we allen zonder geld zitten, 
terwijl we de sigaretten moeten betalen voor de maand februari. We zijn dus ruim één maand 
vooruit met het rantsoen. Rinus is toch teruggekomen, ik had zo’n gevoel dat hij mee zou gaan en 
niet meer terug zou komen. Maar hij had mij beloofd terug te komen, wat hij ook heeft gedaan. De 
jongens die met verlof gingen, vonden het jammer dat we niet mee gingen, kaartjes hadden zij al 
gekocht maar hebben deze weer ingewisseld. Het ingezamelde geld: ± 220 mark, blijft bij hen tot 
onze beschikking. Denken aan Abel die nu in het lazaret ligt met een geopereerde neus.  
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8-1-1944  
Moet weer gaan werken, eigenaardig, maar als ik bij de dokter kom moet ik de andere dag weer 
gaan werken. Schijnbaar heeft de dokter, als ik met ontbloot bovenlichaam voor hem sta, in de gaten 
dat ik niets mankeer. Nog nooit heb ik in gevangenschap iets gescheeld, maar ik ga er heen voor een 
paar dagen vrij te krijgen. Andere jongens hebben zeker hun gezicht of lichaam mee (of tegen?), 
want die krijgen dan 4-5 dagen binnendienst, ook als zij niets mankeren. Natuurlijk kan je maar beter 
gezond zijn en dat ben ik goddank ook; de volle 100% van vroeger, hoewel ik ook wel eens een 
buitenkansje wil hebben. Vanmiddag 2x naar Englhofer, maar er was niets te pikken, toch moet ik 
vóór de 15e een pakje voor Wil bij elkaar hebben. Er is weer een pakketlijst, met 1 pakket voor mij, 
heb er dus nog 2 tegoed, post via het Stalag is er ook weer niet. Er wordt hier al geschaatst op plasjes 
enz., zie ook veel mensen lopen met ski’s, sportief gekleed gaan zij de bergen in. Schat, ik zal voor 
jou een paar souvenirs met ski’s voor je kopen. Gisteravond heb ik nog 2 broches op het station aan 
iemand meegegeven (zou om 23.30 uur vertrekken naar Holland), die deze broches dan aan jou zou 
geven. De mensen hier dragen allen prima schoenen, voor Wil zal ik ook eens proberen, door 
misschien ruiling, een paar hoge sportschoenen te krijgen. Fijn voor haar, als zij de schoenen met 
sokjes draagt, voor als er sneeuw ligt en dan voor die kleine schat een broekje en hoedje, wat zal 
hem dat leuk staan. Ga met Rinus naar de bioscoop om kaartjes halen voor morgenavond van 18.00-
20.00 uur en daarna nog een eindje lopen. We vertellen elkaar over ons leven en hoe onze Willy’s blij 
zullen zijn met de pakjes, rijden met de tram terug. De conductrice verstaat ons en spreekt Hollands, 
zij is 9 jaar in Den Haag werkzaam geweest. Zij begrijpt niet waarom wij Kgf zijn, spreekt ons moed in 
zegt; “kop op”. Lascaris en Timmermans zijn vandaag beiden 12½ jaar getrouwd (hoe is het 
mogelijk!) en we feliciteren ze beiden. Stek heeft weer een harmonica geleend en speelt leuke en 
sentimenteele liedjes. Een vat bier en tafels aaneengeschoven, zingen we met z’n allen “dat alles 
weer voorbij gaat”. We zijn nu bijna met z’n allen thuis, moesten wel om 18.00 uur binnen zijn. Maar 
er zijn nog een aantal jongens weg naar de bioscoop van 20.00-22.00 uur, de film met Zarah Leander 
in “Damals”.  
 

 
Poster uit 1943 voor de film “Damals” 
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Ga maar een paar brieven schrijven, morgen is het zondag, wel een halve dag werken maar heb dan 
niet veel tijd. Gezellig onderonsje met muziek en zang van Stek, met het voorlezen van verschillende 
aardige gedichtjes, Lascaris en Timmermans hebben ieder een feestmuts op. Nog laat eten Rinus en 
ik een paar boterhammen, we hebben er een pond rare mosselen bijgekocht in het winkeltje aan de 
overkant van het Gasthof. Kopen daar dikwijls iets wat zonder bon te krijgen is, mosselen en een 
soort vispasta, hoewel we er niet mogen komen en ook geen Duits geld mogen hebben. Als men 
alles volgens de voorschriften moet naleven, kunnen we beter steeds op bed blijven liggen, maar we 
komen er toch wel ondanks alles. De burgerkleding, voor zover we die nog hadden, was al in  
Unterpremstätten ingeleverd. Maar nu in het Gasthof de burgerkleding in een hok was opgeborgen, 
hebben de desbetreffende eigenaren het er weer uitgehaald. De jongens die hun goed niet naar 
Holland hebben gestuurd, kunnen nu stiekum uitgaan naar de bioscopen in Graz en andere 
vermakelijkheden. Maar het blijft link als je gepakt wordt, hoewel er overal in Duitsland en 
Oostenrijk zoveel nationaliteiten werken, dat het haast ondoenlijk is om controle uit te oefenen.  
 
9-1-1944  
Zitten weer eens op zondag in het kleedlokaal van Lager 13, er is schijnbaar niets te doen, zodat we 
misschien weer naar huis kunnen gaan. De kachel snort lekker van het gevonden kistenhout. 
Vanmorgen in onze speciale tram, hadden we met ± 24 man al direct de stemming erin. We zongen 
liedjes; Droomland, Daar bij die molen; Tabé Tabé en nog meer liedjes, we houden zo de stemming 
er maar in en blijven daardoor optimistisch. Moeten toch werken, van het ene berglokaal naar het 
andere, kisten bessensap en druivensap verladen. Waarbij er heel wat flessen kapot gaan omdat er 
wat wild mee wordt omgegaan. We laden op een auto van ± 3.000kg draagkracht; 140 kisten met 
een totaal gewicht van 8.500kg! De auto kraakt in zijn voegen als hij wegtrekt! Rinus moffelt 
ondertussen een kist weg, die we later moeten weghalen. Eet wat macaronivlokken toe na het 
middageten, heerlijk is dat met melk gekookt, wat zal m’n schat en jongen er heerlijk van smullen. 
Naar de bioscoop om 20.00 uur voor de film “Damals” met Zarah Leander, is prachtig! Zijn nog laat 
onderweg naar huis, Merki is ook mee geweest, we hopen dat er vanavond geen controle zal zijn en 
worden dan aangehouden door iemand die om onze “Passierscheinen” vraagt. We schrikken en dan 
blijkt dat het Jaap is, terug van verlof, we zijn blij en vragen hem de oren van het hoofd. Hij vertelt 
honderd uit over thuis van Rinus en mij, thuis is alles gelukkig goed met Wil en Corrie, zijn gezond en 
maken het prima. Wil verlangt erg naar mij, maar zij slaat zich er erg goed doorheen, goed zo lieverd, 
flink zijn hoor! Een hele volle koffer heeft Jaap voor mij meegebracht en ook heel wat pakjes voor de 
jongens. Krijg een prachtige foto van Corrie, lieve schat wat ben je toch een kleine boy, m’n kleine 
manne manne met je ondeugende, lachende oogen en je onschuldige lieve gezicht. M’n lieve schat ik 
ben reuze blij, met alles wat je stuurde, ook m’n ring en horloge. Wat heb je veel voor mij gedaan, zo 
echt gelukkig was ik toen ik het kreeg. Ook jij schat zal dat geweest zijn, toen je de koffer inpakte met 
de spullen voor mij. Ook met alle brieven, ook van jou, was ik blij. Piet Heerlien (buurman in de 
Griekschestraat) schreef mij dat hij hoopte over 4 weken weer de hand te kunnen drukken; wat een 
optimist, hoewel niets onmogelijk is natuurlijk. Heb nu weer heel wat werk, met al die mensen terug 
te schrijven. Jaap vertelde dat een brief van een biljartvereniging aan de grens was gesneuveld. Ik 
weet niet wie dat geweest kan zijn, zal het aan Wil vragen.  
Nog laat eten we een stukje kerstkrans uit een pakje van Rinus, Jaap is hier blijven slapen, boven mij, 
op het bed van Abel. Morgenvroeg gaat hij weer weg naar zijn kameraden. Je hebt gehuild, schat, 
met Oud en Nieuwjaar, maar dat begrijp ik wel hoor, ook ik had het moeilijk. Piet Heerlien schrijft 
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dat je nogal eens met Marie van de Holst naar de bioscoop gaat enz., goed hoor, amuseer je maar! 
Piet past dan op en verzorgt de koffie en jullie knokken wel eens een robbertje? Ik kom niet 
uitgepraat, evenals Rinus en vraag steeds maar, ook als alles al slaapt.  
 
10-1-1944  
We verslapen ons een half uurtje maar we hoeven toch niet te werken, want we moeten “ontluisd” 
worden, zo heet dat schat, schrik niet hoor! Dat is wel nodig voor soldaten die van het front komen, 
maar voor ons niet hoor, we hebben trouwens nergens last van. De dekens en onze kleding gaan dan 
in een gas of stoomoven, en wij staan dan na ons bad te wachten op onze kleren die er verkreukeld 
uitkomen. Reden dat ik niet meegegaan ben, is dat je alle kans hebt om kou te vatten enz. Nu heb ik 
m’n bed uitgeklopt en schoon gemaakt, straks wordt onze zaal nog uitgegast (voorkomen is beter als 
genezen) en ik zit nu in het waslokaal, waar Rinus een was te doen heeft voor heel wat mensen. Mijn 
soldatenbroek stonk, is ook uitgewassen en is nu weer fijn schoon. Het is in het waslokaal flink koud, 
hoewel ik dicht bij de vuurpot zit te schrijven. Vanmiddag ga ik nog veel schrijven op de zaal als alles 
klaar is, bijvoorbeeld gedichtjes en ook liedjes die de jongens al de tijd, dat wij KGF zijn, bij elkaar 
gerijmd en gezongen hebben. Het is flink laat geworden, ± 17.00 uur was onze slaapzaal geschrobd, 
gezeemd, gegast, en gereinigd, ziet er nu weer fijn en schoon uit. Van schrijven is niets gekomen, zal 
het dan in m’n vrije tijd vanavond of morgen doen. Er is veel post gekomen, ook pakketten.  
 

 
Ontsmetting van kleding in Stalag IV-B Mühlberg (foto Dick van Maarseveen) 

 
De eerste serie pakketten, welke van het Rode Kruis bleken te zijn, zijn aan ons uitgedeeld. Deze zijn 
gewoon schitterend, iedereen (behalve 4 jongens) kregen een pakket waarvan de inhoud was:  
- 1 pak suikerklontjes, 1 pond  

- 1 pot Unox leverpastei, 310 gram  

- 4 rollen Maria biscuits, 1 pond  

- 1 ontbijtkoek (een van 1½ rantsoenbon)  

- 1 pakje Eru kaas 40+, 1 ons  
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- 1 pakje soep + 1 blokje ossenstaartsoep + 1 justablet  

- 1 zak melkpoeder, ½ pond  

- 1 blikje Betuwe appelstroop, 3 ons  

- 1 potje mosterd + 1 zakje specerijen  

- 1 verpakking tabak, 40 gram  

- 2 pakjes Consi sigaretten, 40 stuks  
 
Schitterend, niet schat? De suiker, de kaakjes, appelstroop en andere spullen die ik heb krijg jij hoor, 
voor Corrie en jezelf. We zijn er zo blij mee als kinderen. Als we dat elke maand krijgen, mogen we 
niet klagen. Eindelijk is dan toch het Rode Kruis over de brug gekomen, alle pakjes waren verpakt 
door de Victoria-fabriek in Dordrecht. Wat een rijkdom, elk pakket kost op de zwarte markt zeker 
een 50-60 gulden. Als alle Hollandsche Kgf dit krijgen, is dat prachtig.  
 

 
 
Er zijn nog andere, gewone pakketten ook. Ik krijg er 1 van Wil van 14 december, wat vlug hè? Met 
een doosje boksfoto’s en vitaminen, heb nu 4 doosjes vitaminen genoeg voor mezelf voor 200 
dagen, hoop maar dat we voor die tijd thuis zullen zijn. Onze commandant kijkt de pakketten altijd 
na, of er niets in verborgen zit of dat er iets in zit wat verboden is. Hij zag m’n foto’s in het pakje van 
jou, Wil, en vroeg ook een foto. Daarna was ik niet veilig meer en kon de foto’s, met een 
handtekening van mij, één voor één uitdelen aan m’n kameraden. Je moet er maar weer een aantal 
nabestellen schat, want er is heel veel vraag en voor latere reclame is heel goed om de foto’s uit te 
delen. Er werden al een paar maal mensen gevraagd om bij burgers te werken, verleden week Toon 
van Uitert en Janus Klaassen, die bij een boer een stukje land moesten omspitten, hebben prima te 
eten en ieder nog 4 mark gekregen. Vandaag weer 4 man om wat te versjouwen, ook zij kregen 5 
mark, 5 sigaretten, bier en wat zij nog pikten; fruit en andere dingen die op zolder lagen, dus dat was 
ook weer goed. Onze zaal is nu weer helder en rein, wat een fris bed, m’n kussensloop is morgen wel 



 

98 

 

droog, over het geheel genomen is de was zwart uitgevallen, het wordt steeds goorder. Maar ik heb 
aan twee vrouwen, die de was deden voor Frau Brunner, gevraagd of zij ook onze was wilden doen, 
dat zullen zij waarschijnlijk doen in de toekomst. Het zou een goede oplossing zijn. Er sneuvelt nog 
wel eens het een of ander, nu weer een paar sokken van mij weg (deze later weer teruggevonden).  
 
11-1-1944  
Niet veel werk vandaag maar toch steeds bezig van alles. Tabak overstapelen, wagon laden, auto’s 
ontladen met kistjes chocolade van Englhofer; daar schijnen we niet meer naar toe te mogen, zeker 
omdat er zo veel gepikt werd. Voor de tijd van het jaar is het niet koud, is het trouwens niet geweest, 
hoewel er hier gezegd is dat de winters koud zijn met veel sneeuw; maar heb toch liever dat het 
wegblijft. Vanmiddag behoorlijke erwtensoep gegeten, 2 volle borden, ook door het extra 
erwtenrantsoen dat de jongens van Lager 7 meebrachten en die zij in de keuken hebben gebracht. 
Slaap wat met m’n hoofd in mijn handen in het kleedlokaal, en als dan om 13.00 uur weer het 
signaal“opstaan” klinkt, gaan we met tegenzin weer aan het werk en rillen dan van de kou als we 
buiten komen. Toen we pas hier waren, was er veel werk met lossen en laden, maar nu is er geen 
spat te doen! De gekste dingen moeten we nu doen, maar we doen het nog met optimisme. We 
spreken massa’s soldaten, die ons vertellen dat ze van de oorlog meer dan genoeg hebben. We zien 
vele verminkten met benen en armen afgeschoten, zij hopen allen dat alles snel afgelopen zal zijn, 
en wij met hen. Uiteindelijk zijn wij wel het beste af, als we de jonge- en oude soldaten met treinen 
vol naar het front zien vertrekken. Van de hele Hollandse Weermacht zijn we wel met ± 10.000 man 
de sigaar, we zijn nu eenmaal de ongelukkigen maar voelen ons toch enigszins de gelukkigen, als we 
al die oorlogsellende en andere misère om ons heen zien. Sinds lange tijd hebben we geen busje 
vlees of jachtworst meer gegeten, tjonge, wat was dat toch fijn, je voelde je maag dan en was 
voldaan. Daar is nu door de strenge controle geen kans meer voor en er is bijna niets meer in het 
lager. Abel had een tijdje geleden ook een bus vlees opengemaakt in de kelder en mijn deel in zijn 
zakdoek gedaan, misschien had hij wel pas z’n neus gesnoten of zaten er bulletjes in, maar toch heb 
ik het met smaak op de wc opgegeten. Och, we kijken niet zo nauw, als er een vat gecondenseerde 
melk lekt, vingeren we de plas die op de grond ligt zo op, wellicht zit daar wel eens een 
muizenkeuteltje in. Als we in de wagon werken met flinke zwarte handen en er moet jam en honing 
worden geladen nemen we, als de kans er is, met vieze vingers een duik in de jam of honing en likken 
deze met vuil en al af. Och, je verliest hier in gevangenschap de nette manieren snel af en je denkt bij 
jezelf, alles wat ik van dat spul naar binnen krijg is goed voor m’n lichaam. Zorgt er wel voor dat je 
hopelijk in goede gezondheid weer terug kunt keren naar huis. We zijn gevangen gezet, dan moeten 
we maar boeven zijn ook en alles roven wat mogelijk is.  
 
12-1-1944  
Weer bijna niets te doen, bah, wat een toestand is dat zo nutteloos te moeten werken. Vooral ook 
door de hondse behandeling van de voorwerkers Ibach en Himmler, maar we trekken er ons niets 
van aan. Als we s’morgens staan aangetreden, is de ploeg van Lager 13 met hooguit 18 man bijna 
verdwenen, dit naast het grote aantal van ± 45 man van Lager 7. Steeds zijn er van de Lager 13-ploeg 
jongens ziek thuis of drukken zich, maar Lager 7 krijgt een menselijker behandeling, vandaar de 
drukte van Ibach en Himmler. Vanmiddag koolsoep gehad; het was noppes! Zijn bijna de gehele dag 
bezig geweest om zand te vullen in kisten, voor brand en bominslagen, toch zijn we pas om 18.00 
uur klaar. Moeten dan tot 19.00 uur op de “bijzondere tram” wachten. Met de gewone tram 
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waarmee we bijna elke avond gingen, mogen we niet meer dus zullen we wel laat thuis zijn. Ik schrijf 
maar in m’n dagboek en ook wat brieven, welke Van Zomeren, een verlofganger voor me mee zal 
nemen, hij woont in Schiedam. Wat zal Wil blij zijn, overal mee, liefste schat, schrijf me maar veel 
hoor, de laatste tijd krijg ik zo erg weinig van je, is er iets niet in orde? Ik hoop dat alles nog goed is. 
Hoewel ik toch helemaal niet mag klagen, want Jaap is pas weer terug en die bracht een brief van je 
mee. Ik zou elken dag wel post willen hebben, jij natuurlijk ook wel? Ik heb overdag en vooral 
s’avonds vreselijke slaap, zo ook vanavond. Na het eten sliep ik met m’n hoofd op m’n armen bij de 
kachel aan tafel, en ik heb nog zoveel te doen, een pakje klaarmaken en vele brieven schrijven naar 
Wil, Theo, Jaap, Jan de Heus enz. enz. Deze brieven neemt Van Zomeren dan mee, vrijdag a.s. gaat 
hij met verlof. Als hij nu maar alles meeneemt, want alles bijelkaar is het heel wat, wat zal m’n 
lieveling en schat blij zijn als zij dat ontvangen. Ook wat stof voor een mooi jasje en broekje voor die 
manne, en een mooi souvenirtje voor jou, schat. Zorg ik goed voor jullie? Oh, als ik toch weer thuis 
ben, wat zal ik dan alles voor jullie doen en werken, bergen zal ik voor jullie verzetten. Ik ga maar 
gauw naar bed (we moeten voortaan om 07.45 uur op de bijzondere tram wachten) want het is nu al 
bijna 22.00 uur. Morgen heb ik gelukkig vrij voor de zondagsdienst, zodat ik alles kan doen morgen; 
scheren, schrijven enz.  
 
13-1-1944  
Vannacht heeft het gesneeuwd, hoewel het niet koud is. Gisteravond direct ingeslapen, het deed me 
goed die rust. Na het scheren, schrijf ik verder tot 13.00 uur, en ga dan het grote pak (want dat is het 
geworden) wegbrengen, als het nu maar meegenomen wordt! Met de tram (ja, hoe kan het toch; Kgf 
die in de tram rijden tussen burgers en soldaten) rijden we dan naar de persoon die morgen met 
verlof zal gaan, we treffen hem niet aan. Wel de Hollandse verpleegster, die ook wel eens in Gösting 
is geweest. Zij vertelt als we binnen zijn waarom zij zich schuilhoudt. Hebben met haar te doen en 
hopen voor haar dat de oorlog gauw afgelopen zal zijn. De jongens komen thuis, maar de bewuste 
persoon komt maar niet opdagen, dan gaan we maar weg want het is al over zessen. Rinus gaat 
morgen even terug om het een en ander te vertellen aan verlofganger Van Zomeren. Als we echter 
thuis zijn, horen we van Van de Bersselaar en Van Gennep, dat Van Zomeren het pakje niet kan 
meenemen daar het te groot is. Merkwaardig, maar overal waar zij komen (het zijn echte egoïstische 
slijmballen, deze Hollandsche Kgf) maken zij de boel stuk voor anderen. Net zo als laatst toen we de 
kuiten wilden nemen, zijn zij ook naar bepaalde mensen gegaan die toen een waarschuwingsbriefje 
stuurden. Stel dat het je lukt, dan moet je toch in Holland onderduiken. Nee, dan maar liever 
afwachten totdat we allen naar huis kunnen gaan. Of zou er toch een kansje zijn op een Ausweis?  
Er wordt gezocht naar degene die burgerkleding aan de Hollandsche SS-man heeft gegeven, die toch 
nog gepakt is! Oudetijdhof krijgt een brood van een Feldwebel uit de auto met brood, die dan weer 
met vaten melk moet worden geladen, Himmler neemt het brood mee naar de Kanzlei (onder-
vraging) en wil hem pressen te zeggen dat hij het brood gestolen heeft, maar Oudetijdhof blijft bij z’n 
bewering dat hij het brood heeft gekregen. Ben in een slechte bui, vanwege het geval met het pakje. 
Ga nu wat beter slapen, hoewel ik een tijdje vóór het opstaan nog steeds wakker word. Nog steeds 
geen post lieverd, ik verlang er toch zo naar. Als Cor mij binnenkort komt opzoeken, zal ik hem heel 
wat spullen van mij meegeven, ook m’n goede deken, want die gaat totaal naar de haaien. Ook de 
brieven van Wil geef ik dan mee, beter kunnen die dan thuis zijn, bij m’n schat. Wat zijn we al een 
tijd van elkaar hè, bijna 6 maanden, waar is de tijd gebleven? Bijna allen zijn er van overtuigd, dat dit 
jaar de oorlog zal zijn afgelopen. Vele, vele soldaten zijn het beu. Het is opmerkelijk hoeveel 
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gewonde soldaten zonder ledematen, blind enz. er hier in Graz zijn, wat een ellende geeft de oorlog 
toch!, onmenselijkheid en armoe enz. enz.  
 
14-1-1944  
Als je weer aan het werk moet, na zo’n vrije dag voel je jezelf weer een ander mens, wat uitgeruster 
en niet meer zo slaperig. Rinus gaat vandaag weer weg vanwege dat pakje, hoop dat hij het voor 
elkaar krijgt en dat het toch wordt meegenomen. Bijna geen werk, 1 wagon met koolrabi in blik (wat 
een spul is dat ook, bah) we eten het dikwijls bij het middag- of avondeten. In Mühlberg was dat met 
koolrabi helemaal erg. Andere jongens moeten de rails schoonmaken van sneeuw, zij moeten zand in 
bakken doen en dragen; voor eventueel brandgevaar en bominslagen. Gaan 2x naar Englhofer, maar 
daar is ook de room eraf, de kistjes staan nu beneden, mogen niet meer boven komen, juist daar 
waar de bonbons en andere lekkernijen waren! Weten echter toch nog wat zuurtjes te bemachtigen. 
Als we s’avonds thuis komen en gegeten hebben, horen we van Piet Michel dat we morgen met 5 
man de bak in moeten voor 4 dagen, mooi is dat. Rinus en Kwakkernaat hoeven (nog) niet, daar deze 
onder doktersbehandeling zijn. Jaap is geweest vanavond, morgen zou hij komen om ons op te 
halen, we gaan dan wat lopen. Hij weet er niets van dat ik morgen de bak in moet. Nog steeds geen 
post van Wil, ga haar nog niet schrijven daar ik nu geen stof heb. Wellicht als ik over 4 dagen terug 
kom, als er dan post van haar is en heb dan weer voldoende schrijfstof.  
 
15 t/m 18-1-1944 - Arrest  
 
19-1-1944  
Nadat we zijn thuisgekomen, er lagen veel zieken op bed, hebben we ons tegoed gedaan aan het 
eten. Hierna m’n post gelezen en krijg dan s’avonds een zeetongetje en 200gr vlees van Van de 
Bersselaar en Van Gennep, die een stuk of 12 zeetongetjes en een reepoot hebben meegebracht van 
het lager. Het zeetongetje smaakte heerlijk en ook het vlees is lekker, ik zit nu propvol. De brieven 
van Wil zijn wat pessimistisch geschreven, zij verlangt erg naar mij, begrijp dan toch schat, dat we 
alles samen moeten dragen. Lieverd, je hebt natuurlijk teveel naar Jaap geluisterd, die wellicht 
verteld heeft dat hij zijn vrouw mee zou nemen naar hier. Maar schat, alles zal toch wel in orde 
komen als de vrede eenmaal daar is. Huizenaar schreef mij weer, dat er verschillende verzoeken 
voor mij wegwaren. Dus we hopen maar schat en ik begrijp heel goed, dat het voor jou niet meevalt 
en vooral als je onze bekenden met verlof naar Holland ziet komen. Maar troost je schat, ook onze 
tijd komt hoor; je moet mij niet meer zo droevig schrijven, maar juist vrolijk zijn en opgewekt. Je 
verlicht dan ook mijn gevangenschap hier, ook ik ben optimistisch omwille van mijzelf en jullie 
beiden, begrijp je dat m’n lieverd? Eens komt de dag dat we weer bij elkaar en gelukkig zijn. Jij bent 
toch ook gelukkig nietwaar?, je hebt Corrie waar je voor zorgt en ik ben op z’n tijd ook gelukkig als ik 
jullie wat fijns kan sturen. Hoe kan je toch aan mij vragen of ik je niet vergeet, schatje, je weet toch 
wel dat ik dag en nacht aan jou en onze kleine jongen denk! Op het hooilager in Andritz-Graz is ook 
weer een geintje gebeurd. Er ging steeds gekanker op dat de jongens niet op het “hapje watereten” 
konden werken, wat zij daar s’middags kregen. Veel jongens hebben het middageten laten staan en 
de Haan liet zich onder het eten pardoes vallen, waarna de jongens hem oppakten en in processie-
optocht terugkwamen, hevig gekanker natuurlijk, waarschijnlijk wordt het eten nu beter.  
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Ernst de Haan 

 

Er is door het compagniesbureau een order afgegeven, dat alle zieken, die geen koorts hebben 
boven de 37½ graden, morgen naar de dokter moeten. Dat zal me een optocht worden, ook ik ben 
dan van de partij, ben erg stijf waarschijnlijk door het liggen op een harde ondergrond. De deur van 
de slaapzaal gaat s’nachts weer op slot en we mogen boven aan het fonteintje ons niet meer wassen. 
Er staan nu in het waslokaal buiten een paar vaten met water, waar we ons in moeten wassen!  
Ruil 8 sigaretten voor ± 2kg witte boonen bij Derwart, heb dus morgen een fijn maaltje.  
 
20-1-1944  
Vannacht weer eens behoorlijk geslapen, maar door een lege maag tijdens het arrest en het vele 
eten van gisteren, moest ik vreselijk naar de wc. Naar de dokter in optocht, 29 man!, waar het met 
veel Italianen een drukte van belang was. We worden door de dokter, zo op het oog, goedgekeurd 
en moeten morgen weer werken, ook zij die behoorlijk ziek zijn. Rinus niet, want die is bij de 
specialist onder behandeling. Als we teruglopen naar het Gasthof en ik het stelletje zo zie hobbelen, 
moet ik onwillekeurig lachen. Van der Loo met z’n lange kraaklichaam en hoge rug, andere jongens 
die er bijlopen als zwervers, heel veel met eigen kleding; plusfours en daar overheen de Franse jas, 
zodat het een bijzonder allegaartje is. Het is eigenaardig dat Hollanders, ondanks de slechte 
omstandigheid, alles van de vrolijke kant bekijken. Wat een stelletje! We kunnen een 
bioscoopvoorstelling bijwonen, deze wordt dan speciaal voor ons gehouden en kost 50 mark, 
ongeacht het aantal mannen. Maar we hebben al sinds 2 maanden, november en december, geen 
geld gehad, hoe moet dat dan weer? Nee, de organisatie is hier prachtig in orde hoor! Rinus haalt 
voor de bonnen 1kg witbrood en 20 kadetjes, die we vanmiddag fijn gaan opeten. Cor stuurde mij 
ook bonnen voor 1kg wit en 1kg bruinbrood, wat mij 17,50 mark kostte. Schrijf Wil een brief en ook 
aan Cor, daarna aardappelen schillen en van 17.30 tot 19.30 uur naar de bioscoop. Leuke film “De 
drie vrijgezellen” met Heinz Rühmann. Jaap komt ook, eet en slaapt vannacht hier bij ons. Rinus 
wordt ook door een OG uitgenodigd, hij gaat mee en eet fijn bij hem thuis. De vrouw van de OG is 9 
jaar in Holland geweest!  
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21-1-1944  
Ben weer gaan werken, vreemd na zo’n tijdje niets doen, maar er is bijna geen werk. Wagon met 
wijn geladen en daarna erwtensoepblokken verplaatsen. Dan krijgen we s’middags aangebrande 
gruttensoep! Het is prachtig weer, de zon schijnt helder. Er is vooralarm maar we blijven rustig waar 
we zijn, in het kleedlokaal, als misschien straks het werkelijke luchtalarm komt moeten we in de 
kelder, onder de haveropslagplaats. We moeten nu steeds s’avonds op de bijzondere tram wachten. 
Dus van 17.45 tot 19.15 uur en om 19.45 uur met de tram mee. Ik sta vandaag een beetje vreemd 
tegenover het werk, denk steeds maar aan thuis en aan de brieven die ik kreeg. Vanavond, als we 
toch moeten wachten, zal ik Theo en Mia Haring terugschrijven. Het alarm is weer veilig na ± ½ uur. 
Een paar dagen terug hoorden we dat Klagenfurt gebombardeerd was, ook het station, en daar 
werken Bindels en Duitemeijer. Hoop maar, dat hen niets is overkomen daar Bindels mij zou 
schrijven en dat niet gedaan heeft. Niet veel beleefd vandaag, ben laat thuis vanavond op de 
slaapzaal nog een scène. Van Gennep en vd Bersselaar hebben vanmorgen 2 visjes in de keuken 
afgegeven om deze te laten bakken, voordat zij s’avonds weer thuiskwamen. Zij bikken echter altijd 
alles zelf op, onverschillig hoeveel zij dan hebben. Daar er een paar zieke jongens op de kamer lagen, 
heeft de binnendienst de visjes ontgraat en deze aan de zieke jongens gegeven samen met een stuk 
spek wat ook van Van Gennep en Van de Bersselaar was. De overgebleven visgraten zijn met een 
stuk steenkool op de bedden van Van Gennep en Van de Bersselaar gelegd. Toen had je de poppen 
aan het dansen, het was op het knokken af, Van Gennep en Van de Bersselaar begrijpen(?) niet 
waarom de jongens dat hebben gedaan. Wat deze twee overdag niet opeten en meebrengen van het 
lager is ongelofelijk.  
 
22-1-1944  
De 20e januari waren Rinus, Piet Bonten en ik een half jaar Kgf. Er zijn jongens die hier al bijna 8 
maanden zijn, behoren bij de eersten die zich moesten melden. Als Kgf jezelf “melden”, wat een 
comedie, kunnen onszelf wel voor de kop slaan dat we dat deden. Hoewel er ook velen zijn die uit 
noodzaak voor hun vergoeding, die zij uitbetaald kregen door het rijk of firma, zich gemeld hebben. 
Beleven weer een rel op het lager, waar we een wagon laden met dozen, waarin rollen met oranje 
vitaminentabletten en zakjes zuurtjes. Heel wat waren er al gepikt, toen Sally de la Bella met een 
zakje zuurtjes in zijn handen stond en door Ibach werd gezien. Direct een fouilleering, waarbij 
Zwagemaker de pineut was, had zich net afgeladen met zakjes. Met z’n drieën stonden we in de 
wagon, maar werden niet door Ibach gefouilleerd en konden gewoon doorgaan, hoewel we eerst 
onze zakken hadden leeggezwiept achter de balen die al in de wagon lagen. Daarna moest ik met 
Ibach, Piet Luijkx en Esman naar het laadstation, waar een grote treincolonne met Rode Kruis 
wagons stond, afgeladen met diverse levensmiddelen voor Athene. Verschillende wagons helden 
over door verkeerde belading, moesten door ons veranderd worden. Een trein met personen-
rijtuigen met draagbare bedden en weer andere rijtuigen met balen suiker enz. gewoon in 2e klasse 
coupe’s! Havermout, suiker, eiermacaroni, vermicelli en vlees in bussen. Fijn een jaszak suiker, rollen 
vitaminen en wat zuurtjes mee naar huis genomen. Thuis gekomen krijgen we het geld over 
december (en november dan?). Mijn tegoed voor december is 44,40 mark, 30 mark krijg ik zelf in 
lagergeld + 4 mark krankenkasse(!) en 10,40 mark wordt naar huis gestuurd, als dat ook zijn 
bestemming zal bereiken, afwachten maar! Vanavond heb ik met verschillende jongens wat gebokst, 
wat best aardig ging. Rinus koopt voor de wittebroodbonnen een aantal witte cadetjes; lekker zijn 
deze toch, deze zijn niet te koop in Holland voor de burgers, zoals hier. Schrijf brief naar Theo en 
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Mia, zal morgen ook kaartje naar Antoon Duijnhouwer schrijven, met foto van mij. Krijg van Van 
Gennep en Van de Bersselaar een “centimeter” dikke eierdooier, gebakken in spekvet met stukjes 
spek. Ik ben bij hen nogal eens de bevoorrechte jongen.  
 
23-1-1944  
Vandaag hoeven we niet te werken, hoewel we vroeg waren opgestaan en al klaarstonden. Het is 
mooi weer, ga vanmiddag maar met Rinus een eind lopen en misschien naar Jaap. Maar…Jaap komt 
naar ons toe met de post van m’n schat en van Pa van 13 januari. Wat fijn toch, die post van thuis, 
Wil schrijft dat Jaap ook geweest is bij haar en heeft alle spulletjes afgegeven. Wat een groot 
verschil, toen we pas in krijgsgevangenschap waren hebben we ruim 2 maanden gewacht op onze 
kaarten en antwoordbrieven. Nu krijg ik zeker 1x per week post. We gaan kaartjes halen voor de 
bioscoop vanavond van 17.30 tot 19.30 uur, de film “Andreas Schlüter” met Heinrich George draait. 
Het is prachtig weer en doe ook weer mijn plusfour en jasje aan. Ben nu in burger, heel wat jongens 
doen dat, maar toch doe ik voor de veiligheid m’n Franse bruine jas aan, en dan lopen met m’n 
handen in mijn zak. Driessen, waarmee ik in de bak heb gezeten, heeft gewerkt vandaag en brengt 
van Lager 7 nog ± 2kg pruimen mee voor mij en Rinus, mijn portie is ook weer fijn voor Wil en Corrie. 
Ik hoop maar dat Wil de brief met de papieren voor het OKW al heeft ontvangen. Jan had de brief 
niet bij zich, ik begrijp het niet, hoewel Pa en Jeanne wel brieven over de post hebben ontvangen. De 
film “Andreas Schlüter” was prachtig. Jaap en Piet Bonten zijn ook geweest, net waren we thuis of 
we kregen luchtalarm, de mensen beneden in het café waren zowat gek geworden. Bij ons moest het 
licht uit en met een kaarsje verlichtte we de boel, het alarm duurde ± 1 uur maar er gebeurde niets, 
daarna zijn we in het café (waar we niet mogen komen) wat wezen drinken, limonade en daarna 
tracteerde een Oostenrijker ons op liters bier. Het is een fijne dag geweest, toen we uit de bioscoop 
kwamen hebben we samen met Jaap de witte bonen gegeten. Ik lees nogmaals m’n brieven over en 
ga voldaan slapen.  
 
24-1-1944  
Het schijnt toch wel door te werken dat, iedereen die 1 tot 3 dagen ziek thuis is, voor elke dag ± 8 
mark van zijn maandgeld kwijt is. Heel wat jongens gingen werken, het was een nu wel een grote 
groep! Wagons met zuurtjes geladen en wagons haver gelost, gelukkig behoor ik niet tot de 
haverploeg. Deze ploeg bestaat voornamelijk uit jongens die wat gepikt hebben of betrapt zijn of 
waar Ibach en Himmler een hekel aan hebben. Want dat is een stofboel, vreselijk, de jongens zien 
dan grijs van het stof en dragen dan stofmaskers, als de wagon gelost wordt met losgestorte haver. 
Vanmiddag vooralarm, echter daarna niets meer gebeurt. Daarna in de pruimenbombage tot 18.15 
uur.  
 
25-1-1944  
Het is waterkoud vandaag, niet veel werk. De vrouw van Rinus is vandaag jarig. Later op de morgen 
komt er werk, wagons lossen en laden. Manshoge ossen, knapen van dieren, trekken hier de wagons 
vooruit en worden voor alle doeleinden als trekdieren gebruikt. De verlofgangers, waaronder Jan, 
zouden vandaag terugkomen. Ben benieuwd of Jan ook terug zal zijn en of er post voor mij is. We 
laden ± 100 zakken deegwaren op een sleperswagen, tegenover ons zijn Italiaanse Kgf bezig op een 
opslagplaats voor kolen. Er zwiept een baaltje van 25kg van de wagen af en geven de spaghetti- en 
macaroni-eters (die hier ook niet anders krijgen dan watersoep krijgen) een seintje: fifty-fifty? OK! In 
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tijd van een tel is het baaltje verdwenen, s’avonds wordt het verdeeld, ik heb ± 1kg deegwaren voor 
morgenavond en wat voor Wil. Het wordt al later licht, je kunt merken dat de dagen lengen. We 
moeten nog een wagon bijladen van een auto af, meel enz. ook bruine bonen; heb 600-700gr mee 
genomen, voor Wil? Zal wat bewaren, verschillende dingen heb ik nu al voor haar. Het regent als we 
naar huis gaan en glijden meer dan dat we lopen, het ijzelt en het is gevaarlijk. Als we thuis komen, 
krijgt Rinus een brief van 20 januari die zijn vrouw aan een verlofganger heeft meegegeven. Schatje 
van me, waarom heb jij dat niet gedaan? Maar de post van Zomeren heb je nu toch wel ontvangen? 
Rinus vrouw wel, enfin, die heb jezelf gebracht natuurlijk. Verscheidene jongens van Lager 7 brengen 
bussen met 5 pond boter mee, tussen hun benen! Zo komen ze door een eventuele controle. Wat 
een waarde vertegenwoordigt dat! Wat ligt er niet voor waarde aan levensmiddelen, tabak enz. in de 
lagers; voor millioenen en nog eens millioenen! Ik ga laat naar bed, heb eerst de acht kantjes 
geschreven, die ik Wil zal sturen. Geef die brief wel aan Jaap, had ik vanavond verwacht, ik heb ook 
nog een flinke schijf vlees voor hem van ± 150gr.  
 
26-1-1944  
Het is glad, erg glad en alles zag wit van de rijp. Nu bijna geen werk, wel pruimenbombage. 
s’Middags eten we zogenaamde “steckrübe”, pompoenen met aardappelen gestampt. Dan moeten 
we toch de lading overzetten van 2 wagons; één wagon met 640 kartons van 200 pakjes shag á 50gr 
= 128.000 pakjes shag en in de andere wagon; ± 5 millioen sigaretten! Later bij ander werk, valt er 
een doos sigaretten bij Esman uit zijn zak, hetgeen Ibach ziet, Esman heeft deze gepikt bij het 
opstapelen. Een mooie boel beleven we dan, maar Ibach zal toch wel blij zijn met de doos sigaretten 
en zal deze nu zelf moeten oproken. Dan moeten we nog een wagon laden met verschillende waren. 
Piet Luijkx heeft dan toch nog 2 blikken erwten! Wolf steekt dan een hand witte bonen in z’n zak, die 
uit een baal zijn gevallen. Ibach ziet dat ook en weer is er feest, maar we trekken ons er niets meer 
van aan. Hoogstens kunnen we wat straf krijgen als het gemeld wordt. Maar dat is juist mooi, een 
Kgf kan niet zo veel gemaakt worden. Werken nu voor een vijandige mogendheid die ons gevangen 
heeft genomen en het is onze taak om te pikken en te zorgen dat er vertraging ontstaat. Maar dat 
laatste valt bij ons nogal mee. Civielburgers durven niet te stelen van de eigendommen van de 
Wehrmacht, daar zij dan zeer zwaar gestraft worden. Als ik s’avonds thuis kom is het eerste wat 
Rinus vraagt; “nog handel vandaag?” Hij glundert dan als ik inderdaad handel heb. We zijn allen 
werkers geworden; kantoormensen die vroeger amper hun pen konden vasthouden, smijten nu als 
het ware met kisten, zakken van 50kg en meer! Het is toch nog ergens goed voor deze 
krijgsgevangenschap. Lichamelijk worden de zwakken en slappelingen er sterker en massiever door. 
Jaap komt vanavond, er is post voor Rinus en andere jongens, er is niets voor mij. Neemt brief voor 
Wil mee, ik begrijp Wil niet dat zij geen post stuurt via de verlofgangers, ik verlang er toch zo naar 
om te weten of zij die brief van mij, waar die papieren inzitten, al ontvangen heeft. Stek heeft z’n 
harmonica mee laten brengen en speelt en zingt nu leuke en sentimentele liedjes; ”Holland met je 
bossen en je heide” en ook “Ik hou van Holland” wat we dan allemaal meezingen. Het is fijn die 
zangstemming onder de jongens, het beurt je op en maakt vrolijk.  
 
27-1-1944  
Het is nog steeds glad en op sommige plekken is het moeilijk lopen. Gaan met de tram, die weer 
eens onder stroom staat. Als je vastpakt aan de leuning om je in de tram te hijsen, krijg je een schok 
door je lichaam. Je schrikt je de zenuwen, maar dat schijnen ze hier gewoon te vinden met deze tram 
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met 3 wagens achter elkaar. Halen bij lange na niet de kwaliteit en de inrichting van de Rotterdamse 
Electrische Tram (RET), dat scheelt nogal wat! Als we bij een viersprong en vlak bij het lager komen, 
zijn er daar vier nationaliteiten, één zijde een groep Engelsen, de andere zijde een groep Russen en 
wij een groep Hollanders; allen Kgf! We groeten elkaar hartelijk en dan komen ook nog de Duitsers 
daar, als altijd zingende! Onze koks moeten nu in het kleine keukentje er nog voor 110 Italianen 
bijkoken, dat alles op één kachel. Weer geen werk; bombage dan maar. Vanmiddag zouden we gaan 
baden, ben benieuwd! Toch om 14.00 uur mogen we weg om te baden, hè wat frist dat je op; 
heerlijk! We zijn vroeg thuis, tegen 16.00 uur. Er gaan geruchten, dat we hier vandaan gaan naar 
Puntigam, ook in een Gasthof, dichter bij Lager 7 en waar we allen zouden komen te werken. Op 
Lager 13 zouden dan de Russen komen te werken. Eten lekker macaroni met suiker en boter, dat 
laatste van Lager 7. Gisteren ook fijn zo’n portie macaroni, maar nu is het op, moet nu weer nieuwe 
voorraad maken. De dokter heeft vanmorgen gezegd, dat Rinus waarschijnlijk naar het Stammlager 
teruggaat, hij knijpt hem behoorlijk en zal maandag wel gaan werken om dat te vermijden. Rinus en 
ik gaan naar de bioscoop, maar daar zijn de stoelen uitverkocht. We staan daar nog wat en dan komt 
onze OG binnen, en vraagt wat we hier doen! Voor de rest horen we er niets meer van. Op het 
ogenblik wordt hier in Graz een actie gehouden, op dezelfde schaal als toen in Holland met de “V” 
van Victorie, maar nu een zwarte man enigszins schuin lopend, en daaronder een vraagteken “Feind 
hört mit”. Jaap is voor 3 dagen ergens anders heen, ik moet dus nu ook 3 dagen op post wachten, 
zaterdag komt hij weer en ik verlang zo naar post van m’n schat. Piet Michel heeft het gedaan 
gekregen, dat we zaterdag naar de bioscoop kunnen gaan, maar het heeft niet veel aftrek omdat we 
liever clandestien gaan. Het is eigenaardig, maar de OG heeft er ook geen bezwaar tegen, als we 
maar niet zeggen dat hij er van weet als we binnen of buiten de bioscoop gepakt worden. Dus die 
vrijheid hebben we er nu ook weer bij. Vanmiddag was er weer vooralarm, een half uur, maar verder 
niets. Er schillen nu Italianen mee in de keuken voor hun portie aardappelen voor 110 man. Ik heb 
van de Italiaanse vertrouwensman een Italiaans geldstuk gekregen. Piet Michel heeft een brief gehad 
van de jongens die toen uit Markt Pongau naar Kufstein zijn vertrokken, deze moeten het volgens 
hun brief bar slecht hebben; dan hebben wij het toch beter getroffen.  
 
28-1-1944  
De maand januari schiet ook alweer op, nu alweer de 28e! Vandaag twee wagons geladen, één met 
haver en de andere met kisten appelsap, verder niet veel te doen. We gaan vanmiddag naar Lager 7, 
waar we in het vervolg zullen werken. Op Lager 13 komen nu Russen te werken. Piet Luijkx heeft 
vaten wijn moeten verplaatsen en daar een open mandfles brandewijn van 38% ontdekt en waar hij 
steeds uitgezogen heeft met een slangetje. Hij is nu, tijdens het eten, als een Maleier zo dronken, dat 
kan vanmiddag nog leuk worden. Wat een beweging, op Lager 7 in de aardappelen, in zakken doen 
voor drie wagons, wat hoeveelheid aardappelen in die kelders! Maar er staan ook kisten vermout, 
Piet is weer nuchter en doet een duik daarin, na de kist vakkundig en ongezien te hebben 
gedemonteerd, twee flessen mee en nog twee verstopt! Als we naar huis gaan hebben we allen 
aardappels; ik heb zelfs ± 3kg piepers bij mij. We koken ze dan in de schil, dan zijn het 
“pelaardappelen”. Als ik weer thuis ben moet Wil ze ook zo maar eens koken, pellen, in stukjes 
snijden en dan vlees erdoor heen (1 van 5!), smaakt goed. Jaap is eerder terug, vanavond was hij er 
al, brief van Bram Gardenbroek gehad, een linke zet; schrijft m’n naam, Kgf-nummer en het adres 
van Jan. Gelukkig krijg ik de brief ongeopend en schrijft mij dat hij getrouwd is, gelukkig is en hoe zijn 
huis is ingericht! Wat heb ik daar nou aan, schrijf liever hoe het met Wil gaat; zijn brief was van 16 
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januari. De laatste brief van Wil is van 13 januari, ik begrijp maar niet schat waarom je niet vaker 
schrijft. Vandaag of morgen gaan we weer hiervandaan en dan is het afgelopen; schrijf dan toch!  
 
29-1-1944  
In de suiker gewerkt, daarna haverzakken en kisten boter in bussen op Lager 7, wat suiker gegeten 
maar kon niets meenemen, veel controle. Al om 14.00 uur thuis, het is prachtig weer, zonnig en het 
lijkt wel zomer. Lager 7 is erg groot, veel loodsen met ontzaglijk veel opgeslagen goederen. Apart 
hier zijn de brouwerij, de aardappelenopslag, de suikeropslag en nog vele andere zaken. Als we 
thuiskomen, blijken toch heel veel spullen meegenomen te zijn, van Leen Ammerzaal krijgen Rinus 
en ik ¾ pond boter, fijn, kunnen nu ons brood wat dikker smeren. We nemen wat suiker en boter 
mee naar Jaap. Leen en ik gaan daar vanavond een boksdemonstratie houden. Stek gaat ook mee, 
met harmonica en Van Randeraat met gitaar, dat kan wat worden. Rinus en ik zijn in het burger, 
Leen en Ammerzaal niet, blijven daar met z’n vieren slapen. De demonstratie en de muziek gingen er 
goed in, met z’n vieren hadden we elk 5 mark! Daarna eten we brood en ik ga schrijven aan jou m’n 
schat, want er is post van je gekomen van 17 januari, waarin je schrijft dat Jan de Heus de brief nog 
niet heeft gebracht en ook de rozijnen zeker door hem gestolen zijn, wat een fijne neef is dat! Hij 
kreeg van mij steeds sigaretten, tabak en bikkerij, zo’n minkukel! En op de broek van Abel, die hij 
heeft verkocht, verdiende hij toch ook door mijn toedoen maar even 40 mark. Ik heb er zwaar de pé 
over in. Ik heb geschreven tot s’nachts 02.30 uur, vier kantjes vol en ben toen naar bed gegaan, 
iedereen lag al te slapen. De andere jongens die ook bij ons waren, zijn om ± 22.00 uur weggegaan, 
hoop maar dat ons wegblijven niet opgemerkt zal worden. Ook niet dat de jongens zo laat thuis 
komen, want dan zal het wel weer de bak worden! De piepers en het andere eten voor morgen 
hebben de jongens al geschild en klaargemaakt, want morgen eten we hier.  
 
30-1-1944  
Om ± 08.00 uur op en even een luchtje geschept, prachtig is de natuur hier, bergen en nog eens 
bergen. Het is schitterend weer het lijkt wel zomer. Nadat we brood hebben gegeten, ga ik met de 2 
postbeambten een fijne wandeling maken, heerlijk je burgergoed weer aan te hebben, zo luchtig. Je 
voelt je weer heel anders, ik heb ook een bergstok van de jongens meegenomen. Rinus en de 
anderen zorgen voor het middageten. Het is prachtig, we lopen de berghelling verder op en komen 
op hoogte in een bosh, geheel begroeid met kaarsrechte dennenbomen. We zijn nog niet eens zo 
hoog en gaan dan weer naar beneden en komen in een klein cafeetje, waar we wat gebruiken. 
Spreken hier 3 Engelsen, die een eindje terug in een soort klooster of een grote boerderij 
ondergebracht zijn. Zij werken op een glasfabriek van 08.00 tot 12.00 uur en zijn dan verder vrij. 
Krijgen elke week een pakket van het Americaanse Rode Kruis, dus die schipperen wel en krijgen ook 
weer door het Rode Kruis nieuwe kleding gestuurd, tiptop zien ze er uit! Wij zijn teruggelopen naar 
een hotelletje, de jongens betalen alles en geven de bonnen aan mij. Hebben prima gegeten, met 
mes en vork en ik geef hen als dank een foto van mezelf. Als we weer lopen, zien we jongens van ons 
en Stek met harmonica, zij gaan ook naar het hotelletje waar wij gegeten hebben. Ik eet toch nog 
thuis waar een koningsmaal op ons wacht, met griesmeel en pruimen na, heb veel gegeten, heerlijk! 
Dan is er luchtalarm, het komt nu steeds vaker en zeker door het mooie weer. Met allen gaan we 
weer terug naar het hotelletje, waar nu iedereen verzameld zijn. De jongens die geen burgerkleding 
hebben, zijn gekleed in postkleding. We genieten van de muziek en vergeten nu onze ellende en het 
alleen zijn. Er worden ook foto’s gemaakt, leuk als ze klaar zijn, dan zal ik deze snel naar Wil sturen. 
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Dan gaan we een berg van 700-800 meter beklimmen en dat valt niet mee, maar we komen toch 
waar we moeten zijn. Dan langs ladders een stellage op van ± 30 meter, als je naar beneden kijkt 
wordt je duizelig. Maar we komen er toch en zijn zo hoog dat de huizen erg klein lijken en dat we 
zelfs de wolken onder ons zien. De Schlossberg, midden in Graz, ligt nu als een molshoopje er bij, zo 
hoog zijn we. De Schlossberg in Graz hebben we de 2e Kerstdag al beklommen en wat we toen al zo 
prachtig vonden. Ik moet nog erbij vertellen; er hangen bij die Schlossberg grote Christus-beelden 
aan één kant van de weg. En aan de andere kant van de weg hangt een apparaat voor gummi 
voorbehoedsmiddelen! Dat is hier heel gewoon, in bijna elke openbare waterplaats hangen die 
apparaten! Het zedelijk peil hier haalt het niet bij Holland dat merken we overal, het huiselijke, zoals 
bij ons is hier ver te zoeken. Als we teruggaan is het al schemerig en eensklaps gaat beneden ons, in 
Graz de straatverlichting aan wat een prachtig gezicht is. Raar, dat hier alles op straat volop brandt 
tot 08.00 uur. Weer terug in het Gasthof, schrijf ik Wil’s brief af zodat zij de brief van acht kantjes 
hopelijk snel zal krijgen. We eten nog wat en gaan dan met de tram naar Gösting. Alles bij elkaar 
hebben we toch een prima zaterdag en zondag gehad, onvergetelijk voor ons. We zullen nog wel 
eens vaker zulke dagen zien te maken. Ik ben flink moe en voel m’n benen, van het klimmen en 
lopen zeker. Alles is in orde, er is niets gemerkt van onze afwezigheid.  
 
31-1-1944  
Ga weer in de suiker werken, de andere in de aardappelen die in zakken moeten worden geschept. 
Er moeten 2 wagons geladen worden. De behandeling is hier 200% beter dan in Lager 13, hier gaat 
alles slow aan, zonder schreeuwen of “vooruit, vooruit”, maar werkelijk prettig voor ons. Suiker mag 
je zoveel eten als je wilt, maar meenemen dat mag niet, maar we hebben toch allemaal een goede 
kilo, fijn schat voor jou weer. Er komt weer luchtalarm, ± 1 uur, we gaan de schuilkelder van de 
brouwerij “Puntigam” in. Deze schuilkelders zijn voorzien van alles; verbandkamer, bedden, banken, 
tafels. Ook zijn er heel veel brandweerlieden.  
Dit zijn arbeiders van de brouwerij die met luchtalarm deze functie overnemen. Ik schrijf gelijk in m’n 
dagboek. Het is heel wat anders hier dan in Lager 13, waar we apart in een keldertje, onder de 
haveropslagplaats en apart van de burgers moesten schuilen. Ik hoop maar dat ik op de brouwerij 
blijf werken, want hier is van alles; suiker, aardappelen en in de vrieskelder; reebouten, reetongen, 
eieren in blik enz. prima!  
 

 
Brouwerij Puntigam 
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We zijn in het schaftlokaal waar we met de burgers eten, het eten is er nog niet en zojuist was er 
vooralarm. Daarna luchtalarm en weer in de schuilkelder, maar het duurt beide keren niet lang en 
we gaan weer aan het werk. Moeten nu voortaan tot 19.15 uur werken; 9½ uur arbeid per dag. Het 
is best uit te houden hier, geen gekanker of gevloek en alles met een zacht woord; “U” en “Mijne 
Heren”, zo worden we aangesproken. Leen en ik gaan vroeger weg, zijn bijtijds thuis en hebben goed 
1½kg suiker. Via Rootlieb een brief van Wil gekregen van 21 januari. Wil heeft toch de papieren 
ontvangen en Theo is nog steeds druk bezig voor mij. Wil schrijft ook dat ze heel wat spullen niet 
heeft ontvangen van mij, wat een gemene vrijer is die Jan de Heus, ik heb er altijd al aan getwijfeld 
of hij te vertrouwen zou zijn! Rootlieb gaat weer naar Holland terug, ben met Rinus bezig een brief te 
schrijven, tot laat in de nacht zijn we daaraan bezig. Jaap en Janssen zijn ook geweest, namen 
spulletjes mee, Rinus zou morgen zorgen dat Rootlieb het meeneemt. Wil, schat, zorg ik goed voor 
je? Je kan toch niet zeggen, dat ik niet aan je denk hè?, dag en nacht doe ik dat. De OZM is in Gösting 
geweest, er waren verschillende dingen weg van Lager 13, de OG deed vanavond steekproeven in 
verschillende koffers; echter zonder resultaat.  
 
1-2-1944  
Weer een nieuwe maand, wat vliegt de tijd! De eerste maand van 1944 is weer voorbij. Een vrolijke 
boel vanmorgen; Stek neemt z’n harmonica mee als we naar het werk gaan. In de tram speciaal voor 
ons, speelt hij er lustig op los terwijl wij meezingen, vrolijke wijsjes en vele mensen in Graz blijven 
staan, als ze het gezang uit de rijdende tram horen komen. Ze begrijpen zeker niet, waarom wij 
Hollanders er steeds maar “de moed” inhouden. Al wat we doen is averechts tegen de draad in, we 
doen het dus net anders. Helemaal niet ten kwade, maar zo is onze Hollandse aard nu eenmaal. Wat 
we niet mogen doen, doen we juist! In de aardappelen vandaag, 2 wagons moeten geladen worden 
met elk 400 zakken, elk ± 35kg. Daar zijn we wel een behoorlijk tijdje mee zoet, fijn is hier ook dat we 
van 09.30 tot 10.00 uur, of later, koffie gaan drinken met een boterham. In Lager 13 kregen we dat 
de laatste tijd tijdens het werk, wat helemaal niet zo jofel was. Nu warm je jezelf als het koud is, 
maar het is vandaag weer prima weer, zou er weer luchtalarm komen? Absoluut veilig zijn we hier 
wel voor bommen in de prima schuilkelders, die onder de gehele brouwerij doorlopen. Wat een 
baan is dat, het laden van de aardappelen. Eerst moeten de zakken volgeschept worden, dan de 
zakken in de auto, dan naar de wagon en wij storten de zakken leeg in de wagon. Het is weer 
middag, we moeten eten wat er nu nog niet is. En ja, het is weer vooralarm dat komt nu steeds 
vaker. Schat, het boekje raakt vol en het is nu al een hele tijd dat ik er in schrijf, ruim een half jaar! Ik 
hoop, als je dit leest (want als het vol is, doe ik je het toekomen) dat je jezelf geen akelige ideeën 
over mij hier in je hoofd haalt, want wij redden ons best hoor en trekken ons nergens wat van aan, 
wat ik je al vaker schreef. We hebben het vanaf Mühlberg steeds beter gekregen, dus daarover geen 
zorgen en we raken gewend aan onze situatie. Totdat we weer thuis zijn en dan alles weer rap 
vergeten zullen, vooral het onaangename, de prettige dingen zullen altijd wel bijblijven. Al met al zal 
het een les geweest zijn voor het latere leven, we zullen beseffen niet meer kleinzielig te wezen en 
ons overal aan te passen. Want dat we het, hoe slecht we het zouden hebben, het toch nog slechter 
kunnen treffen en dat ondervinden we dagelijks. Vanmiddag nog een keer vooralarm, maar er 
gebeurt verder niets, we liggen te pitten in het stro (wat gebruikt wordt om de aardappelen af te 
dekken, als de wagon vol is) omdat er nog andere auto is. We benutten dit moment van rust maar! 
Er werken ook Russen op de brouwerij die ongezien in hun zakken, en overal waarin zij het kunnen, 
aardappelen in frommelen. Zij schijnen het ook niet zo best te hebben, nu ja, wij ook wel niet zo 
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bijzonder, maar we hebben voordeel van het werken in de lagers en krijgen pakketten, dat is bij de 
Russen helemaal uitgesloten zodat zij hun kostje zelf bij elkaar moeten scharrelen. We zijn vroeg 
klaar, even na 17.30 uur, maar wachten dan toch tot 19.30 uur op de tram. Twee jongens zijn al naar 
huis, dat gaat stiekem om de beurt zo, als we vroeg klaar zijn. De anderen in de aardappelenkelder 
en Lager 7 werken tot 18.45 uur! Rinus heeft aardappelen gekookt met jus, niet zo bijzonder, maar 
we hebben toch voldoende. Krijg vanavond pakketje van Wil, via Jan verstuurd op 8 januari, prima 
schat, dank je wel hoor! Maar in het vervolg moet je maar niets meer sturen, je kunt het zelf veel te 
hard gebruiken. Rootlieb kon toch het pakje niet meenemen, jammer, nu maar met een ander 
meegeven. Tijdens het eten vanavond is er luchtalarm, er moeten dan kappen over de lichtpunten in 
de kamer waardoor het duister is. Het alarm duurt ook weer niet lang, er gebeurt niet veel, we 
blijven gewoon dooreten en trekken ons nergens wat van aan.  
 
2-2-1944  
Vanaf vandaag krijgen we eten uit de keuken van het Erzats Verpflegings Magazin (EVM) hoe zal dat 
weer zijn?, afwachten maar. s’Nachts vriest het wat, maar overdag prachtig weer, ook nu weer. Zou 
er vandaag luchtalarm komen? Het ziet er wel naar uit! Aardappelen in zakken scheppen en laden in 
de wagon, wat een baan is dat! Weer is er vooralarm, juist als we tijdens etenstijd boven zitten! Het 
eten van het EVM is hopeloos, dunne koolrabisoep zonder meer, heel wat jongens aten niet en de 
OZM werd er bij geroepen, deze officier vond het ook treurig en zou direct reclameren. Vanmiddag 
weigerden de jongens te werken, maar hebben het later toch gedaan, daar je toch aan het kortste 
eind trekt. De jongens van Lager 7, die een paar tramhalten verder dan brouwerij Puntigam 
instappen, hebben geen vleesloze dag, een ieder heeft zeker 400gr vlees in busjes. Rinus heeft de 
was gedaan en krijgt als beloning van Stek een busje vlees van 400gr, zodat wij ook van dit fijne vlees 
kunnen proeven. Jaap heeft ook een lekker beetje vermout. Er gaat vrijdag a.s. weer een 
verlofganger naar Delfzijl, neemt nu de post en het pakje, dat Rootlieb zou meenemen, mee.  
Van Zomeren niet gezien, morgen misschien.  
 
3-2-1944  
De thee die we ook uit de EVM krijgen, wordt pas gebracht als we weggaan en allang hebben 
gegeten! Fijn hoor!, maar als we er dan wat van zeggen, horen we zoals altijd en overal; “Kann nichts 
machen!” Zoals gisteravond, toen we de thee pas kregen toen we haast naar bed gingen. Het is 
vandaag somber weer. Er is een hemelsbreed verschil met Lager 13, het is hier menselijker, geen 
gehaast, schappelijk, behoorlijke schafttijd en ook van 09.30tot 10.00 uur koffiedrinken. Vanmorgen 
2 wagons schnaps; 480 kisten á 25 flessen, vanmiddag ook weer zo’n portie. Het eten was heel wat 
beter dan gistermiddag, behoorlijke erwtensoep nu. Het protest heeft toch wel geholpen. Er worden 
heel wat flessen schnaps gepikt; die we op onze buik hebben zo tussen de benen, en indien nodig 
werken we er ook zo mee! Hoewel dat zeker niet meevalt, net zo goed als blikken die we onder de 
kloten in onze broek dragen. Dat is begrijpelijk erg moeilijk lopen, maar men schijnt hier deze 
smokkelwijze niet door te hebben, want bij fouilleering worden alleen onze zakken nagevoeld. Als 
we zoiets tussen de benen hebben, proberen we dat natuurlijk zo snel mogelijk te lozen. Mijn fles (ik 
drink geen schnaps), gaan we verkopen of verruilen. Hebben dan wat om iets anders te kopen, 
kaartjes bioscoop of tram enz. Ben nog naar Bos geweest, om het pakje en brief te geven welke hij 
mee zou nemen naar Holland. Kreeg via van Zomeren, post van Wil (brief van 28 januari), Theo, Jan, 
Moe, Co (zus), Jo Poldervaart en nog 700gr vet van Theo. Schrijf bij Bos en de jongens even een klein 
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briefje voor Wil, want morgen vertrekt hij; eet daar nog wat en zijn pas om 22.00 uur terug. Thuis 
zijn Kwakkernaat en Knoppert laveloos, door de drank die Piet Luijkx heeft meegebracht. Er wordt nu 
heel wat gepikt in Lager 7, in de suiker, op de brouwerij en overal waar we werken. Lees steeds even 
de brieven over die ik kreeg. Wil schrijft me, dat het stempelen voorlopig uitgesteld is, terwijl Theo 
nog steeds hard voor mij werkt, en hoopt nu op een spoedig resultaat. Ik heb er geen hoop meer op, 
maar het valt dan dubbel mee als het wel zo is.  
 
4-2-1944  
Druilerig weer, er is veel werk, wagons met boter, kisten van 24 blikken á 800gr, laden en lossen. Er 
sneuvelen er heel wat, s’middags op het laadstation ook boter en vet (schmalz) laden en lossen. Eet 
een onsje van dat schmalz op, brr.., niet lekker, maar omdat het goed is voor je lichaam. Komen ook 
in de vrieskelders, waar de boter, vlees (van reeën en herten) staat, het is hier -10⁰ en het ijs zit dik 
op wanden en plafond. Zien ook het slachten, villen en delen van reeën en herten, een mooi gezicht. 
Uit deze kelders worden ook de blikken met eierdooiers gepikt, maar dat is geen geintje, de bussen 
zijn sterk verijsd. Dus zeer koud, brr…, en dan tussen de benen, dan heb je enige tijd bevroren kloten 
en als je dat koude blik niet kan lozen…….dan vervloek je het gepikte blik, hoe gelukkig je er eerst 
ook mee was! Hier vandaan komen ook de reepoten en de zeetongen, die gepikt worden. Ik werk nu 
ook bij de “snorrenploeg”, een tof stel jongens en zij werken enbloc! Ze moeten zorgen voor 10-14 
man, dus je begrijpt, 6-8 blikken als ze een slag slaan! Als ik thuiskom, is Abel ook weer thuis van het 
lazaret, hij ziet er goed uit. Vele jongens, die in het lazaret lagen, zijn nu terug en gaan morgen 
werken. Ik heb 800gr boter, waar Jaap ook 200gr van krijgt. Ieder 10 mark van de fles van gisteren. 
Jaap heeft zich vergist, we hadden elk zeker 20 mark moet krijgen. Smeren nu lekker dik boter, geen 
wonder dat we van die dikke koppen hebben gekregen. Piet Michel maakt vanavond bekend dat de 
jongens van het strolager Andritz, met 30 man van ons, geweigerd hebben te eten. Zij krijgen wel 
hetzelfde als wij krijgen maar kunnen nu eenmaal niet eten van stro, zoals wij wel kunnen eten van 
het levensmiddelenlager. Er kwam heel wat aan te pas; de Hauptmann en de OZM enz., met als 
gevolg dat zij ieder 4 dagen verscherpt arrest krijgen, dat is 2 dagen zonder eten en 3e dag brood 
met water! We hebben met hen te doen, maar is niet te veranderen, hoewel het eten de laatste 
dagen veel beter is geworden.  
 
5-2-1944  
Vandaag een halve dag werken, het is koud brr… zou het nu pas winter worden? Er moet een  
wagon schnaps geladen worden, Rinus gaat ook werken. Het is al direct prijs; Rinus 2 en nog eens 3, 
daarna weer 3 flessen. Als we weggaan hebben we 8 flessen en de boter die er ook nog stond! Rinus 
gaat door naar Jaap, wij gaan pas later en eten dan in het Gasthof; soep, zuurkool met worst, 
aardappelen, prima, de jongens daar zorgen goed voor ons. We zijn er al een tijdje en staan op het 
punt om terug te gaan als Stek en Van Randeraat komen voor het muzikale gedeelte, dan op 
aandringen van mij gaan wij toch weg. Het is vinnig koud, ik in m’n plusfour en dunne sportjasje loop 
te bibberen, als we naar de tram lopen. Ik voel dat het vanavond ruzie wordt. Dan missen we nog de 
tram, overstap en zijn 22.15 uur thuis (22.00 uur is onze deur dicht) de trap op, waar we de deur 
open vinden en ook de OG; te lul! De OG heeft nu de jongens gesnapt; “zo’n link ploegje die denken 
alles beter te weten” onder het genot en lichte invloed van schnaps. Hij begrijpt dat de schnaps 
gepikt is en alles loopt dan tegen. Hij vindt ook nog meer spullen en houd dan appèl, wat hier nog 
nooit is gebeurd! Stek en Van Randeraat ontbreken natuurlijk. Mooie boel, zal wel wat worden!  
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6-2-1944  
Het heeft wat gesneeuwd en als Rinus even de kans heeft, gaat hij Stek en Van Randeraat 
waarschuwen, zij zijn nog steeds niet terug. De OG heeft het geval nog niet gemeld en hij is overal 
aan het zoeken naar nog meer spullen, die er op wijzen dat er gepikt is. Hij vindt dan nog 8-10 lege 
vleesblikken, die de jongens achteloos uit het raam hebben gegooid in een beekje, vlak onder het 
raam, je zag de blikken zo liggen! Als wij een blik moeten wegdoen, wordt het zo plat en klein 
mogelijk gemaakt, heel wat beter! De OG vraagt dan wie dat gedaan heeft en evenals het drinken 
van de schnaps. Als zich een man of 25 melden, zal hij het niet aangeven. Ongeveer 22 jongens 
melden zich, er zou nu niets gebeuren volgens de OG. Er zijn 8 zakken met post; pakketten en Kgf-
post komt slecht door. Er worden nog 10 vrijwilligers gevraagd om te werken op een lager in 
Kalsdorf, fijne boel.  
Ik druk me wat en stop m’n sokken. Rinus, Stek en Van Randeraat zijn er dan, even tevoren moesten 
we onze burgerkleding inleveren. Rinus en ik moffelen dat weg en geven het Jaap mee als hij komt. 
Al met al loopt het nogal los met Stek en Van Randeraat bij de OG. De straf bestaat dan daar uit dat 
de jongens, die zich gemeld hebben + Stek en Van Randeraat volgende week naar het strolager 
moeten! Van Randeraat is echter lid van de snorrenploeg en die meldt zich en de gehele 
snorrenploeg ploeg gaat dan naar het strolager; dat is kameraadschap! Er is een hoop ophef over 
deze straf, de jongens van het strolager komen nu naar Gösting en gaan in de lagers werken. 
Vandaag heb ik m’n uitgaansverlofpasje niet gehad, de kaartjes voor de bioscoop waren er al, maar 
daar hebben we nu niets aan. Enfin, volgende week misschien naar de bioscoop. Zondagavond 
trainen Leen de Roode en ik wat en boks dan ook wat met verschillende jongens.  
 
7-2-1944  
Een drietal wagons laden en lossen. We komen weer in de ijskelder en moeten kisten en vaten boter 
laden en naar boven brengen. Maar dat werkt zo vermoeiend en slaperig van de kou en warmte, dat 
we blij zijn als alles uit de kelders is. We hebben eieren in blik ontdekt, grote en kleine bussen. 
Vanmorgen hebben we een flinke portie bruine bonen laten koken door de vrouw, die voor de koffie 
zorgt om 09.30 uur, ik gooi er nog een reetong bij als we koffiedrinken. Vanmiddag is dat heerlijk 
bikken met wat stukjes boter, bij ons middageten. Er wordt boter vermist, als we deze moeten 
ontladen in de kelder. Als er een kist beneden in de kelder komt, ontbreken daar 2 bussen van 2½kg 
aan. Als we thuiskomen worden we gefouilleerd, er is opgebeld naar Gösting, maar er wordt niets 
gevonden. Dan vindt de OG weer bussen vlees en ander spul, die de jongens buiten hebben verstopt. 
Weer een hoop ruzie en toevallig ben ik daar in de buurt, waardoor ik natuurlijk verdacht wordt. Ik 
ga naar de OG toe en spreek met hem en dan is het weer goed, maar het is reuze stom van die 
jongens, om spullen mee naar Gösting te nemen. Dat muisje zal wel een staartje krijgen! Brief 
ontvangen van Wil, van 30 januari, alles is goed gelukkig. Rinus heeft eieren en boter opgescharreld.  
 
8-2-1944  
Ik ga gelukkig nu wat vaster slapen. Zeker na jouw brief van gisteren, schat? Weer naar de 
vrieskelder, er moeten weer wagons geladen worden met boter, echter gebeurd er nu niets, Rinus 
heeft wel van runderen in de kelder een stuk vlees met vet afgesneden; staat nu te sudderen in de 
oven van het kleedlokaal! Ga onder het werk naar de kapper, waar we officieel niet mogen komen 
(nergens waar burgers zijn of komen), het is er flink druk met soldaten en mannen, ernaast is een 
damessalon en ik ga zitten maar niemand zegt er iets van. Er zijn 2 jongedames in de salon die 
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knippen en scheren, het knippen duurt lang en ben nu al ruim 1½ uur hier. Ben dan klaar, kost me 70 
pfennig, enfin, ik ben weer opgeknapt voor wat weken en m’n haar is nu weer normaal. s’Middags 
hebben we allen in de aardappelen gewerkt. Rinus is naar Jaap toe. Voor de rest niet veel bijzonders 
vandaag, het wordt wat frisser, de winter schijnt hier laat in te vallen. Van de oorlogstoestand horen 
we weinig.  
 
9-2-1944  
Vanmorgen 2 wagons geladen en gelost, er is niet veel werk voor zoveel mensen. Dat wordt 
vanmiddag weer in de aardappelenkelder, aardappelen keren en de rotte eruit halen. Je krijgt als Kgf 
ook van allerlei baantjes! Een paar avonden al, zitten we thuis met bijna geen licht, daar de lampen 
afgeschermd zijn om niet naar buiten te stralen. Dit zou veranderd worden, want het is zo geen doen 
s’avonds. Abel krijgt nu een bril en is deze halen en gelijk door naar het lazaret, waar hij van een 
Engelsman krijgt: 2 doosjes Ovaltine, doosje pruimen, pak pudding, busje leverworst, doosje zuurtjes 
en een busje vis. De Engelsen krijgen bij de vleet prima pakketten! En wij maar wachten……….Als het 
Hollandse Rode Kruis elke maand een pakje zou sturen, zou het ook voor ons wat anders zijn. Ga 
vanavond vroeg naar bed, heb slaap, het eten van het EVM was knudde zoals altijd. Jaap is niet 
geweest, hebben wat havermout laten koken hoewel bijna allen nu moeten werken, zodat degenen 
die thuis of vrij zijn voor het eten moeten zorgen.  
 
10-2-1944  
Weer in de aardappelen, wat een baan! Als we koffie hebben gedronken in een klein keetje met 
kachel, van 09.30 tot 10.15 uur, gaan we weer naar de kelder. Maar zijn weer rap terug omdat de 
jongens kortsluiting hebben gemaakt in de lichtleiding in de kelder. In het donker kunnen we daar nu 
eenmaal niet werken! De jongens kaarten nu en ik en wat anderen zitten te schrijven, het is al 12.00 
uur en vanmiddag zouden we gaan baden, dus een moorddag vandaag! De laatste tijd is het wat 
hommeles onder de jongens, zijn kribbig en humeurig, de hele boel gaat ook op den duur vervelen. 
Maar ondanks dat, blijft er toch een optimistische geest heersen, hoewel er ook heel wat 
pessimisten bij zijn. Tijdens het eten horen we dat er 2 wagons vanmiddag moeten worden gelost, 
dus is het geen “moorddag” en ook niet baden! 500 kisten mineraalwater gelost, niet zo lekker, maar 
voor de dorst prima. We zullen wel weer 2 weken moeten wachten voordat we weer een bad 
krijgen, dan is het 4 weken geleden! Abel zit vanmiddag in de suiker, die bij ons juist op was (heeft 
s’avonds 2 kg suiker). Lager 7 wordt nu steeds gefouilleerd, wij op de brouwerij hebben daar nog 
geen last van gehad. Eten was weer hopeloos vanavond, sinds het van de centrale keuken komt en 
waar onze koks nu moeten werken, is het bar en boos. Eerst konden we onze eigen potjes nog laten 
klaarmaken, maar dat is nu ook afgelopen. Het wordt tijd dat daar verandering in komt! Het 
meebrengen van aardappelen of zo heeft nu ook geen nut meer, daar ergens anders gekookt wordt.  
 
11-2-1944  
Elke morgen is er een run voor een zitplaats in de tram, we staan of zitten dan met ± 70 man als 
gepakte haringen in de tram, er is maar één grote en één kleine tramwagen. Een wagon (zure)wijn 
gelost en s’middags wagon suiker gelost, flink suiker gebikt maar het eet gauw tegen. Daarvan eten 
mogen we wel, maar meenemen niets; dus je begrijpt dat we dat ook niet doen…..Koop wat witte 
broodjes, ook leren veters die ik hard nodig heb en van de winkeljuffrouw koop ik alles zelfs zonder 
punten. Zij heeft 2 jaar in Amsterdam gewerkt, veel mensen hier in Oostenrijk zijn in Holland 
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geweest en roemen het. Jaap is geweest en krijg brief van Wil, Cor en foto van m’n lievelingen van 6 
februari, wat zien ze er beiden goed uit, flink en gezond.  
Ben er erg blij mee en ik krijg er nog meer, Wil schrijft dat de pakjes zijn ontvangen en dat er toch 
veel aan ontbreekt: de stof, ronde knopen en 1 pakje sigaretten. Ik krijg ook brief van Han en Marie 
van der Holst, Lucas van Sinderen en van Nol LaGrand. Allen zal ik weer terugschrijven, als ik in de 
volgende dagen gelegenheid heb. Lees een paar maal m’n brieven over, bekijk de foto en slaap 
heerlijk.  
 

   
Wil en Corrie 

 
12-2-1944  
Direct bij het opstaan bekijk ik de foto weer, heerlijk schat, wat zijn je tanden mooi. Ben vanmorgen 
wat sikkeneurig door de brief van Van Sinderen, hij heeft onbewust bij mij alles weer naar boven 
gehaald over de training en wedstrijden, die er veel zijn, en het geld verdienen wat nu m’n neus 
voorbij gaat! Enfin, we hopen hier maar weer op. Er is veel werk, 5 wagons ontladen en 1 wagon 
laden. Tegen 12.30 uur zijn we nog geen klap opgeschoten, want er zijn geen auto’s of andere 
voertuigen om het te verrijden naar de plaats, waar het moet worden opgeslagen. Denken een vrije 
middag te hebben……, maar s’middags zijn er dan de sleperwagens met tractors en verladen we 
suiker en johannesbeer, een soort most of bessensap, waar weer flessen van sneuvelen (door ons), 
hebben ook ± 4kg suiker. Rinus is op z’n eentje naar de vrieskelder geweest en nu staat er een 
pondje vet en stukje lever uit te braden, het is zonde dat we het door het middageten hebben 
gedaan, dat was niet lekker, maar de nodige vettigheid hebben we weer binnen! Kopen ook wat 
lekkere broodjes op bonnen, die ik eerder kreeg. We zijn pas na 19.30 uur klaar, het waait flink en 
het is koud, komt er sneeuw? In de tram is het hardstikke druk. Er zit een “tipsie” soldaat in de tram 
die ons (Abel, Alderden en ik) een fles vermout toesteekt, waar we dan in die volle tram aan lurken. 
De vermout is wat wrang en ik gooi er paar handjes suiker in en geef de soldaat ook een jatje suiker, 
de volle tram lacht. Het is toch raar, zoals wij met de Duitsers en Oostenrijkers omgaan, en dat hier 
alles kameraadschappelijk gaat. Krijg dan nog 1kg witbroodbonnen voor 2 sigaretten, deze zijn altijd 
een goed ruilmiddel.  
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13-2-1944  
Werken vandaag een halve dag, 1 wagon vlees en 1 wagon suiker gelost. Thuis moeten Jaap en nog 
anderen hoognodig naar het abort (wc), waarschijnlijk door het vette voedsel. Er woedt vandaag een 
sneeuwstorm en het is flink koud. In plaats van Jaap gaan Abel, Rinus en ik naar de film van 15.00 tot 
17.00 uur; “Bel Ami” een mooie film met Willy Frost en dan door naar Jaap. Door de sneeuw heeft de 
tram veel vertraging. Er is geen post, moet Wil nog antwoorden op haar laatste brief, zal dat morgen 
zeker doen en schrijf een kaart naar Han en Lucas van Sinderen. Er ligt al flink wat sneeuw, maar de 
kou is wel minder geworden. Lieve schat, het boekje raakt vol en ik ga aan een ander boekje 
beginnen maar niet zo uitgebreid. Zal dit boekje, via Cor of anderen, je doen toekomen en hoop 
maar dat je het begrijpen zal wat ik heb geschreven. Ook dat we er overal, wat we geladen of gelost 
hebben, profijt van hebben gehad, behalve dan van het stro wat we niet konden eten. Maar voor de 
rest voorzover het ging, wel en dat lukte bijna altijd. Er is wel een favoriet; Rinus is wel de “koning” in 
dat opzicht. De jongens die voor straf naar het strolager moesten, hoeven nu niet daarheen, maar 
krijgen nu 4 dagen arrest! Hoewel de OG gezegd had, dat degenen die zich toen vrijwillig opgaven 
voor het drinken en pikken van blikken met voedsel, alleen in de gaten gehouden zouden worden. 
Hij zei zelfs; “Een man een man, een woord een woord”! De jongens zijn daar niet over te spreken, 
wat begrijpelijk is. Abel zal z’n botjes, die uit z’n neus zijn gehaald, naar huis sturen; wat een lol 
onder de jongens geeft en met de nodige opmerkingen!  
 
14-2-1944  
Prachtig weer vandaag, het dooit flink. Moeten in de A-Keller vaten met gecondenseerde melk goed 
leggen, 2 vaten lekken, ik snoep ervan en vul flesjes; is goed voor de pap. Heb bijna 1 liter, dat is 5 
liter verdunde melk! 1 Wagon vlees geladen met blikken van 850gr. Er worden s’avonds met 
fouilleering 3 blikken vlees gevonden, wat weer een hoop herrie geeft. Het zal op deze manier wel 
spaaklopen, het wordt ook te gek. De 3 gevonden blikken had Rinus eerder weggezet. Er zijn weer 
pakketten, helaas voor mij niets, er zijn jongens die al 60-70 pakketten hebben gehad!  
 
15-2-1944  
Het is s’morgens bij het opstaan een gehoest en gekuch, vreselijk, en dan de rij voor de wc (1 wc 
voor 78 man!) om je keuteltje kwijt te raken. Abel is ziek, heeft het in z’n keel. Het is donker weer, 
het zal wel gaan sneeuwen. Kan leuk worden, het wordt een koude boel dan. Verwacht vandaag post 
van Wil, hoop dat ik gelijk heb. Wordt bijna elke nacht om 04.30 uur en ben dan klaar wakker. 
Eigenaardig dat ik nu zo weinig slaap, hoewel ik overdag moeite heb om m’n ogen open te houden. 
In de tram s’morgens lijkt het ook wel een slaapzaal, iedereen pit, evenals s’avonds als we weer naar 
huis gaan en er pas om 20.00 uur zijn. We hebben een andere commandant OberGefreiter (OG), 
sinds Unterpremstätten hebben we er al 3 gehad! We zijn hier een wereldje op zichzelf, we staan op 
en gaan s’morgens weg zonder gewekt te worden door de 2 Duitsers, zonder uitgeleide of op het 
wachten bij de tram. Ook zonder wachtposten bij het werken; kunnen we ons nog wel als Kgf 
beschouwen? We kunnen gewoon de benen nemen, gaan naar de bioscoop, gaan in winkels en café 
enz. enz. Het kan ook zijn dat onze houding vrij en open is en daarom veel geluk hebben. Vandaag 5 
wagons, 3 laden met schnaps en 2 lossen met wijn. Als we zo op de wagen, langs de weg, staan te 
laden, zie ik veel nationaliteiten voorbij gaan. Franse meisjes en mannen, Russische dito, Serven enz. 
enz. die hier allen civiel werken en in barakken zijn ondergebracht. De Russen hebben op mouw 
“Ost” staan, hoewel je hen er zo kunt uithalen. Ook zie ik een zwanger Frans meisje! Toestanden; er 
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zal zich overal heel wat afspelen. Hadden het in Holland wel eens over de Duitsers, die met 
Hollandse meisjes meegingen, maar hier is het veel erger, de vrouwen en meisjes hier gaan met 
allerlei nationaliteiten om. We horen dagelijks de verhalen van de Hollandse jongens daarover. 
Hoeveel huwelijken worden er niet door duizenden verwoest?, vreselijk gewoon. Het is een geluk 
voor onze jongens dat zij Kgf zijn, zodat iedere verhouding nagenoeg onmogelijk is, anders zouden 
ook talloze zich overgeven aan die verpestende gewoonte. Gelukkig m’n schat ben ik het tegendeel, 
maar dat weet je ook wel. Post van Wil van 7 februari, alles is prima thuis. Van van Randeraat van de 
snorrenploeg kreeg in een mooi gedicht in Unterpremstätten, dat is toen voorgelezen, het is prachtig 
en ik zal dat op het einde van dit boekje opschrijven. Er zijn weer pakketten gekomen van het Rode 
Kruis met peulvruchten, gedroogde appelen, peren, groenten enz. of verse peen en uien. Ik behoor 
niet tot de gelukkigen, komt hopelijk nog. Ruil 4 sigaretten voor ± 1kg havermout en bonnen voor 
1kg witbrood. Voor 3 sigaretten krijg ik 500gr rijst, fijn voor Corrie.  
 
16-2-1944  
Vanmorgen vroeg werd bekendgemaakt, dat de jongens die gestraft waren de bak in moeten voor 4 
dagen, Rinus dus ook. Dat was een tegenvaller voor hem, maar er valt niets aan te doen. De hele dag 
in de aardappelen gewerkt, deze keren en de rotte eruit halen, wat een werk! Jaap zie ik vanavond, 
hij zit in over zijn vrouw, die naar hem toe wil komen.  
 
17-2-1944  
Heb een vrije dag vandaag, stop wat sokken en andere kleding. Ga met Abel, die op bed moet blijven 
van de dokter, het Gasthof uit naar Jaap. Hier eten we prima; bruine bonen, aardappelen en vlees. 
Van 17.30 tot 19.30 uur naar de bioscoop, mooie film ”Weisser Regiment”. Denk steeds aan jullie, 
schat, ik hoorde dat jullie moeten evacueren als er gevaar dreigt, m’n lieverd was ik maar bij je; of 
zouden het weer praatjes zijn? Ik hoop het maar, want ik maak me ongerust over jullie. Je bent toch 
m’n dappere vrouwtje, dat je mij je moeilijkheden niet schrijft. Hoop toch zo dat we weer spoedig 
samen zullen zijn, in ons mooie Holland.  
 
18-2-1944  
Hebben gisteren een 2e stel ondergoed gehad, sparen nu dus onze eigen spullen. Niet veel los- en 
laadwerk, wel de hele dag in de aardappelen gewerkt, waarvan een grote partij ligt te rotten (terwijl 
wij als we eten krijgen om een extra stukje aardappel vragen). Het is flink koud, vooral in de kelders. 
s’Avonds thuis heeft Abel havermoutpap gekookt, smaakt prima, verder aardappelen met een matig 
sausje. Dan komt Jaap mij met een blij gezicht vertellen, dat hij morgen met verlof gaat om zijn 
vrouw te halen. Hij wordt overgeplaatst als hij, volgende week, de 27e weer terug is. Hij neemt gelijk 
een koffer met spullen van mij mee, die hij bij Wil zal brengen. Wat een gelukkig mens is die Jaap 
toch, zou voor ons die tijd ook komen, dat we elkaar weer zullen zien? Maar natuurlijk komt die tijd, 
schat, niet wanhopen en moed houden. Want eens “Sal alles reg kom” niet waar lieverd?, sterk zijn, 
ik ben dat ook. Hartelijk gekust, m’n lieveling en zoon, door je man en vader die altijd aan je denkt, 
voor altijd de jouwe,  
Je Joop  
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3. DAGBOEKJE 2 
 
19-2-1944  
In de aardappelenkelder gewerkt. Jaap gaat met verlof voor een week. Houdt me ziek en ga om ± 
10.30 uur weg, zie Jaap toch nog en neem afscheid. De jongens zijn laat thuis, er is sneeuw en het is 
koud en guur. Eten is weer slecht, Abel heeft gelukkig havermout gekookt. Bikkerij morgen gaat nu 
niet door. Rinus komt morgen weer uit de bak met de andere jongens. Het laatste bericht van thuis is 
van 7 februari, er is geen post vandaag, verlang er heel erg naar. Mijn dagboek neemt Jaap mee, zou 
Wil er blij mee zijn? Of misschien wel treurig, omdat zij nu kan lezen en in gedachten kan zien hoe 
ons leven hier is.  
 
20-2-1944  
Rinus en de anderen zijn terug uit de bak, vermagerd en zeer hongerig. We eten weinig vanmiddag 
en het is waterig. Gaan toch naar de bioscoop: “Sommerliebe”, een leuke film. Zou thuis trainen met 
Leen, maar deze is net zo schor als Abel, die ook niet behoorlijk kan praten en alleen kan fluisteren. 
Ik ben vandaag vrij geweest. Weer geen post van Wil, er is toch niets aan de hand? Er is een tijd geen 
luchtalarm geweest. Het is koud en het sneeuwt wat en alles is wit. Het is zondagavond, we hebben 
geen brood. Rinus gaat naar beneden en scharrelt weer een heel brood op, zodat we weer te eten 
hebben. Het is ongelofelijk maar we zijn al 7 maanden in Duitsland en Oostenrijk!  
 
21-2-1944  
We moeten weer werken en Rinus dus ook. Aardappelen sorteren en s’middags naar Lager 7, we 
moeten daar werken in haverloods en wagon laden. De buit is ± 1kg havermout, hebben daarmee 
weer wat bijvoeding. Abel is naar het lazaret geweest en heeft van een jongen 20 Franse en wat 
Americaanse sigaretten gehad. Er is weer geen post van Wil. Ik bekijk steeds jullie foto’s, lieverds wat 
verlang ik toch erg naar jullie! Het is nu volop winter, er ligt sneeuw en het is koud. Vooral als je 
buiten aan het werk bent voel je de kou erg, maar als je in beweging blijft dan is het nog goed te 
doen.  
 
22-2-1944  
Weer werken in de aardappelenkelder, daarna in de vrieskelder. 3 Wagons met vaten boter lossen 
en 6 bussen met eieren verstopt, daarna luchtalarm. In de schuilkelder aan een tafel zitten schrijven, 
we zitten naast burgermensen met kinderen en bagage bij zich. Op een kinderjasje zie ik ineens een 
grote wandluis zitten, schuif maar een beetje weg van hen. Rinus en ik, hebben dan ook ineens jeuk! 
Zijn een goed uur in de kelder, daarna gegeten en weer terug in de kelder. De jongens spelen kaart, 
het is hier heerlijk warm, het heeft weer één uur geduurd voor het alarm eindigde. Door het 
luchtalarm maar 2 wagons kunnen lossen, de 3e wagon blijft voor morgen staan. Rinus en ik hebben 
een pond boter bemachtigd. Er zijn nu soldaten van het front met verlof thuis, ze krijgen vanuit de 
vrieskelder allen een bevroren kip of reebout, daarvan zijn er veel in kisten opgeslagen. De soldaten, 
hun vrouwen of familie, komen ze daar ophalen. Er is geen post vandaag. Abel heeft een prima dikke 
havermout gekookt. Ik ruil wat sigaretten voor ± 3 pond rijst van Lascaris. Prima, dat is ook wat 
waard! In Holland krijgen alleen de kinderen het, en hier eten wij het!  
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23-2-1944  
1 Wagon met vaten boter gelost, in de vriesinrichting waar het ontzettend druk is van verlofgangers 
van het front, zien we ook veel invaliden. Rinus maakt van de vrolijke verlofstemming gebruik om 
ettelijke sigaretten te bietsen voor het halen van kip of vlees. We waren klaar en weer was er 
luchtalarm, dat schijnt nu steeds vaker te komen, weer een goed uur in de schuilkelder.  
Vanmiddag een wagon met 199 vaatjes schnaps en daarna 2 auto’s met kratten witte wijn geladen. 
Krijg 2 borrels, brr... en een fles (zure) wijn. Vanavond wat vroeger weggegaan, mag dit om te trainen 
met Leen, maar deze is ziek geworden. Eten dan aardappelen met zuurkool en toe: gebakken eieren, 
prima. Geen post vanavond, maar hoor dan dat er wel post moet zijn. Morgen gaat Hanselaar met 
verlof. Er is vanmiddag met het alarm flink op de vliegtuigen geschoten, het is de eerste keer dat we 
dat meemaken. Hanselaar neemt met verlof voor mij mee: eieren, jasje en rijst voor Willy.  
 
24-2-1944  
Rinus en Abel blijven thuis. Weer in de aardappelen gewerkt, 6 wagons moeten geladen worden met 
losgestorte aardappelen. We zijn nu bezig de aardappelen in zakken te doen, totaal is dat dus voor 6 
wagons: 2400 halve zakken! Er gaan wel een paar dagen mee heen. Traditiegetrouw, als we gaan 
middageten, is het luchtalarm. Het is prachtig weer nu, met alarm hebben we ruim 1½ uur in 
schuilkelder gezeten. s’Middags weer terug in de aardappelenkelder, het is koud daar. Vanavond 
weer een prima maal, Rinus en Abel hebben flinke pan aardappelen gekookt met erwten en jus, een 
maaltje wat ik ruilde voor sigaretten. Hebben ook soep en een flinke meelspijs, alles dus bij elkaar 
een zeer behoorlijk maal. Mijn post is er nog niet, morgen hoop ik dan maar.  
Stek is voor een paar dagen ziek, maar is in die dagen steeds flink dronken thuisgekomen, maar wel 
met bikkerij. Stek speelt nu, boven op de tafel staand, zijn bekende liedjes op zijn harmonica die 
door ons worden meegezongen, sentimentele en vrolijke liedjes. Het lied “Meisje denk toch aan je 
mooie jaren” is één van zijn beste. En dan de liedjes over onze gevangenschap die de jongens zo veel 
maakten, ook over personen met wie we werken en anderen: Hahn, Frau Kansler enz.  
 
25-2-1944  
Weer eens in de aardappelen, dat wordt wel eentonig werk op den duur. Als we de aardappelen per 
auto van kelder naar de brouwerij aan het rijden zijn, krijgen we vooralarm en daarna luchtalarm, 
gaan weer in den kelder om 11.30 uur. We horen vertellen dat gisteren een stelletje bommen bij 
Unterpremstätten gevallen zijn, in de buurt waar we eerst hebben gelegen! Of het waar is? Zijn een 
goed uur in de kelder, er vallen bommen in de buurt van het vliegveld. Daarna weer alarm en weer in 
de kelder, de tijd schiet zo flink op. Bij de burgermensen werkt ook een zielig klein mannetje, die we 
de “voddenbaal” noemen. Hij bietst steeds sigaretten bij ons, maar we zitten nu zelf zonder rokerij. 
Vanmiddag onder het rijden, wat aardappelen naar de Russen gegooid, die deze gretig opraapten. 
De vrouw van Rinus is jarig, ik leen wat broodbonnen en koop iets lekkers voor vanavond.  
Bij thuiskomst zijn Rinus en Abel weg, waren naar de bioscoop in de stad. Eten vanmiddag goed, 
vanavond was het knudde, maar er is thuis ook een heerlijke pan rijst gekookt. Rinus brengt post van 
m’n schat voor me mee, een brief van 10 februari. Ben er reuze blij mee, alles is goed met Wil en 
Corrie. Wil is wel een paar dagen ziek geweest, ze schrijft dat zij het pakje van Bos heeft ontvangen.  
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26-2-1944  
Weer een halve dag in de piepers, het is erg koud. Geen alarm vandaag. Ben vroeg thuis, ± 14.00 uur. 
We gaan naar de bioscoop: “Ochsenkrieg”, mooie film. Bij terugkomst havermout gekookt. Ik heb 
het weer te pakken, verlang heel erg naar huis, zou dan iedereen wel willen rammelen en 
uitschelden. Ben dan zeer nors en onvriendelijk, de jongens weten dan wel hoe laat het is. Ik ruil een 
sigaret voor een potje suiker, er zijn er maar weinig die nog iets te roken hebben, het wordt hoog tijd 
dat er Rode Kruis pakketten komen.  
 
27-2-1944  
Er is geen werk op het Lager, nadat we wat karton naar boven hebben gehaald, gaan we om  
± 09.00 uur alweer op eigen kosten met de tram naar huis. Krijg post van Wil van de 15e en 3 brieven 
van Leen Remeeus (zwager), van 24 november, 6 december en 16 februari. Alles is daar prima. In de 
tram zijn wachtposten: de Hollandsche SS en wij, wat een combinatie! We spreken vrijuit met elkaar. 
Schrijf s’middags brieven naar Wil, ook voor aanvraag voor extra levensmiddelen voor mij. Krijg wat 
ruzie met iemand, merk zelf dat ik veel venijniger ben geworden. Abel komt s’middags uit het 
lazaret, waar hij bezoek bracht aan een Engelsman, met 20 Players en 20 Franse sigaretten, wat 
chocolade, zeep, rozijnen, pruimen. Met die sigaretten doe ik wonderen, heb daarvoor 1 fles wijn 
geruild.  
 
28-2-1944  
Weer in de aardappelenkelder en het is juist zulk prachtig weer. Geen alarm vandaag. Vindt in de 
afvalhoop bij de kelder een drinkbekertje en ook een paar fijne pannetjes om te koken. Rinus en Abel 
hebben aardappelen met peen en uien en een fijn stuk vlees klaargemaakt, smaakte prima! Abel 
heeft een pakje ontvangen en Rinus ook, waar prima spullen inzaten; boter, vlees, cakebrood enz. Er 
is een lijstje hier, waarop de spullen staan welke in het eerstkomende Rode Kruis pakket zitten, het is 
prima. Veel werk is er niet over het algemeen. Ruil met Driessen voor 5 sigaretten ± 2kg honing.  
 
29-2-1944  
2 Wagons met vaten wijn gelost, de vaten waren gemaakt van multiplex! Hebben daar een dagje 
werk aan in de A-Keller. Rinus en Abel zijn nog steeds thuis, we eten vanavond bonen met 
aardappelen, als ik daar in moet werken breng ik steeds een maaltje mee. En dan ook varkensvlees, 
prima. Morgen heb ik een vrije dag. Krijg post van George de Groot (broer) uit Zweden en van 
Antoon de Groot (broer) en Bep, die een zoon hebben gekregen. Naast de mannelijke arbeiders, 
werkt er ook een vrouw: Kansler, op de brouwerij waar we steeds mee overhoop liggen door haar 
bazige manier van doen. Toch krijg ik van haar dikwijls brood met beleg.  
 
1-3-1944  
Vandaag ben ik thuis, een vrije dag. Oudetijdhof heeft 2 dagen ziek te bed gekregen en hij gaat naar 
de bioscoop, is sinds gister ± 16.00 uur weg, hij zal wel opgepikt zijn. Later op de morgen wordt er 
opgebeld en inderdaad heeft de Kriminalpolizei hem opgepikt. Voor ons zal het uitgaan dan wel 
afgelopen zijn, temeer daar hij in burger was, dat wordt natuurlijk controle! Stommerik, heeft altijd 
een grote mond en doet alles ondoordacht. Het is prachtig weer, ga straks wandelen en m’n haar 
laten knippen. Kapper was gesloten en wordt aangehouden door de Duitse politie, alles echter in 
orde. Post van Cor, hij gaat 5 maart met verlof, wat een bofferd is hij! Rinus krijgt 3 brieven tegelijk. 
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Eten iets extra’s: havermout en griesmeel met pruimen en appeltjes, best lekker. Aan het eten was 
vanavond niets aan. Rinus moet morgen ook werken en dus om 05.00 uur al op. Lees wat Hollandse 
kranten, het is bar in Holland met moorden en terechtstellingen van saboteurs. Lees weer, dat er in 
Hamburg gebokst is, de 20e februari, ik krijg dan altijd de dood in, ik hier in Oostenrijk en zij maar 
boksen en geld verdienen. Is er dan helemaal niets tegen te doen? Als ik toch eens heel de oorlog 
hier moet blijven, dan neem ik beslist de benen. Het is schitterend weer; komen op de wandeling 
werkelijk veel mooie vrouwen tegen, die weer dat verlangen naar huis, vrouw en kind doen oplaaien. 
Wanneer komt er toch eens een eind aan alle ellende? Weer zijn er steden in Holland zwaar 
gebombardeerd, als Rotterdam dan maar gespaard blijft. De jongens hebben in een beekje vlakbij 
wat forellen gevangen, vanavond waren zij ze aan het bakken. Door dat geval met Oudetijdhof, 
moeten de zieken die thuis zijn, hun kleding afgeven, zodat zij niet kunnen gaan wandelen! Ga maar 
gauw naar bed, had willen trainen maar heb weer heimwee naar m’n lieverds, verlangen jullie ook zo 
naar mij? Oh, als die tijd toch weer daar is en we zijn bij elkaar, wat zullen we dan gelukkig zijn! En 
elkaar veel te vertellen hebben, we hebben al zoveel meegemaakt!  
 
2-3-1944  
De groep die 05.00 uur op moest, om per auto naar Leibnitz (50 km) te gaan om in de aardappelen te 
werken, gaan per slot van rekening toch gelijk met ons weg en hebben zwaar de pé in. Ik werk op de 
brouwerij om suiker van nieuwe zakken te voorzien. We kunnen daar suiker eten, zoveel als we 
willen, maar dan eet het gauw tegen. Er sneuvelt toch heel wat; ± 2½kg suiker voor mij, wat een 
waarde ligt daar opgeslagen. Er worden 8 vaten schnaps gelost, Abel en ik krijgen dan ieder 2 borrels 
maar ik ben geen echte liefhebber daarvan, och het is goed voor het bloed en tegen de bacteriën. 
Prachtig weer, schrijf brief naar Van Honk wellicht kunnen die wat voor me doen en ook briefje aan 
Wil om firma’s aan te schrijven voor spullen. We komen, als we naar de aardappelen of suiker gaan, 
voorbij een keuken van een eethuis waar Russinnen en een Francaise werken; krijg daar steeds 
gekookte aardappelen en als de Francaise eieren klopt met suiker, ook enige lepels daarvan, lekker! 
Bijna iedere vrouw werkt hier, van jong tot oud; ook kinderen. Zou er luchtalarm komen vandaag? Ik 
lees en hoorde, dat er weer veel gebombardeerd is in Holland, ook de hele kust, als Wil maar geen 
kwaad kan. Jaap moest gister teruggekomen zijn, maar heb het idee dat hij niet meer komt. Jammer 
voor alles, of zou hij toch nog komen? Hoop vanavond op post. Gehele dag in de suiker gewerkt, in 
ieder geval beter dan in de aardappelen. Als de zon zo schijnt en je de voorjaarslucht ruikt, kun je 
zo’n verlangen naar Holland krijgen dat het bijna niet te stuiten is. Zie er van komen, dat binnenkort 
vele jongens van ons de benen nemen naar huis of elders. Vanavond weer hopeloos eten gehad. 
Meere, die gelijk met Jaap naar huis ging, is terug gekomen. Hij brengt voor sommige jongens nieuws 
mee en pakjes voor Leen de Roode en Ammerzaal, fijne gebakken schol en ik krijg er ook wat van. Ik 
vind het reuze jammer, dat Jaap nog niet terug is. Als we in de suiker werken, smijten en gooien we 
er mee terwijl men in Holland er naar zal snakken, dagelijks eten we voor een grote waarde aan 
suiker op.  
 
3-3-1944  
Rinus blijft weer thuis! Nu sneeuwt het weer; wat een verandering na gisteren! Voor het eerst 
werden we gewekt door de OG die eens thuis was, zeker door het geval met Oudetijdhof. Van de 
Franse vertrouwensman in Wolfsberg kregen we verschillende dingen, vanavond worden deze onder 
de 105 jongens verloot. Er is werk vandaag, een paar wagons schnaps en honing, hoe kan het dat 
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Rinus thuis blijft? Hij was zeker bang dat hij in de aardappels moest! Ik hoop maar weer op post 
vanavond. Eten behoorlijk, dan komt vanavond de grote verrassing: Jaap is terug met z’n vrouw. Zij 
zijn beneden bij Brunner van het Gasthof “Sur Sonne”, alles is prima. Krijg post en prachtige foto’s 
van Corrie, ben weer zo gelukkig! Theo is ook optimistisch, schrijft dat ik weer spoedig thuis zal zijn. 
Ga voldaan slapen, schat, wat zorg je toch fijn voor me, ben zo blij met alles wat je voor me doet. 
Mia schrijft ook zo fijn over jou en Corrie, ze kan zo echt schrijven, recht uit het hart! Horen 
vanavond geruchten over Finland, de vredesonderhandelingen met Rusland. Jaap wordt verplaatst 
naar Knittelfeld, jammer; zondag gaan we wel bij hem eten. Heb ook post gehad van Jeanne en Jo 
Poldervaart. Theo Huizenaar schrijft dat er weer flink wordt gebokst; zou ik ook van de partij zijn 
binnenkort? Bij het verloten van de spullen van de Fransen, won ik een busje tomatenpuree, Rinus 
biscuits en Abel een bus havermout. Het sneeuwt nog steeds als ik Jaap en z’n vrouw uitgeleide doe, 
er ligt zeker 25 cm sneeuw. Ik ga naar bed om 22.00 uur.  
 
4-3-1944  
Buiten is het een prachtig gezicht met al die sneeuw, er ligt zeker al 35 cm en nog sneeuwt  
het. De sneeuw ligt prachtig op bomen, struiken en bergen, het is gewoon schitterend. Koud is het 
niet. De tram heeft een sneeuwschuiver voorop, tot ons knieën lopen wij in de witte massa naar de 
aardappelenkelder, enfin, het is maar een halve dag. Vanmorgen om 06.00 uur zijn er weer jongens 
naar Leibnitz gegaan met de auto, brrr…, 45 km in een open auto naar de aardappelen. We zijn vroeg 
thuis, veel werk is er niet gedaan, ik heb de kachel in schaftlokaaltje aangemaakt en de boel 
opgeruimd. Prachtig is het nu buiten met al die sneeuw. Gaan naar de bioscoop, “Twee gelukkige 
mensen”, een amusante film. Krijg dan ook nog een pakje van Wil met fijne spulletjes, meisje nog 
aan toe, had alles toch zelf gehouden, wellicht heb je het uit eigen mond gespaard. En dan die 
snoeperij en de Ovomaltine, is zo goed voor jou en Corrie, maar ik ben er toch reuze blij mee, 
misschien krijg je het wel weer retour schat. Nu ik weet dat Theo bijna zeker is dat het zal lukken, 
ben ik steeds in de mening dat ik elke dag dat goede nieuws zal horen, maar er erg vast op hopen 
doe ik toch niet. Weer een maaltje aardappelen meegebracht.  
 
5-3-1944  
Vrije dag!, m’n broer Antoon is jarig. Sneeuwen doet het nu niet meer. Ga met Rinus en Abel bij Jaap 
eten in de stad, prima gegeten. Lopen allen in burger, Rinus gaat s’avonds weer uit. Stek speelt 
steeds als hij vrij heeft in cafe’s enz., vandaag heeft hij ± 70 mark en z’n bikken verdiend. Ik wil daar 
ook gaan boksen. Veel nieuws is er vandaag niet, het is tamelijk koud nu. Vooralarm geweest. De 
Rode Kruis pakketten zijn nog steeds niet gearriveerd, zijn toch allang vanuit Holland verzonden. Het 
is nu al 5 weken geleden dat we voor het laatst een bad hebben gehad, wat een toestand!  
 
6-3-1944  
M’n zuster Jeanne is jarig. Het sneeuwt weer en het is flink koud. Van Gennep is gevallen bij de tram. 
Heb veel te schrijven, Rinus is weer thuis en wast kleding. 2 Wagons schnaps gelost, niet veel werk, 
er was weer vooralarm. Het is koud met al die sneeuw, zou er nog meer komen? Het eten is 
bedroevend, Rinus heeft gelukkig extra havermout gekookt. Zit tot bij twaalven aan m’n schat te 
schrijven. Het ziet nog blauw van rook van de sigaretten welke we vanavond hebben gehad: 75 
stuks. Er waren veel pakketten vandaag: voor mij onderweg, Rinus en Abel ook. Het sneeuwt 
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vanavond flink. Ga dan naar bed, in de kamer wordt gesnurkt, men schreeuwt zo nu en dan of praat 
in de slaap.  
 
7-3-1944  
Er ligt ontzettend veel sneeuw, de tram rijdt niet. We worden met een open auto gehaald, ± 50 man 
daarop. We hebben ijsmutsen op of sjawl’s tegen de kou, het waait, stormt en sneeuwt. Een wagon 
met vaten boter geladen. Abel werkt in de aardappelen, komt voor de middag al thuis. Ik en Leen zijn 
vroeg thuis en trainen, het gaat nog prima. Heb mooi Oostenrijks jasje gekocht voor Wil voor 15 
mark en 6 sigaretten.  
 
8-3-1944  
Het regent nu en het is een vuile smeerboel. Zo hebben we steeds wat anders; mooi weer, dan weer 
koud, regen en zo gaan we maar door. In de aardappelen s’ochtends, s’middags in de A-Keller, kisten 
Franse rode wijn binden en vaten met schnaps opstapelen. De sneeuw slinkt alweer, het dooit en ik 
krijg erg natte voeten. Rinus is bezig m’n schoenen te maken, boven op berg bij de schoenmaker. 
Krijg post van Wil van 24 en 28 februari, alles is goed. Verwacht nog haar brief met foto’s van de 17e. 
Ook kaartje van Cor, hij gaat zeker met verlof. Soep van varkenskop, prima, vet, morgen hebben we 
ook nog. De Roock is flink ziek, mogelijk door zijn nieren. Stek speelt weer wat op de harmonica. Sally 
de la Bella, net terug uit Wolfsberg, zegt dat de zaken daar door Peter Heijnen niet goed behartigd 
worden. Moeten stemmen over nieuwe hoofdvertrouwensman in Wolfsberg. La Bella moest naar 
Wolfsberg voor de steenpuisten in zijn nek, waar de sanitäter per abuis likdoornzalf op had gedaan, 
het zag er lelijk uit. Leen de Roode krijgt voor zijn schorre stem steeds, jawel.... Aspirine! Het wordt 
nu toch zeker tijd dat het Rode Kruispakket voor ons allen komt. Waar we nu werken in de 
brouwerij, is geen opslag van tabak. De jongens missen dat, Rinus vooral, ik heb er geen last van. Er 
is hier meer schnaps, kelders vol met vaten, wijn, johannisbeermost, aardappelen, vlees en wat 
conserven, boter, en eieren in de vrieskelder. Als we hier werken is er zo goed als geen controle, wat 
een verschil met Lager 13! Krijg van Ibach nog fototjes van wagonladende jongens, zal foto aan Wil 
sturen. Rinus is sinds vanmorgen z’n lange en korte jasje kwijt, de OG zal proberen het terug te 
krijgen.  
 
9-3-1944  
Heb wonderwel goed geslapen. De sneeuwboel is al een eind weg. Hotsma door de tramruit 
gevallen. Van de Bersselaar en ik in de A-Keller, Franse rode wijn binden, naast schnaps. Abel in de 
aardappelen. Matig gegeten vanmiddag. Weer in A-Keller, schrijf een brief in de vorm van 4 kaarten. 
4 Zahlmeisters in de kelder; zij vinden 2 flessen schnaps en een halve fles wijn. Mooie boel, dat 
wordt dus: steeds maar fouilleering, later werken en niet meer vroeger weg, maar wachten op de 
“Sonderwagen” voor allemaal. Misschien zakt dat wel weer, maar er is al zoveel voorgevallen! 
Vluchtige fouilleering, zijn nu laat thuis. In Lager 7 worden de jongens van top tot teen nagekeken. 
Bij thuiskomst is er post van de 17e van Wil met foto’s van Corrie, prachtig gewoon! Ook brief van 
Moe van de 28e februari, ben weer in prima stemming en moet weer gauw schrijven, wat zal Wil nu 
veel kaarten tegelijk ontvangen! Geen post of pakketten van het Stammlager, verwacht nu spoedig 
pakje van George; Moe kreeg het al thuis. Rinus heeft fijn m’n schoenen gemaakt, loop nu weer 
droog en warm. Restant van soep met varkenskop, prima. Jan de Roock is vandaag weggebracht naar 
het lazaret, moest gewoon op de bok naast een soldaat op de kar, treurig gewoon met z’n zieke 
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lichaam. Frau Kansler is ziek en de Hahn ook. Stemming vanavond in Wolfsberg voor een nieuwe 
hoofdvertrouwensman. Geld ontvangen over februari: 30 mark zelf en nog 20 mark tegoed.  
 
10-3-1944  
De tijd gaat snel, hij vliegt gewoon om. Van de Bersselaar en ik zijn in de A-Keller, de rest is in de C-
Keller: aardappelen! Niet veel te beleven, vraag aan de OZM om dinsdag en vrijdagavond vroeger 
weg te mogen, om met Leen de Roode te trainen. Binden kisten, johannesbeermost, ½ liter voor mij. 
s’Middags komen nog 2 auto’s met witte wijn, ¼ liter voor mij. Ben per slot van rekening nog laat 
klaar. Heb ook een fles rode wijn. Train met Leen en anderen, het gaat steeds beter. Rinus heeft 
havermout met appeltjes gekookt.  
 
11-3-1944  
Vandaag kunnen we gaan baden, na ruim 5 weken! Mogen daarna vroeger weg, al om 12.30 uur. 
Niet veel werk, 80 kisten wijn laden en weer kisten binden, ¼ liter witte wijn voor mij. Merk dat ik 
m’n trouwring kwijt ben, gisteren met trainen heb ik hem afgedaan en in een kastje gelegd. Zal wel 
weg zijn, wat een strop! In de brouwerij zijn de sociale voorzieningen voor de arbeiders prima in 
orde, bad en douches waarvan wij, hoewel het niet mag, toch wel gebruik maken. Heb vanmorgen 
na het koffiedrinken een heerlijk kuipbad genomen. Het baden wat we vanmiddag zouden doen is 
altijd haastig, zo is het fijner! s’Middags met Abel naar het lazaret waar ik permissie wil gaan vragen 
voor het houden van een boksdemonstratie met Leen, volgende week zondag. Moeten echter 
maandag terugkomen en gaan daarna stiekum naar de Engelse kamer, krijg daar biscuits en rozijnen, 
maandag de rest. Dan worden we betrapt door de OO en moeten we eruit en mogen niet meer 
terugkomen. Weer een strop! Gaan naar de bioscoop vanavond, een mooie film: “Wenn die Götter 
lieben” over Wolfgang Amadeus Mozart. Heb m’n ring nog niet teruggevonden, wat jammer toch. 
Laat hem speciaal overkomen en raak hem dan hier kwijt. Ik zal Wil er maar niet over schrijven. Eten 
gekookte aardappelen met jus. Hebben nu zaterdag en zondag vrije dagen van 13.00 tot 17.00 uur 
bewegingsvrijheid en mogen gedeeltelijk ook Graz bezoeken.  
 
12-3-1944  
Vrije zondag. Mooi weer, het is vandaag Heldengedenkdag, een drukte van belang hier bij het 
monument. Gaan vanmiddag in burger naar een middag amateurboksen in een zaal. Zie daar 
bekenden en een Duitse soldaat die mij in Holland heeft zien boksen. Hij zou mij komen opzoeken en 
zijn kameraad gaat morgenavond mee naar een trainingsavond. Ik zal ook proberen daar te trainen, 
ga na het boksen met andere Hollandse jongens eten in een restaurantje waar veel Hollanders 
komen. Zie daar ook Kroes en praat met hem. Zijn 21.00 uur thuis: we hebben een fijne dag gehad. 
Jaap is niet geweest, zou uit Knittelfelt komen met m’n koffer. Fijn pakje klaargemaakt voor Wil over 
OP (Oorlogspost). Eten nog laat aardappelen met capucijners, bruine bonen en jus, prima, zelf 
gekookt. Echte dag gehad, geamuseerd en weer in de bokssfeer geweest. Heb bij het eten in 
restaurant nog jongens gezien van de post, zij vertelden dat er voor mij post was, ben erg benieuwd 
daarnaar.  
 
13-3-1944  
Naar het ziekenrapport met Rinus, ik krijg natuurlijk weer “arbeidsgeschikt” terwijl anderen, die ook 
niets mankeerden een paar dagen bedrust krijgen, enfin, vandaag blijf ik gewoon thuis want ik moet 
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vanavond gaan trainen in de stad. Heb aan m’n hand een pijnlijk wondje wat is gaan zweren. 
Pakketten aangekomen, voor mij één van de kerk met wat levensmiddelen. Rinus en Abel ook ieder 
een pakketje van het Rode Kruis, 1kg stroop en pakjes geroosterd brood. De bonen en aardappelen 
die gister over waren zijn nu bedorven, zonde! M’n ring nog niet gevonden, ben hem natuurlijk kwijt. 
Ga naar de sportschool en train wat, het valt me erg tegen, geen materiaal, geen douche en boksers 
zijn ook niet veel. Nog is er geen post. Piet Michel is toch officieel als hoofdvertrouwensman in 
Wolfsberg gekozen en gaat morgen met nog 5 man: Lisse, La Bella, Wolf, Timmerman en 
Giessenkamp daarheen. Sergeant Van de Maarel is hier nu vertrouwensman. Abel heeft ± 2kg suiker 
meegebracht. Wanneer komt er post, morgen misschien?  
 
14-3-1944  
Prachtig weer. Vannacht vooralarm gehad, vandaag ook weer? Ga weer werken in de aardappelen 
en Abel in de suiker. Schrijf brief naar huis, naar m’n lieve schatten waar ik toch zo vreselijk naar 
verlang. Ga met Leen de Roode vroeg weg, om 17.30 uur al, dat mag om te gaan trainen op dinsdag- 
en vrijdagavond. Eten vanmiddag slecht, Rinus heeft havermout gekookt met dik suiker wat we 
vanavond eten na het trainen, lekker. Krijg dan 2 brieven van Wil, 3 en 7 maart. Hansselaar is 
geweest, alles is best. Ook een brief van Jo Bartels van 5 maart. Ga morgen fijn schrijven naar m’n 
lieveling en de anderen. Wil verlangt heel erg naar mij, en denkt ook, dat ik weer spoedig bij haar zal 
zijn. Ook ik m’n schat hoop dat van harte, ook ik verlang heel erg naar jullie, ontzettend veel. Albus 
weer terug van het Stalag, ze komen allemaal als een Engelsman terug!  
 
15-3-1944  
De gehele dag in de aardappelen, wat een rotbaan en 3x vooralarm vandaag! Van de toestanden aan 
de fronten horen we niet veel, we gissen maar. Wat auto’s geladen met aardappelen voor de 
brouwerij. Rinus heeft niets gekookt, dus doen we het vanavond maar met de dunne aardappelsoep. 
Ga vroeg naar bed vanavond. Verschillende jongens houden er een scharreltje op na; Driessen, van 
Dongen, van der Klei en anderen. De vrouw van Zwagemaker vraagt hem per brief, om een kind aan 
te nemen van een door bombardement getroffen familie in Nijmegen. De ouders van het kind zijn 
gedood, Zwagemaker stemt toe.  
 
16-3-1944  
Weer in de donkere aardappelenkelder, een eentonige en koude boel. De meeste tijd trekken we de 
lijn en praten we over van alles in de kelder. Hoe het was, is en wordt, we kunnen dan zo gezellig 
pratend over onze riek gebogen staan totdat de stem van Leffler ons aanmaant te werken: “was ist 
los, general conferenz?” of “gemahl, immer gemahl”. Maar we hebben er maling aan en als het ons 
zint, gaan we gewoon door. Het is anders een baan, het stinkt van de rotte piepers en dan de kisten 
vermout in de nabijheid, het valt niet mee. Na afloop, om ± 18.00 uur, moeten heel wat ruitjes van 
de oude brouwerij er aan geloven, Piet Luijkx is een meestergooier. Veel nieuws is er niet, in de 
aardappelen is een veldslag geleverd. Heel wat jongens hebben aardappelen meegebracht, Reiner 
heeft ze echter gevonden en er zou werk van gemaakt worden, kan mooi worden. Tien jongens van 
Lager 7 hebben nog een straf tegoed. Stommelingen om ook te veel mee te nemen en het zijn ook 
steeds dezelfden, die zo stom doen. In plaats van aardappelsoep, echte soep met vlees en fijne 
meelspijs vanavond. Heb vandaag weer zo’n dag met heimwee gehad, zie dan steeds jou schat en 
Corrie voor me, en hoe jij dan tegen Corrie praat. Ik ben dan met m’n gedachten helemaal thuis, ben 
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dan sikkeneurig en sta te dromen. Hoewel ik niet geloof wat Theo en Wil mij schreven dat ik weer 
spoedig thuis zal zijn, heb ik toch soms het idee, dat ik op zekere dag naar huis ga. Het kan zijn door 
het vele denken aan huis dat ik me dat voorstel. Er is een pakket voor me onderweg, van George uit 
Zweden?  
 
17-3-1944  
Het is goed weer. Wagon met 15.000kg aardappelen laden, is dan tegen 12.00 klaar en daarna een 
half uur luchtalarm. Vanmiddag een wagon gelost met flessen pruimensap in kisten. Leen en ik gaan 
vroeg naar huis. Er zijn voor mij 2 pakketten, weer van de kerk, evenals de eerste die 10 februari is 
afgezonden. En een pakje van Jan Vierbé 6), geroosterd brood en busje leverpastei. Eten vanavond 
bruine bonen met aardappelen en jus van een half ons boter wat in pakketje zat. Vandaag 8 zakken 
met pakketten, die nu goed doorkomen. Morgen moet ik naar Leibnitz om 2 wagons aardappelen te 
laden, het zal dan wel weer laat worden.  
 
18-3-1944  
Om 04.30 op, om 06.00 uur met 27 man op een open auto. Het is flink koud en het is een traject van 
± 45 km. Vreselijk verkleumd zijn we als we daar om ± 08.00 uur in Leibnitz zijn. Iets om je te 
warmen, een kamertje of loodsje is er niet. Om ons zelf op te warmen gaan we maar werken, ook 
om vroeg klaar te zijn. De bioscoop is om 17.30 uur, we peunen flink door. Er is echter maar 1 auto 
die van de opslagplaats naar het station rijdt met de zakken aardappelen, zodat we steeds moeten 
wachten totdat deze auto terug is. Die tijd benutten we om naar de Engelsen te gaan, die naast de 
kelder in een oud huis zitten. Daarvan zijn de kok en de binnendienst afgesloten met prikkeldraad en 
we hebben “ruilhandel” bij ons voor Engelse sigaretten, chocolade, kleding enz. Ik heb geen handel 
maar praat dan met verschillende Engelse jongens die thuisgekomen zijn. Ik laat foto’s zien, en krijg 
wat Engelse sigaretten en ± 100gr chocolade, fijn voor Corrie. Zou ook windjack en sokken krijgen als 
ik weer kom. Het is eigenaardig, maar we praten met alle nationaliteiten en begrijpen elkaar toch 
heel goed. Vind dan buiten het prikkeldraad een paar prima Engelse sokken, echter met knollen zo 
groot als citroenen, deze waren weggegooid en men had blijkbaar geen zin om deze te stoppen. 
Neem deze mee met nog een paar andere sokken die ik krijg. Zij krijgen van het Engelse, Canadeese 
en Americaanse Rode Kruis steeds kisten vol spullen, conserven enz enz. Ik rommel wat in kisten met 
lege blikken van hen en vind mooie lege dozen en blikken om spullen in te doen voor Wil. Tegen 
17.00 zijn de wagons klaar en gaan we naar huis…… echter met een auto die halfvol met zakken rotte 
aardappelen is geladen voor de varkens op Lager 1. Bij de brouwerij stopt de auto en gaan er 4 
jongens stiekum van af en zij gaan verder met de tram naar de bioscoop in hun stinkende, vuile goed 
door de aardappelen. We hebben echter overal maling aan gekregen. Zijn bij Lager 1 om 18.00 uur, 
zwiepen de zakken er af, een stinkende kledderboel, als we weer met de auto de poort uitrijden 
moeten we weer terug (onze stemming is toch al onder nul) en moeten de zakken weer opladen en 
75 meter verder neerzetten. Van de Bersselaar krijgt dan woorden met de OZM, we verdommen het 
eerst, maar er zit toch niets anders op om het te doen. Hij begint dan ook nog tegen mij te kankeren, 
de OZM, maar denk dan wat ieder ander in mijn plaats gedaan zou hebben. Ach, we laten alles langs 
onze koude kleren afglijden. De auto rijdt in snelle vaart door Graz, soms flink remmend, zodat we 
door elkaar sodemieteren en zijn dan om 19.00 uur thuis, het einde van weer een onvergetelijke dag 
in krijgsgevangenschap! Er is post voor me: 5 brieven waarbij 1 voor Wil die ik op 27 februari al 

 
6 Met Jan Vierbé of de familie Vierbé wordt het Nederlandse Rode Kruis bedoeld.  
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schreef. Deze brief kwam terug omdat ik teveel had geschreven! Zal hem toch doorsturen, maar het 
zal dan een maand na datum zijn dat Wil hem krijgt! Verder brief van Mia, van Theo, Annie, Jaap, 
fijn, maar van m’n lieverd niets. Morgen dan? Van Theo moet ik een brief schrijven naar Köln. Ben 
moe en ga naar bed waarin ik erg naar huis verlang en de gedachte naar m’n lieverds verzet ik met al 
m’n kunnen.  
 
19-3-1944  
Vrije dag, Abel is werken en Rinus is nog steeds thuis. Het is mooi weer en ik schrijf brieven. Om ± 
10.00 uur komt Jaap met zijn vrouw ons opzoeken uit Knittelfeld. Dan om 14.00 luchtalarm, er wordt 
hevig geschoten door de luchtafweer, 2 uur lang alarm. Later blijkt als de jongens thuiskomen, om ± 
16.00 uur, dat er bommen zijn gevallen vlakbij Lager 7, een gekkenhuis is getroffen, er zijn doden en 
gewonden, onze jongens met Italianen en Engelsen waren de enigen, die de doden en gewonden 
onder het puin vandaag haalden, de anderen waren te zenuwachtig en te overstuur! Verschillende 
punten in de stad brandden ook, maar wat het precies is weten we niet. Morgen horen we wel meer. 
Ze zullen wel vaker komen bombarderen, het wordt hier ook link. Heel Graz spreekt over deze 
luchtaanval, ze hebben hier zoiets nog niet meegemaakt. Ik ben vandaag thuisgebleven, had veel te 
schrijven. Heel wat jongens hebben een scharreltje hier, ze zoeken het maar uit en als ze worden 
gesnapt gaan ze een flink poosje naar een straflager. Vanavond ook nog vooralarm. Eten fijne 
havermout die Abel won en waardoor Wil’s cacaotabletten met dik suiker, fijn.!  
 
20-3-1944  
Nu al 8 maanden KGF, zou de langste tijd voorbij zijn? Als we s’ochtends met de tram voorbij de 
Griesplatz zijn, moeten we de rest naar Lager 7 en de brouwerij lopen, ± 4 km, we lopen flink in de 
maat en fluiten; Hollandsche Kgf zonder bewaking, vrolijk fluitend na de aanval van gisteren. Waar 
de tram verder moet rijden is waarschijnlijk iets getroffen of ligt een blindganger, alles is afgezet 
daar. Dan om 08.30 zijn we op het werk: weer in de aardappelen! Tamelijk koud met een frisse wind. 
Horen s’middags tijdens het middageten, dat de tram weer normaal rijdt en ook dat de straf voor 5 
jongens die vandaag 5 dagen in de bak moesten zitten, is kwijt gescholden. Dit door het prima werk, 
dat de Hollanders als Kgf zijnde, gisteren als helpers na het bombardement hebben verricht. Alleen 
Joop van Randeraat moet 24 uur tegoed houden, daar hij al 3 a 4 maal gestraft werd voor het 
pikken! Vanmiddag moesten we in de A-Keller vaten schnaps stapelen. Thuis horen we van Lisse die 
weer uit Wolfsberg terug is, dat Piet Michel als hoofdvertrouwensman al heel wat heeft bereikt. Er 
zijn namelijk al goede Franse uniformen onderweg en andere dingen. De pakketten van de Rode 
Kruizen zullen nu ook wel komen, ook zijn er 20 paar lederen schoenen onderweg. Ruil voor 5 
sigaretten bij Lisse een fijn wollen vest, niet nieuw maar heerlijk warm! Rinus heeft weer havermout 
gekookt. Zijn vanmiddag weer 2 personen geweest om te vragen of ik zaterdag a.s. voor de 
Hollanders en andere arbeiders in Liebenau-Graz wil boksen tegen een Tsjechische Kgf.  
 
21-3-1944  
Ga naar de dokter, er is niets loos met mij maar Abel is vrij en Rinus thuis, dus hoor ik daar ook bij. 
Als we bij de dokter zijn moeten we om 16.00 uur terugkomen. Ga intussen naar de kapper en stop 
mijn sokken en zorg voor extra eten voor vanmiddag, vanavond naar de bioscoop! Mooi weer. Koken 
aardappelen met bruine bonen, sausje met een worstje dat we zonder bon kopen. Eten er flink van 
en om 16.00 ga ik weer naar de dokter, moeten echter zo lang wachten daar dat we om 18.00 uur 
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weggaan zonder geholpen te zijn, dus overmorgen terugkomen. Op een drafje naar de bioscoop 
waar ik de film “Visioen Am Meer” zie, prachtige film. Train daarna wat met Leen, want zaterdag 
moeten we boksen. Kook nog wat bloempap. Veel jongens hebben post, ik heb een idee, dat er voor 
mij ook post moet zijn, maar de postjongens komen maar niet. Horen dat Hongarije bezet is door de 
Duitsers en dat rondom Rotterdam alles onder water wordt gezet (o.a. veel weidegebieden rondom 
Rotterdam, om luchtlandingen tegen te gaan). Ben ongerust over jullie lieverds, kreeg ik maar gauw 
een geruststelling, wat een toestand toch, hoe lang moet dit nog duren? Door in onrust zitten over 
thuis en hier machteloos te zijn, zou je alles wel willen laten zoals het is en naar huis willen vluchten. 
Maar er is zo’n geringe kans van slagen, dat je dat steeds uitstelt.Totdat misschien de tijd daar is en 
het met veel goede kans mogelijk is. Als ik eerst maar eens post kreeg, dat zou dan geruststellend 
zijn. Rinus zou morgen naar de jongens gaan en ook m’n springtouwtje halen wat ik heb laten liggen 
in het gymlokaal. Krijgen een pondje boter van Driessen, hij heeft een grote slag geslagen, 10kg 
boter. Ondanks de waarschuwingen gaat dat pikken gewoon door, elke dag opnieuw en zo 
geraffineerd mogelijk. Maar ja, het is ook moeilijk om er af te blijven als je er in werkt. Zo ook de 
ploeg van Esman: 50kg witte bonen! Abel schopt in slaap zijn koffers van het bed, alles door elkaar, 
bonen, meel en erwten!  
 
22-3-1944  
Vandaag weer werken, maar morgen op ziekenrapport. Abel is naar Leibnitz voor de aardappelen, 
wij hier ook in de aardappelen. Goed weer, maar koud. Er zijn nu al 16 doden door het 
bombardement van zondag jl. De mensen spreken er steeds over. Lieveling, heb m’n trouwring nog 
steeds niet terug, hoe jammer vind ik dat toch, ik schrijf het je niet, je zult het wel lezen als je dit 
boekje volgeschreven weer in handen krijgt. Aardappelen op wagen geladen en naar de brouwerij, 
daar de zakken opstapelen met 4 man en zijn om 17.00 al klaar. We zitten nu boven, ik schrijf en ook 
een kaart voor m’n schat. Heb het koud als we in het donker op de tram wachten. Daarna 
luchtalarm, 2 km voor Gösting, lopen dan het laatste stuk hard in het donker. Het duurt een uurtje 
maar er gebeurt gelukkig niets. Rinus heeft m’n springtouwtje gehaald en er is weer geen post voor 
mij! De was welke Rinus heeft gedaan is goed helder uitgevallen. Stek speelt harmonica, 
sentimentele en vrolijke liedjes.  
 
23-3-1944  
Ben weer thuis, vanmiddag om 16.00 uur ziekenrapport. Blijf wat langer op bed liggen en vermaak 
wat kleding. Maak extra eten voor vanmiddag voor Rinus en mij klaar, aardappelen met bruine 
bonen, saus met worstje, prima. Het gewone eten wat we krijgen geven we weg. Luchtalarm, we 
tellen ± 30 bommenwerpers “Tommie’s”, maar er gebeurt gelukkig niets. Het duurt een klein uur. 
Het waait en is flink koud. Abel is naar Wildgau, werkt daar ook in de aardappelen. Hoop dat Rinus 
voor mij post meebrengt, hij is er heen. Post van Wil, alles is gelukkig best, maar schat wat schrijf je 
weinig: 1 blaadje! Ook van Van Sinderen, J. Bos en Bindels is er post. Hoor dan van Groeneweg dat 
Schiedam en het Westen van Rotterdam geëvacueerd moeten worden, schat nog toe, ik maak me zo 
ongerust en je schrijft me niets daarvan! Ik ga slapen en heb de pé in en verlang nu toch zo erg naar 
jullie. Ben vanmiddag naar ziekenrapport geweest en moet morgen naar de oogspecialist. Koop voor 
10 mark een pond boter, Rinus heeft de pé in omdat er voor hem geen post is.  
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Tommie: Lancaster bommenwerper 

 
24-3-1944  
Om 08.00 uur weg naar Graz voor de oogspecialist, waar Engelsen, Fransen en andere nationaliteiten 
zijn, spreek ook nog met een Franse majoor. Dan is er vooralarm en we moeten de zwaar zieken in 
het ziekenhuis naar de schuilkelder brengen, ik draag baren met zieken en gewonden, samen met 
een Australische Kgf, en zien vreselijke gewonden. Daarna een man waar we mee praten, deze 
vertelt sterke staaltjes uit Italie. Ik wordt door de oogspecialist onderzocht en moet ik op zijn advies 
een bril gaan dragen! Koop in de stad nog wat aanzichtkaarten. Tegen 13.00 terug en eten dan weer 
aardappelen met bruine bonen met botersaus van Driessen. Ga wat schrijven, vanavond gaan we 
naar de bioscoop. Hoop maar op goede post van Wil, zal weer gauw een pakje voor haar maken. Zien 
in de bioscoop “Der Grossen Schatten” met Heinrich George, mooie karakterfilm. Vanavond weer 
aardappelen met bonen en sausje. Veel jongens hebben een kookstelletje gepikt en die branden op 
blokjes; Toon van Uitert bakt haring welke hij hier kocht. Morgen dan de bokswedstrijden, heel de 
tent gaat mee, dat kan wat worden. We moeten in ieder geval maken dat we voor 21.00 uur terug 
zijn. Leen gooit zich nog wat los, terwijl ik schrijf om 23.00 uur, ik ga pas naar bed als allen al slapen.  
 
25-3-1944  
Vandaag weer werken, het heeft vannacht gesneeuwd en het is glad, koud en flink winderig. 
Vanmorgen in de aardappelen, halve dag werken en vanmiddag in bad. Ik ga van de week wel als ik 
een vrije dag heb, voor het werken op zondag. Niet veel te beleven vandaag. Om 14.00 uur eten we 
aardappelpuree met bruine bonen en boter, klaargemaakt door Rinus. Om 17.00 uur komen 2 
jongens ons halen om naar Murfeld-Graz te gaan, waar Leen en ik boksen. De Gefreiter “Willem de 
Zwijger” staat echter beneden aan de deur en we wachten totdat hij weer boven verdwijnt en 
meteen lopen ± 20 man naar beneden, helemaal of half in burger gekleed. Anderen weer in 
gevangenenkleding. Jammer dat Lager 7 nog niet klaar is, anders waren het minstens 50 jongens 
geweest, van het strolager gaan ook jongens mee. De tram is door ons overbevolkt en bespreken de 
kans van slagen, de jongens zijn erg optimistisch. Na de tramrit lopen we een klein uurtje! Wat een 
eind, brr!, en zijn dan in het kamp. Tsjechen, Kroaten, Hollanders en Fransen, allen moeten werken 
(2000 man arbeidsinzet) in een grote fabriek in de nabijheid. Prima kamp, nog nieuw, worden 
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begroet door de ± 60 Hollandse jongens. In een grote en mooie cantine, op het toneel een boksring 
wel primitief maar er is overal goed voor gezorgd. Om 19.00 uur beginnen we, intussen zijn bijna alle 
jongens van de post ook daar, de tegenstander van Leen de Roode is er nog niet. Er zou om 20.00 
begonnen worden, maar ik dring aan om 19.00 uur te beginnen, want om 21.00 uur moeten we weer 
in Gösting zijn! Ik heb dan de eerste partij en win deze door een technische KO in de 2e ronde, Leen 
bokst na mij tegen een fel ventje en maakt onbeslist na de 3e ronde na 3 minuten. De jongens zijn 
enthousiast, heel de cantine brult, stampt en applaudiseert. Over ± 3 weken wordt er weer op een 
zondagmiddag gebokst, met een muziekband enz. Krijg dan van de Hollandse jongens, voor Leen en 
mij 49,50 mark en nog extra 60 mark, we hebben dus niet voor nop gebokst! Dan gaan we weg, het 
is al over achten en na een lange tocht door het donker en met de tram zijn we tegen 10 uur thuis. 
Iedereen is zonder mankeren terug, prima! Op de kamer veel gevraag en enthousiasme. Leen heeft 
klein scheurtje boven het rechteroog, heeft niets te betekenen. Santifort heeft post meegebracht, 2 
brieven van Wil, van 12 en 16 maart, die ik in de tram lees en kijk wat foto’s van Corrie. Ook alles 
goed, zij schrijft niets over evacueren of zo, dus ben ik gerustgesteld. Ook brief van Bep van 17 
maart. Heb vanmiddag ook pakje gekregen van George uit Zweden, prima, met 1kg suikerklontjes, ± 
1 pond bonbons en zuurtjes, een pakje scheermesjes en prima kammetje, fijn, bedankt hoor George, 
zal je morgen schrijven en vragen ook Wil wat te sturen. Hij kan daar schijnbaar van alles nog krijgen. 
Er staan overal in en rond de stad wachtposten die iedereen aanhouden voor een Ausweis, er wordt 
gezegd dat er 60 Engelse Kgf zijn gevlucht.  
 
26-3-1944  
Tot 10.00 uur gewerkt in Lager 7, wagon met knäckebröd gelost. Vroeg thuis, Jaap en zijn vrouw zijn 
om 14.00 gekomen. Vanmiddag eten we prima: macaroni en aardappelen met kroten en vlees, 
s’zondags krijgen we dat nu geregeld. Schrijf kaart naar George, Wil en Bep en ga daarna met Rinus, 
Jaap en vrouw wat wandelen en ook naar een cafe met muziek. Vinden hier echter geen vertier, de 
bioscoop is beter maar hebben de film deze week al gezien. Luchtalarm, er gebeurt niets. Vanavond 
ook naar cafeetje met muziek, echt Steierische muziek maar we gaan maar gauw terug naar huis en 
eten daar ons gekookte eten. s’Zondagsavonds krijgen we van de keuken geen warm eten. Hoor dat 
al het verlof van de civielarbeiders voorlopig tot 15 mei is ingetrokken, er schijnt toch wat loos te 
zijn.  
 
27-3-1944  
Weer een week, een nieuw begin zonder lust in werken. s’Morgens met het wassen is het ook een 
drukte bij de wasbak, waar we ons niet mogen wassen en dat dus juist doen! En dan de wc, waar we 
onze grote boodschap moeten doen, 1 wc voor 78 man! Dan gebeurt het dikwijls dat als de wc bezet 
is, jezelf gelijk wast en zodra deze vrij komt en je nog kletsnat bent dan schiet je er maar op en droog 
je af, terwijl je zit te bouten! Mooi zonnig weer, vandaag weer luchtalarm. Soms verlang je naar 
luchtalarm, dan kun je fijn de warme kelder in en pitten daar dan de tijd dat het alarm duurt. Of we 
doen wat anders, schrijven of zo. Vanmorgen in de aardappelen, dan in de suiker, maar er is geen 
kans om wat te pikken, Frau Kansler heeft zwaar de pest in en wij pesten haar nog meer door niets 
te doen. s’Avonds horen we dat zij gelukkig weg gaat naar Lager 7, wat zullen de jongens daar blij zijn 
met deze fijne aanwinst! Vanavond weer aardappelen met bruine bonen en jus (de boter is bijna op). 
Abel moet weer naar de specialist voor zijn neus. De brouwerij wordt nu helemaal van buiten 
grauwgroen gespoten, om het zicht uit de lucht voor de vliegtuigen weg te halen.  
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28-3-1944  
Mooi weer en het is zonnig. Van de aardappelen weer naar Kalsdorf met 10 man van ons en  
5 man van Lager 7. Met de auto daarheen, 2 wagons laden, honing en zout, verder een wagon lossen 
met gedroogde aardappelen. Middageten is hopeloos en te weinig, om 18.45 thuis. Post van Wil van 
19 maart uit Herwijnen, alles is gelukkig nog in orde. Ik begrijp niet dat ik van Theo nog geen post 
krijg met nadere bijzonderheden. Nog steeds staan overal wachtposten die iedereen aanhouden. We 
ontvangen nu pas het verdiende geld over november, ik krijg 18.20 mark.  
 
29-3-1944  
Vandaag een vrije dag, het is mooi weer. Om 14.00 uur achter de bioscoop een stukje tuin 
omspitten, gezellig gepraat en goede koffie gedronken. Koop wat bijzondere postzegels voor 9 mark. 
Wel weer vooralarm geweest. Naar de bioscoop geweest: “Jugend” prachtige film met Kristina 
Söderbaum. Tom O’Donnel gaat uit het lazaret en naar huis, wordt uitgewisseld met 60 andere 
Engelsen. Gerrit Woelinga moest 6 dagen de bak in voor een blik vlees, maar werd door Liebenman 
weer teruggestuurd, de bak is overbevolkt door Engelsen! Plotseling is Piet Michel weer terug uit 
Wolfsberg met 3 andere jongens. Hij heeft veel gedaan gekregen, kleding en de 2e zondag van de 
maand een Frans pakketje! Nog meerdere dingen, nl. geld wat we hadden ingeleverd in Mühlberg en 
het verdiende geld wordt naar huis gestuurd, voor mij samen 61,93 mark. De Hollandse Rode Kruis 
pakketten zijn ook vanuit Wolfsberg naar Gösting verzonden, we zijn er allen erg benieuwd naar. 
Krijg vanavond post van Bindels van de 27e en van Cor van de 26e . Zoals ik al dacht is hij niet met 
verlof, wat een sof voor hem, maar hij neemt het nogal vrolijk op. Onze jongens bij elkaar zijn een 
uitgelezen stelletje: een dominee, koster, acrobaat, medisch student, advocaat, kruideniers, bokser, 
caféhouders, bakkers, koks, stratenmaker enz. enz. dus alles bij elkaar kunnen we van alles en zijn 
van alle markten thuis en kunnen over alles meepraten. Bindels schrijft dat ook daar de Hollandse 
civielarbeiders allen een liefje er bij hebben, de getrouwde nog erger als de anderen, hier dito!  
 
30-3-1944  
Wat gaat de tijd toch snel, zo ongemerkt is er weer bijna een maand voorbij. Weer in de 
aardappelen, wat een rotbaan is dat toch. In die donkere kelder met die vieze lucht, vanmiddag weer 
tot 18.00. Het wordt daar dan koud en uit verveling worden er dan veldslagen geleverd met 
aardappelen als projectielen. Zijn na 20.00 uur pas thuis, het eten vanavond en vanmiddag was nu 
goed. Rinus heeft gewassen; hij heeft van de OG een ziekenpakketje gehad uit Holland zonder naam 
voor zieken enz. Er zat prima waar in, o.a Droste chocolade, pakken havermout en griesmeel en 
appeltjes. Abel heeft met Driessen samen ook zo’n pakje gehad. Als we steeds van die fijne pakketjes 
krijgen hebben we het goed. Van Antoon Duijnhouwer, m’n zwager, kreeg ik de antwoordkaart terug 
welke ik hem 24 januari stuurde, alles is best met hem, hij heeft al een Americaans en Engels Rode 
Kruis pakket gehad. Er wordt nu van mij 61,93 mark naar huis gestuurd, zijnde mijn ingeleverde geld 
in Mühlberg (23,76 gulden) en het verdiende geld van december en februari. Er is gelegenheid tot 
ruiling van arbeidscommando: bij boeren werken enz. Veel jongens hebben zich opgegeven, ik weet 
niet wat het beste is. Nu weet je wat je hebt en niet wat je krijgt, maar even afwachten. Nog steeds 
geen spoor van m’n trouwring, zou ik het Wil schrijven of beter van niet? Liever maar niet, zij zal er 
erg verdrietig om zijn.  
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31-3-1944  
Werken in de vrieskelder, tonnen met boter verplaatsen, van Lager 7 komt nu alle boter naar de 
vriezerij ± 20.000kg. De OZM ontdekt op Lager 7 dat een doos van 10kg boter verdwenen is, hoe kan 
dat nou? s’Middags in de suiker, ik berg het zakje met 1¾kg weg, als ik het later ga halen is mijn 
suiker met die van Piet Luijkx ook weg. We verdenken toch 2 Franse civielarbeiders, die we daar 
zagen scharrelen. Jammer, we zaten juist zonder suiker. Het heeft weer gesneeuwd, niet veel, maar 
alles is weer wit. Weer zijn jongens uit Wolfsberg teruggekomen, zien er in hun daar gekregen Franse 
en Engelse kleding prima uit en hebben allen een Americaans en Frans Rode Kruis pakket gehad, ook 
al het Hollandse Rode Kruis pakket. Zij waren afgeladen hiermee, maar moesten daar van de 
wandluizen en vlooien op tafels en banken slapen. Onze pakketten (behalve die van mij want ik 
stond niet op de lijst) zijn van Wolfsberg naar Gösting onderweg. Er was voor mij post maar heb het 
nog niet gehad, zal die post dan wel krijgen evenals mijn Rode kruis pakket, want voor iedereen was 
er een pakket! Bracht vanavond 1½kg boter mee, tussen buik en benen meegesmokkeld.  
 
1-4-1944  
1 April, stuur de gekken waar je wilt, we hebben het geprobeerd maar de wachtposten lieten zich 
niet van de suiker en boter wegsturen, echt mesjokke zijn ze dus niet. Ondanks m’n suikerschade van 
gister, toch ± 3½kg zoetigheid bij elkaar gescharreld. Mooi weer, zonnig. Er is weer boter gevonden 
in de klerenkasten, de stommelingen, hoewel zij weten dat er steeds gecontroleerd wordt. Op zo’n 
manier zal het wel gauw over zijn, en dan? Een ander arbeidscommando? Werken nog samen met 
Italianen om 4 auto’s met ijzeren binddraad te lossen. Vanmiddag baden, het is van mij al 3 weken 
geleden, dus het is hard nodig. Elke dag lezen we in de courant dat alles volgens plannen gaat en dat 
weer enkele dorpen of steden zijn ontruimd. Velen zijn optimistisch maar ik geloof er niet erg in, het 
kan nog wel lang duren eer de oorlog ten einde is en wij weer naar huis zullen terugkeren. Er zijn 
weer pakketlijsten, nu sta ik er toch op, maandag zijn de pakketten er misschien. Leen Ammerzaal 
ligt in het Landes Krankenhaus in Graz, is geopereerd aan zijn oor, was er slecht aan toe maar nu 
weer aan de beterende hand. Hij heeft het prima daar en wordt verzorgd als een Duitser met eieren, 
witbrood, vlees enz. Een Hollandse SS-man heeft hem 2 nachten bewaakt aan z’n bed, toen hij na z’n 
operatie zo slecht lag. De SS-man heeft zelfs zijn verlof daarvoor een paar dagen verschoven. Wat 
een wereld toch, een Hollandsche Kgf die wordt verzorgd door een Hollandse SS-man. Vanavond 
naar de bioscoop: “Ein Walzer mit Dir” aardige film. Er is kleding uit Wolfsberg aangekomen, 
uitdeling is begonnen, maar er is niets voor mij bij (is te klein).  
 
2-4-1944  
Vrije dag en het is prachtig weer, maar tegen 12.00 luchtalarm, 2 uur lang in de buurt van Graz. Een 
plaatsje verder zijn bommen gevallen, er zijn daar veel fabrieken. Ga met Abel naar Graz om Leen 
Ammerzaal te bezoeken, in het Krankenhaus, hij maakt het goed. Daarna met de tram naar de post, 
er is een brief van Wim Janssen, maar van m’n schat of Theo niets. Ik verlang er juist zo naar, heb 
weer zo’n heimwee naar huis. Het is zulk mooi weer en nergens vinden we ons vertier, veel jongens 
zijn nu weggegaan met hun andere kleding, zien er dus beter uit. We gaan maar weer terug naar 
Gösting, gaan wat koken want s’zondagsavonds krijgen we geen warm eten. Eten dan van ons zelf 
gortmout met appeltjes. Gaan vroeg naar bed want morgen is het weer zoals altijd: werken 
geblazen! En ook gaat vannacht de zomertijd in, dus morgen een uur vroeger dag. Heb nog 12 
knoopjes gekregen voor Corrie.  



 

131 

 

3-4-1944  
Nu zomertijd, mooi weer. Eigenlijk is het pas 06.00 uur als we met de tram wegrijden, de klok is 1 uur 
vooruit gezet. Weer in de aardappelen, er moeten nog wagons worden geladen voor morgen, nog 
een wagon bronwater in kisten gelost. Andere jongens van Lager 7 hebben bij Reinhardt gewerkt en  
een kist eieren van 150 stuks georganiseerd! Rinus heeft aardappelen met erwten, jus en van mij 
ieder een gekookt eitje erbij i.p.v. vlees. Voor morgenochtend ook nog ieder een eitje bij het brood, 
Rinus heeft weer brood verdiend bij Brunner. Pakketten zijn er nog niet, ook geen post. Vanavond 
moet al het burgergoed gemerkt of ingenomen worden. Rinus heeft het ergens verstopt, zijn 
spulletjes ook, de Hauptman en OZM zouden inspectie houden. De hele dag is het licht vooralarm 
geweest. Ik heb s’avonds de dood in en ga maar slapen. Gruwelijke hekel aan alles wat hier gebeurt 
en wat met de oorlog verband houdt. Hoor dan ook van iemand die een brief van de 27e kreeg dat 
Maasland (bij Rotterdam) al onder water staat. Schat, kreeg ik toch maar post van jou en Theo, dat 
alles in orde is en ik weer spoedig bij je ben. Als het langer duurt en de zekerheid krijg dat er niets 
aan te doen is, nemen we de benen. Maar het is zo riskant en de kans van slagen is uiterst gering, dat 
we dat dan nog wel zullen zien.  
 
4-4-1944  
Vannacht ook weer alarm geweest, heb het niet zelf gehoord, hoewel ik erg slecht heb geslapen en 
steeds aan jullie heb gedacht. Oh, wanneer zullen we toch weer bij elkaar zijn, gezond en wel? Kan er 
toch zo naar verlangen, nu al ruim 8 maanden hier! Hoop maar dat het de langste tijd geweest zal 
zijn. Als ik toch op een goede dag vernam dat ik weer vrij zou zijn. Wagon aardappelen laden, 2 
auto’s mineraalwater gelost, waarvan er heel wat flessen sneuvelden door het gegooi ermee. 
s’Middags in de suiker, heb echter geen zakje bij me en gooi het in m’n broekspijp, een goed 1½ 
pond. Om 17.45 gaan Leen en ik naar huis, mogen nu steeds dinsdag en vrijdagavond vroeger weg 
om te trainen. Rinus en Abel zijn naar de bioscoop. Weer geen post of pakketten, ga maar weer 
vroeg slapen. Stek komt al spelende op zijn harmonica, in een polonaise met de jongens van het 
werk af, thuis.  
 
5-4-1944  
Geintje uitgehaald met onze tram: i.p.v. “Sonderfahrt” hebben we met de grote rode draailetters de 
naam “Zirkus” op de voorkant van de tram gezet, zonder dat de bestuurder het zag en aan de 
achterkant “Krankenhaus”. De mensen op straat en de mensen in de tegenliggende trams lachten 
zich wild en de bestuurder wist maar niet wat er aan de hand was. Stek had zijn harmonica en Van  
Randeraat zijn gitaar, zo spelende reden we naar ons werk. Inderdaad een “Zirkus”, de stemming zat 
er goed in en we trokken ons van de hele rotzooi niets aan. Wat we doen is verboden, maar juist dat 
wat verboden is, vinden wij grappig en doen het juist en soms wel wat te erg. Horen, dat boven 
Klagenfurt een grote luchtslag heeft plaatsgevonden, gelukkig dat we daar vandaan zijn. Vandaag in 
de suiker gewerkt, ± 2kg meegenomen. Goed weer, het is zwoel en zitten voor het eten drie kwartier 
in de zon. Vanmiddag betrok de lucht en het donderde, regende en bliksemde van belang, s’avonds 
scheen de zon weer. Weer met muziek naar huis, zowaar zijn daar de pakketten! 37 postzakken en ± 
250 pakketten. Prima Rode kruis pakket met inhoud: pond suiker, 1 worst, pak Sanovite, 630gr 
ontbijtkoek, 6 rol biscuits, 1 ons smeerkaas, 250gr melkpoeder, blik appelstroop, blik jam, 200gr 
peulen, 4 rollen drops, 200gr gedroogde groenten, 200gr vet, 45gr tabak, 40 sigaretten, jus tablet, 
bruine bonen en ossensoep. Ook krijg ik een pakket van Wil met 2kg prima uien en brief van 27 
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maart, alles nog prima in orde. Ook een antwoordkaart van Carel Wassen. Er heerst een ware 
feeststemming en een rotzooi door al het pakpapier, het is bar. Eten vanavond soep en meelspijs, 
lekker. Rinus heeft ook nog macaronipap gekookt wat we echt niet meer kunnen opeten.  
 
6-4-1944  
Gewerkt in de suiker en boter, suiker omzakken en boter in vrieskelder opstapelen. Berg 1 pond 
boter en ± 3½kg suiker weg voor later. Gezellige dag, s’middags ruim 1 uur luchtalarm, de jongens in 
de aardappelenkelder moesten op de auto het maandrantsoen aardappelen laden voor ons, i.p.v. 
het normale rantsoen, maakten zij de zakken dubbelvol, zodat we niet 1000 maar 2000kg 
aardappelen geladen hebben! We zorgen wel dat we voldoende krijgen! Als Piet Luijkx en ik de 
spullen willen halen zijn we bijna de sigaar: dan morgen maar. Post van Wil van de 24e maart en 
Jeanne de 27e maart, alles prima hoewel ik van Wil ook al post van de 27e kreeg. Als ik naar bed wil 
gaan om 10.00 uur hoor ik in het café beneden nog muziek (de deur van de kamer blijft nu open, het 
is frisser en de pisbussen staan nu op de gang) ga erheen en daar zitten Stek en Van Randeraat nog 
te spelen met harmonica en gitaar. Gezellige boel, de OG is niet boven maar wel “Willem de 
Zwijger”. Het Hollandse Rode Kruis heeft voor ons boeken en spelletjes gestuurd, fijn is dat. Nu pas 
om 23.30 naar bed.  
 
7-4-1944  
Vandaag is het Goede Vrijdag. Wagon mineraalwater gelost en wagon margarine voor de vrieskelder. 
Vooralarm! Een pondje margarine achtergehouden. Rinus en Kwakkernaat komen s’middags en 
Rinus heeft grote witte zak onder de arm. Verder vandaag niet veel gebeurd. 2 jongens van Lager 7 
zijn gesnord met suiker, als het weer gebeurt worden we in Gösting bij de tram gefouilleerd. Er is 
post van Moe, van 27 maart. Rinus heeft aardappelen, erwtjes en jus gekookt, prima. Beneden is het 
weer een lollige boel, er zijn een aantal brandweermensen die tipsy zijn en bier en wijn weggeven. 
Stek is er niet, het is al na 22.00 en de OG staat hen op te wachten. Pas om 23.00 uur is hij er dan! 
Geld gehad over maart, 29.40 mark en 7 mark wordt naar huis gestuurd. Had suiker weggelegd dat 
Rinus vergeten was mee te nemen, volgende ochtend was ± 2kg foetsie, er wordt van elkaar gepikt.  
 
8-4-1944  
Bijna niets te doen, wel in de suiker gewerkt, neem ± 2kg suiker en gelijk margarine mee. Morgen is 
het Pasen: dat is dus 2 vrije dagen plus vanmiddag een halve dag. Het is prachtig weer; de bomen 
zitten vol knoppen. Als alles groen en in bloei staat zal het met de bergen wel prachtig zijn. Heb een 
vermoeden, dat de Paasdagen in de lucht niet rustig zal zijn. Wat zal ik mijn schatten en zij mij die 
dagen missen. Ik zal zondag een paar fijne brieven schrijven. Vandaag gaan we niet naar het badhuis. 
Vanmiddag naar de bioscoop: “Die kluge Marianne” leuke film met Paula Wessely. Rinus heeft weer 
aardappelen, bonen en jus gemaakt, lekker. We zijn nog naar Graz geweest om foto in burgerkleding 
te laten maken. Kon nu niet gebeuren, wel volgende week. s’Avonds naar cafeetje met vrolijke 
muziek geweest. Er is post van Wil van de 30e maart, is al de 3e brief van deze week van haar, 
morgen schrijf ik terug, alles gelukkig nog in orde.  
 
9-4-1944 - 1e Paasdag  
Vandaag Pasen, verschillende jongens hebben eieren, die zij gisteren kregen in de vrieskelder en ook 
hebben sommigen nog eieren bewaard van die kist van 150 stuks! Goed weer, heb vandaag veel te 
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schrijven, zal het maar eerst doen anders versloft het weer. Lekker gegeten, macaroni, aardappelen, 
kroten en vlees met jus. Op zondag is het eten goed, alleen krijgen we dan s’avonds niets. Wel 
brood, stukje boter en kaas. Rinus en ik zijn uitgenodigd bij een OG, wiens vrouw 7 jaar in Holland is 
geweest en goed Hollands praat, gaan daar naar toe in burger. Eten daar lekker, brood met vlees, 
echte thee en koffie, meelspijs en krijg nog verschillende foto’s van de ruïne Schlossberg, zal ze Wil 
sturen. Zien dan Jaap nog met z’n vrouw, zij moeten wel ieder op een verschillende plaats werken. 
Gaan dan met hen mee en drinken nog thee met meelspijs. Morgen zullen we hier terugkomen. 
Vanavond nog vooralarm geweest. Het regent nu wat.  
 
10-4-1944 – 2e Paasdag  
Nog een vrije dag, wat een genot! Het is ook vandaag prachtig weer. Gaan om 14.30 naar Jaap in 
Graz en gaan gezamenlijk wat wandelen, de mooie Schlossberg op en daarna naar Gösting. In het 
cafe speelt Stek met Van Randeraat, bijna alle jongens zijn daar ook en het is een grote herrie. Voor 
de rest is er vandaag niet veel te beleven geweest. Hebben fijne meelspijs gegeten bij Jaap, dat 
smaakte prima. Op de Schlossberg zitten we in de zon op een bank en zien veel jonge SS-soldaten, 
ook onze jongens uit Gösting in hun Frans-Engelse uniform. Abel krijgt brief van 1 april; dat pakje is 
doorgestuurd. Nu ik nog een bericht van Wil dat zij het ontvangen heeft, dan is het OK.  
 
11-4-1944  
Weer in de aardappelen, het is prachtig zonnig weer. s’Middags is er vooralarm, 2 wagons bronwater 
gelost, de kisten worden gegooid en gesmeten (gisteren kostte dat Stroebel bijna zijn halve oor). Van 
de ± 750 kisten à 40 flessen totaal 30.000 stuks, sneuvelen er zeker 1500-2000 flessen. We werken 
zonder controle het is een ware waterbron, overal water van de kapotte flessen. Er zijn bij de 
aardappelen een aantal flessen vermout weggezet. Piet Luijkx, Esman, Klaassen gaan deze s’avonds 
na het eten (bruine bonen en appeltjes) om 20.30 halen. Zij zullen wel laat terug zijn, om 11.00 uur 
zijn ze er weer, maar alles is afgesloten beneden. Binden dekens aan elkaar met riemen om ze door 
een raam naar binnen te trekken. Piet gaat nog eerst even buiten “bouten”, een hond blaft heel erg, 
het is erg donker en als Piet als laatste aan de lijn bengelt, hangt de hond bijna aan zijn broek. Maar 
zonder mankeren zijn ze toch ongemerkt binnengekomen. Ik heb ook flessen vermout. Vandaag was 
er geen post voor mij, ik hoop maar op morgen. De kameraadschap is nu hopeloos onder elkaar, 
schelden en vechten. Het egoïsme viert hoogtij, we zijn allen erg geprikkeld.  
 
12-4-1944  
Vannacht om 03.30 luchtalarm, er gebeurde niets. Vandaag in de aardappelen, kisten met vermout 
wegen, veel kisten waren lichter, flessen waren gebroken of er uit. Vooralarm en daarna luchtalarm, 
duurt 1½ uur. Er is niets gebeurd, hebben daar lekker in de zon gelegen. Gaan pas laat eten om 13.00 
uur, omdat het eten er nog niets is. Vele Engelsen mogen nu ook vrij rondlopen of wandelen na het 
werk. Veel jongens hebben ze al gesproken, zou er wat loos zijn? Rinus is tot schoenmaker 
gebombardeerd, maar heeft geen leest en spijkers enz. Hij is al een hele poos thuis nu, in werken ziet 
hij zeker ook geen brood meer. We zijn met 15 man in de aardappelen en vermout, zeker 15 flessen 
worden door ons koud gemaakt, de jongens waren allen aangeschoten, vooral Janus Klaassen die 
wezenloos buiten in het gras lag. Ondanks het toezicht hebben we het toch maar geflikt, zonder dat 
het gemerkt is. Wat een beweging toch, een paar kisten zijn al leeg, zonder dat men het heeft 
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gemerkt. Er is geen post voor mij vanavond. Ga morgen naar de dokter, kijken of ik een paar dagen 
vrij kan krijgen.  
 
13-4-1944  
Vanmorgen niet gegeten en een sigaretje gerookt, daarna lijkwit bij de dokter. Kreeg 3 dagen vrij van 
dienst en een vitamine-C injectie. Niet zo leuk, maar het is in ieder geval goed voor je lichaam, over 3 
dagen moet het weer gebeuren. Rinus, Abel en ik in burger naar Graz om een foto te laten maken, 
maken echter alleen pasfoto’s. Deze zijn over 8 dagen klaar, ben benieuwd. Kopen wat dingen, zien 
Beck nog van de post en gaan kopje thee met brood eten in een klein zaakje. Dan om 17.30 naar de 
bios, Heinz Ruhmann in de film “De model echtgenoot”, leuk. Als we thuis komen heeft de OG mij 
gemist en kankert dat ik, ziek zijnde, ga wandelen, hij zoekt het maar uit! De blubber! Weer geen 
post, ben echt nieuwsgierig hoe het nu in Holland is. Prachtig weer geweest, alleen om ± 11.00 een 
uurtje luchtalarm. Ik heb nu een leesboek dat het Hollandse Rode Kruis me stuurde. De jongens zijn 
ook bezig met het instuderen van een toneelstuk. Van Beck (de postman) 1½kg broodbonnen gehad.  
 
14-4-1944  
Rinus is met de was bezig en ik bak pannenkoeken, maar het wordt een mislukking. Schrijf dan 
verder aan de brief voor Wil en maak haar pakje zo’n beetje klaar. Albers komt terug uit Wolfsberg 
met een nieuw gebit en weer Engelse broek en windjack, geruild voor fles schnaps bij de Engelsen. 
Hij heeft nu een dubbel costuum, het wordt tijd, dat degenen die niets hebben ook eens aan bod 
komen. Albers heeft daar vannacht 7 wandluizen gevangen, niet eens veel, een Fransman zelfs 33 
stuks, het krioelt ervan en nu vooral met beter weer! Hier hebben we tot nu toe nergens last van 
gehad. Gelukkig maar, dat is geen geintje, als het in Wolfsberg erg wordt, slapen ze daar buiten op 
banken en tafels. Voor het cafeetje beneden is nu een terrasje gemaakt, primitief, maar toch 
gezelliger. Na het gevraagd te hebben, gaan Rinus en ik wat wandelen. Vandaag prachtig weer 
geweest. Geen post van Wil, wel van Jan de Heus van de 6e april, die mij vraagt hoe het met de 
school in Gouda staat. Heb daar de pé over in, informeren Wil en de anderen daar dan niet naar? 
Waarom gaat Wil niet een keer naar Jan toe, hij is al een paar maal voor niets aan de deur geweest. 
Straks verrot al het boksmateriaal en is het getimmerde in Gouda door eventuele huurders 
afgebroken en dan? Ik begrijp zoiets niet, om dat zo te laten versloffen. Als het zo doorgaat schrijf ik 
niet meer, met niemand. M’n vragen en alles wat ik vraag te doen, wordt toch niet gedaan, ik krijg 
dan nog meer de pé in als ik lees, dat er weer gebokst is door het NAF (Nederlands Arbeidsfront), 
waarom anderen wel en ik niet? Is er nu helemaal niets aan te doen om weer vrij te komen? 
Prakkizeer steeds, vooral nu ik een tijdje geen post heb gehad over Wil of Theo. Bij het hooilager is 
door de jongens een stukje grond bewerkt, waarop groenten worden gekweekt. Zal ons ten goede 
zal komen, we hebben de verse groenten hard nodig.  
 
15-4-1944  
Weer naar de dokter voor een vitamine-C injectie, moet maandag weer gaan werken. Naar de 
kapper voor knippen en scheren, wordt daar door een meisje gedaan. Schrijf dan kaart naar Wil en 
Jan de Heus. Het eten is weer slecht, gaan vandaag baden. Weer is er vooralarm. Dan brief van Wil 
van 3 april ontvangen, alles goed, zal haar morgen terugschrijven. Naar Graz, foto’s laten maken. 
Krijg dan in andere zaak, waar ik terug moest komen, van een juffrouw die bedient en goed Hollands 
spreekt, 3 goede rolfilms 6x9 cm. Ook wat aanzichtkaarten gekocht. Dan naar de bioscoop: “Die 
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geliebte Welt”, aardige film. Vanavond ook brief van Cor van 8 april, alles goed. Veel jongens gaan de 
bergen in om daar te zonnebaden, ga dit ook eens doen. De jongens zijn laat klaar met werken. Koop 
bij Derwart zijn tekening “Gösting Boys” voor 15 Poolse sigaretten.  
 
16-4-1944  
Prachtig zonnig weer. Maak met Rinus en Abel ieder een pakje klaar voor thuis, mooi pakje dit keer! 
Het eten is s’zondags goed, macaronipap en aardappelen met peen, dat we uit het Rode Kruis pakket 
hebben ingeleverd. Daarvan hebben de koks een prima potje gekookt. Er zijn 10 zakken pakketten 
aangekomen, ik krijg er 2: van de Kerk en van Jan Vierbé van het Rode Kruis. Gaan wat wandelen en 
slapen in de zon, het is druk buiten. De jongens werken laat, Lager 7 is om 15.00 en de brouwerij pas 
om 19.00 klaar! Stek zit weer buiten te spelen. Italiaanse matrozen en soldaten lopen nu ook vrij 
rond. Spreek ook nog een neef van Heinz Seidler, waar ik op 1 februari 1942 in Berlijn tegen bokste. 
Mooie dag geweest, maar was toch maar liever thuis bij vrouw en kind. Wat zal Wil blij zijn met de 
spullen die ik stuur, jongens van de post nemen het mee vanavond. Schrijf nog een kaartje naar de 
courant “Het Volk” om toezending van het weekblad “Sport”. Zal Wil en Cor morgen schrijven. Heel 
wat jongens liepen nu in kort kakhi broekje, prima met dit fijne weer, zal Wil vragen er een te sturen.  
 
17-4-1944  
Wagon geladen met 280 vaten boter van 50kg en ook kisten wijn. Viel niet mee om van beneden uit 
de vrieskelder naar boven te dragen. Pakje ingevroren kersen meegenomen, lekker voor vanavond 
na het eten. Vanmiddag anderhalf wagon met kisten wijn geladen, we worden “bewaakt” door 
OberStabZahlmeisters (OZM’s) om het pikken tegen te gaan maar hoelang lukt dat nog? Denk toch 
wel dat we de langste tijd hier geweest zijn. Weindal was op bezoek bij de OG. Wellicht krijgen we 
een ander arbeidscommando; zijn dan mooi uit de kou! Of bij boeren, is ook prima. Eten is goed. 
Brief van Pa Remeeus van de 5e april, alles goed thuis. Leen de Roode moet morgen naar Wolfsberg 
voor zijn ischias, hij zal ook wel als een Yankee terugkomen. Zwagemaker is jarig, 40 jaar!, en 
tracteert de jongens op een vat bier.  
 
18-4-1944  
2 Wagons met flessen wijn geladen en wagon bronwater gelost, niets gesneuveld, er is teveel 
controle. Er is een enigszins vijandige stemming, soms verdommen we het te werken en dan weer is 
het werk weer zo klaar! Las poosje terug in de “Tagespost” een artikeltje over Duitse Kgf in America, 
zij hoefden daar niet te werken en deden veel aan sport. Maakten ook propaganda voor Duitsland 
die dan ook de oorlog zou winnen. Zij zongen zelfs toen zij naar een voetbalwedstrijd gingen kijken: 
“Und wir fahren gegen England”. Wat een groot verschil dan met ons en anderen. Of zou het toch 
Duitse propaganda zijn? Wij mogen zelfs onze mening niet zeggen, vandaar ook dat we overal en 
met iedereen overhoop liggen. Maar dat kan ons niet schelen, we hebben er zelfs lol in. Toch horen 
we van iedereen dat de oorlog niet lang meer duren kan, het gaat nu ontzettend snel maar of dat 
dan met de verdere afloop van de oorlog direct verband zal houden? Het is te hopen! We zijn kort na 
16.00 uur klaar, ik schrijf nu. Brieven voor Wil en Cor zijn af en ga met de jongens wat slapen in het 
stro. Neem wat broodjes voor vanavond mee, kreeg wat bonnen, ook voor een onsje worst. Rinus 
kreeg ook bonnen toen hij van de week bij Graaf werkte in Gösting. Rinus heeft bruine bonen en 
peen met uien door elkaar gekookt, smaakte prima. Leen de Roode voorlopig nog thuis, hij is er wat 
blij om dat hij niet naar Wolfsberg hoeft.  
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19-4-1944  
Druilerig weer. Wagon aardappelen moet geladen worden, gehele dag daarin gewerkt, nog slokje 
vermout gedronken. Het materiaal waarmee de zakken moeten worden vervoerd van kelder naar 
wagon, is hopeloos. Veel mensen zijn ziek of invalide, de wagens, paarden en de soldaten. Een vracht 
van een kleine 1000kg kunnen door 2 paarden niet eens een hol worden opgetrokken! Vloeken en 
allerlei verwensingen, waarvan “Scheisse”, “Himmelssakrement” en “Cruisifix noch einmal”, wel de 
voornaamsten zijn. Bijna de gehele dag heeft het geregend, tegen de avond is het opgeklaard. Heel 
wat jongens hebben hun lange broeken gekortwiekt, staat sportief en is fijn. Leen Ammerzaal is nog 
steeds in het lazaret, s’morgens en s’avonds als we met de tram voorbijrijden, staat hij 1 hoog voor 
het raam en wij roepen dan: “Dag Ammerzaaltje, het beste jong!” Jan de Roock ligt in een ander 
lazaret, moet er niet zo best uitzien. Stek en Van Randeraat hebben een zondag bij hem muziek 
gemaakt, ook voor Engelsen, Fransen, Italianen, Russen enz. die daar ook lagen. Zij waren reuze 
enthousiast. Joop van Van Randeraat zingt van die fijne Engelse melodieën. Er is een Zweedse 
delegatie op bezoek geweest, deze delegatie stelt onderzoeken in of de Kgf, aangesloten bij de 
Geneefse Conventie, ook volgens die bepalingen behandeld worden. Piet Michel had heel wat te 
klagen natuurlijk, over ligging, reinheid, wassen, het eten, pakketten en geestelijke verzorging. Er zal 
nu wel spoedig verandering komen, heeft ook geklaagd over de te lange werktijd en volgens de 
delegatie moeten er voor ons grote aantallen Hollandse uniformen in Geneve zijn, maar wanneer 
zullen we deze krijgen? Ook Americaanse pakketten? Brief van Wil van 8 april, alles goed, maar ik 
begrijp maar niet waarom zij niet doet of schrijft, wat ik haar vroeg te doen. Er wordt beweerd dat 
we wachtposten krijgen, om het stelen te verminderen, maar of dit helpen zal? Eten in plaats van 
warm eten nu meelspijs, prima. Abel brengt wat hertenvlees en havermout mee.  
 
20-4-1944  
Vandaag is Adolf Hitler 55 jaar geworden, overal hangen vlaggen, ook op de tram en zelfs op onze 
“Sonderfahrt” tram! Vandaag ook 9 maanden van huis. Vanmorgen zijn er 4 wachtposten op de 
brouwerij. De wagon aardappelen afladen. Ondanks de bewaking “sneuvelen”er s’morgens toch al 3 
flessen vermout. Vanmiddag wagon bronwater lossen. Ik mag met Van de Bersselaar en Van Gennep 
vroeger weg, het regent de gehele middag al, om 17.30 zitten we in de bioscoop: de film “Operette” 
met Willy Forst is prachtig. Vandaag niet veel bijzonders gebeurd, veel last hebben we nog niet van 
de wachtposten. We hebben Hitler’s geboortedag niets gemerkt van een feeststemming, wel zijn er 
heel veel vlaggen te zien. Abel krijgt pakketje van thuis, ik schrijf kaart naar Wil en krijg van George 
uit Zweden foto’s van hem en Piet van Es, verstuurd op 19 maart. De foto’s van mij en Rinus zijn 
klaar, goed geworden, zal ze vlug naar huis sturen.  
 
21-4-1944  
Kapotte vaten boter weer goed in fatsoen brengen in de vrieskelder, het is niets gedaan steeds een 
soldaat achter je kont te hebben. Maar toch een pakje kersen, goed pond, wat Van Gennep en ik 
delen. Hij krijgt ook half pondje spek wat we uitbakken en bij het middageten opeten. Hebben 
mazzel dat het electrische licht niet brandt in de kelder, daarom fijn in de zon gezeten. Abel naar 
Kalsdorf, hij moest om 04.30 op. Brieven van Wil gehad, van 12 en 13 april, alles goed gelukkig, zij zal 
mij elke dag schrijven, beter kan zij dan wel elke dag schrijven en de velletjes om de dag sturen. Het 
wordt prachtig weer nu met veel zonneschijn. Veel jongens zijn al bronzig gekleurd, werken in hun 
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blote body. De fles vermout die Rinus had weggezet is door anderen leeggedronken en daarna weer 
gevuld met zeepwater en spinnen!  
 
22-4-1944  
Wagon met vaten schnaps gelost, vroeg thuis en in burger naar de stad. Foto’s halen, zijn goed 
geworden, zal Wil er vlug wat sturen. Bestel deze ook op briefkaartformaat, krijg in de winkel weer 
een fotorol. Vandaag weer 2 pakketjes van Wil en de Kerk, alles door elkaar en kapot, zal het morgen 
uitzoeken. Gaan morgen naar bioscoop in de stad. Zondag moet de ploeg, die vorige week een 
wagon bronwater heeft gelost in de brouwerij en daarbij ± 400 flessen kapotsmeten, de kisten 
uitzoeken en sorteren en krijgen voor straf daar geen vrije dag voor!  
 
23-4-1944  
Zondag, ben vrij vandaag en het is goed weer. Schrijf wat en sorteer m’n spullen, Abel is werken. Na 
het middageten luchtalarm wat 2½ uur duurt. De film “Baron van Münchhausen” gezien, mooie 
kleurenfilm. Gaan daarna wandelen en om 21.30 thuis. Geen post van Wil, wel van Han en Marie van 
de Holst (vrienden) van 16 april en van Jaap’s vrouw die vanuit Linz schrijft dat Jaap is “eingesperrt”. 
Niet zo mooi voor hem en haar. Piet Michel, Leen de Roode en Benner zijn weer naar Wolfsberg, 
geen pretje nu met al die luizen en warmte daar. Heerlijk weer is het nu buiten in de avond, zo rustig 
en zwoel, alsof er geen oorlog is en er geen ellende wordt geleden inde wereld. We horen 
betrekkelijk weinig van de oorlogstoestand, zit er niet zo veel schot in? Toen we pas Kgf waren 
dachten we over 3 maanden weer thuis te zijn, maar hoe langer je hier bent, hoe vager dat beeld 
wordt. De wens is de vader van de gedachte, wie we dan ook spreken, allen vinden dat het nu maar 
afgelopen moet zijn. Het duurt al zo lang! Hoor, dat het verlof, wat voor de civielarbeiders uitgesteld 
was tot 15 mei, nu is verlengd tot 2 juni!  
 
24-4-1944  
We moeten 800 zakken suiker, ± 80.000kg, van een dubbele zak voorzien en eerstdaags in wagons 
laden. Het is allemaal suiker uit Vinnytsja bij Kiev, waarschijnlijk een oorlogsbuit. Er valt niets te 
roven door ons, de wachtposten staan op je handen te kijken. Spreek nu al aardig Duits, maar zo 
zoetjes aan leren we het allen wel, behalve Rinus die kinderlijk en plat Rotterdams door elkaar praat 
als hij in het Duits wil praten. Laatst moest hij voor een Duitse baron karweitjes doen en Rinus sprak 
met hem, maar de baron verstond hem bijna niet, toen vroeg Rinus of de baron soms Frans of Engels 
sprak: het antwoord was nee en toe zei Rinus “ach, dat is jammer, want ik spreek het juist zo goed”! 
Nog een wagon met 9.000kg margarine geladen. Voor de koeling van de margarine, staven ijs 
gehaald en geladen. Hebben vanmiddag in ons blote bovenlichaam gewerkt, de zon was al flink 
warm. Vandaag hebben we hoog in de lucht het grootste Duitse transportvliegtuig zien vliegen  
(de Messerschmidt 323 Gigant, waarmee tanks en soldaten kunnen worden vervoerd ), het was  
een machtig gezicht. Vandaag was er geen post voor mij.  
 
25-4-1944   
Vanochtend weer suiker omzakken, dan vooralarm. Staan nu onder een militair commando, maar 
werken daarom juist nog langzamer. Heb, ondanks bewaking, toch nog 2½ pond suiker. Vanmiddag 
weer in de suiker, weer 1kg erbij en weer vooralarm. Morgen vrije dag, voor het werken op zondag 
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Messerschmidt 323 Gigant 

 
verleden week (Reiner-partij), ik was toen ziek(!) maar vindt het allang best. Het regent een groot 
gedeelte van de dag. Veel Duitse soldaten, die in de vorige oorlog Kgf waren in Rusland of Italië, 
spreken die talen redelijk. Reiner, een Duitse voorarbeider en slijmjurk, moet eerstdaags ook weer 
soldaat worden; 60 jaar oud! Weer geen post vandaag. Hoor, dat de post uit America van een Duitse 
Kgf, ± 1 tot 2 weken duurt naar hier. Wat een verschil met onze post!  
 
26-4-1944  
Lekker uitgeslapen, ga wat sokken stoppen, schrijven en pakje voor Cor maken. Eten was goed 
vanmiddag, heb nog wat gortmout bijgekookt. Ga wat wandelen, vanavond naar de bioscoop: 
“Caroussel”, moet een leuke film zijn. Krijg brief en pakje tijdschriften van Cor van de 23e, ook van 
Wil van de 14e. Alles is goed, maar schat, waarom schrijf je me toch niet eens dat waar ik om vraag 
en wat mij interesseert: dat weet je toch wel? Vanavond meelspijs, was lekker. Nog naar Leen 
Ammerzaal in het lazaret geweest, kregen daar een heel brood van een zuster van het Rode Kruis.  
 
27-4-1944  
Wagon kisten met flessen most gelost, most is niet zo lekker. Daarna geladen met kisten schnaps 
waarop we de etiketten “Marketender Waare” moesten plakken. Daarna weer in de suiker, laat dan 
± 2kg suiker via m’n gulp in mijn broekspijpen glijden, handje voor handje ondanks de alziende ogen 
van de wachten. Er is ons gezegd dat we onze wachten niet mochten beledigen of uitschelden, het 
zijn allen oorlogsgewonden die mank zijn of andere gebreken hebben. Van Lager 7 is ook een ploegje 
jongens ons komen helpen, hun wachtsoldaat liep met een stok te strompelen. Krijg nog een gepikte 
schelvis van ± 1kg, fijn voor morgen en zal hem aan onze koks geven. Post van Wim Janssen van de 
19e en een pakketje van 30 maart. Begrijp niet schat waarom je me dat toch stuurt, hou het toch zelf 
maar ik had graag dat je me stuurde wat ik je vroeg. Stuur brief en kaart naar Wil en kaartje naar 
Bos.  
 
28-4-1944  
Er is veel werk, jongens van Lager 7 komen ons helpen. Een wagon met most gelost. Kook wat 
havermout tijdens het middageten, dan vooralarm. Vandaag 7 wagons geladen, allemaal sterke 
drank in vaten en kisten. Op het laatst weer in de suiker en weer vooralarm, ± 1½kg suiker vandaag. 
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Schrijf kaartje aan Cor. Piet Michel weer thuis van Wolfsberg, heeft geen succes voor mij bereikt 
aangaande het verzoekschrift wat hij mee nam voor de vrijstelling. Wel kan ik vrij worden als ik 
omgeruild wordt, dus als iemand anders m’n plaats inneemt als Kgf! Zondag en maandag mogen we 
niet (trouwens geen enkele krijgsgevangene) naar buiten. De uitgangsbewijzen moeten we 
zaterdagavond inleveren, wat zou er loos zijn? We hebben een Hollandse vlag ontvangen. Er zijn nu 
Americaanse pakketten voor ons, ook Franse en Hollandse, wat een rijkdom! Geweldig! Post van 
Lucas van Sinderen uit Hamburg, waar hij heeft gebokst, ik begrijp maar niet waarom Theo 
Huizenaar mij niet schrijft. Het boerencommando gaat ook niet door; de Hollanders moeten bij 
elkaar blijven is gezegd. Geen post vandaag. De kok heeft de vis laten verbranden die ik hem gaf, 
maar Rinus heeft zure haringen gekocht, dus toch vis!  
 
29-4-1944  
2 Wagons met vaatjes schnaps geladen en 1 wagon most lossen. Gisteren waren Piet Luijkx, Janus 
Klaassen en Rikkert Iwema onder invloed van sterke drank uit de wagons. Vanmorgen mij laten 
scheren en een slok jajem uit vaatje genomen, brr… Daarna in de suiker, niets mee kunnen nemen, 
worden gefouilleerd door wachtposten en zijn om 13.00 uur klaar. Gaan in kazerne baden en dan 
naar de stad, briefkaartfoto’s halen, zijn goed geworden. In de bioscoop draait: “Klein grensverkeer”, 
leuke film over Oostenrijk met Willy Fritsch. Post van Moe van de 20e, van Wil niets. Heb zo’n idee 
dat het pakje over OP niet zal aankomen. De Hollandse vlag hangt nu gedrapeerd in de kamer. Het is 
beroerd dat we morgen en de 1e mei niet uit mogen gaan, die hier als feestdag wordt gevierd. Maar 
morgen moet de hele brouwerijploeg werken, zodat we toch van de week een vrije dag hebben. Eten 
weer zure haring. Ik ben door m’n reichsmarken heen, in 3 weken tijd ± 65 mark. Heb nog ± 60 mark 
Kgf-geld, zal proberen dat om te wisselen voor goede marken. Krijg dan nog laat, als ik op bed lig, 
een kaart van Kees van Gorkum uit Sneek. Kan wel huilen, allen thuis en ik hier, ontzettend zoals ik 
me voel. Maar met verbeten wilskracht zal ik me blijven beheersen, totdat de tijd daar is dat we 
weer thuiskomen. Als het dan nog niet te laat is om nog voldoende te verdienen zodat ik de 
sportschool kan beginnen; schreef Wil me nu ook maar daar over. Van Moe kreeg ik ook al post van 
de 18e en van Wil de 14e! Het is de laatste dagen koud met een echte gure wind.  
 
30-4-1944  
Verjaardag van Prinses Juliana. Vandaag werken, het is wel zonnig maar fris. Wagons met 
cornedbeef, leverworst en appelsap gelost. Met 5 man bij de lift en op de wc eten we met z’n vijven 
2 blikken cornedbeef van 1700gr op, ondanks het alziende oog van de wachtpost. Dan nog 1 
leverworst en 1 cornedbeef mee naar Gösting voor 5 man. Met z’n vieren een paar flessen most 
gedronken en ook nog wat flessen weggezet, voor als we later dorst krijgen. Na 17.00 pas thuis, geen 
post en gaan in de stad eten: erwten met witte bonen en aardappelen, meelspijs na met wijn. 
Hebben lekker gegeten, ondanks dat we niet weg mochten. Ik moet veel schrijven, maar heb er 
absoluut geen tijd en zin in, zolang ik geen post van Wil krijg. De jongens van Lager 7 zijn vanmorgen 
ook uit Gösting gehaald om te werken, maar waren al weer vlug klaar. Ga maar vlug slapen, 
onvoldaan en ik heb overal zwaar hekel aan. Morgen, 1 mei, moeten we ook weer werken, bah, wat 
een wereld; “immer arbeiten” is hier de leuze! Werken, werken en nog eens werken! Piet Michel 
leest ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana de dagorder voor, wij zingen daarna het 
Wilhelmus.  
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1-5-1944  
Feestdag hier, voor ons een dag van arbeid, als we met 7 man op de brouwerij aankomen is vandaar 
naar Gösting opgebeld: iedereen moet komen, er zijn weer een aantal wagons en dat terwijl we 
dachten weer vlug thuis te zijn! Hebben wagons gelost, 1 x kisten wijn, 1 x kisten most, 1 x vaten 
alcohol en 1 x zuurkool. Flink aangepoot, paar flessen most opgedronken en ook heel wat kapot 
gegaan. Vannacht was het een gedrang voor onze wc (1!), veel jongens hadden last van diarree. 
Waarschijnlijk van het eten van gisteren, vanmorgen lagen overal hoopjes beneden, een frisse boel! 
Het regent nu en het is somber weer, dat weer doet je ontzettend naar huis verlangen. Het eten 
vanmiddag was hopeloos, om 15.30 thuis. Van het Rode Kruis uit Den Haag krijgen we vanavond 
blikjes vispasta, tomatenpuree, potje mosterd, tafelzuur, pakje zware tabak, 5 sigaren, 30 sigaretten, 
prima dat alles! En dan nog pakje van Wil van de 28e maart, alles in orde, ik krijg de laatste tijd veel 
pakketten, maar zal Wil voor de zoveelste keer schrijven dat zij dat niet meer moet doen. Er zijn wat 
pakketten over, we besluiten de OG en de Gefreiter ook een pakket te geven. We kunnen ze beter 
tot vriend houden, temeer daar we van hen absoluut geen last hebben.  
 
2-5-1944  
Veel werk, 5 wagons suiker moeten geladen worden; ± 80.000kg! En dan nog 6 wagons lossen met 
zuurkool, vleesconserven enz. Daarvoor worden een stel jongens van Lager 7 erbij gehaald. Het 
middageten is meer dan slecht, we eten er niets van en reclameren, geen goed eten dan ook geen 
werk! Een poosje na schafttijd komt de OZM Weindal, hij kan er heel wat aan verbeteren als hij maar 
wilde! We moeten dan toch gaan werken, anders weigeren we dienst en kunnen dan mogelijk met 
wapens geprest worden. Maar er zou volgens Weindal verbetering komen, gelukkig had ik wat 
gortmout gekookt zodat het werk toch niet met een lege maag wordt gedaan. Zijn klaar om 18.00 
uur, hoewel de wagons niet af zijn. We zijn allen hongerig en sikkeneurig, hopen dat ons protest 
geholpen zal hebben. We praten veel over het geval en ook over de binnendienst, die niet haar 
plichten na komt. s’Avonds zijn er 4 brieven, 3 van Wil van 18, 23 en 24 april en 1 van broer Antoon 
van 21 april, alles goed. Krijg ook leuke foto’s van Corrie waar ik erg blij mee ben. Het eten is 
vanavond matig en er is veel gekanker over alles. Ook is Piet Michel bij OZM Weindal en de 
Hauptman geweest over het eten enz. Onze vertrouwensman Piet Michel gaat overal op af en praat 
voor ons waar hij maar voordeel ziet, een prima kerel. Maar hij wordt ook nogal eens in de maling 
genomen. Anton van Lierop is naar het lazaret gebracht, Alexander Merki is aan zijn pink 
geopereerd.  
 
3-5-1944  
Er is weer veel werk en werken met ontbloot bovenlichaam in de warme zon. 1 wagon appelsap 
gelost, wagon suiker geladen en wagon met vaten brandewijn gelost. Fles appelsap leeggedronken 
en 1kg suiker meegenomen. Heb een pond abrikozen op sap. Drink een borrel en een glaasje wijn, is 
goed voor het bloed. In Holland hebben velen dat niet meer en is dat alleen zwart te krijgen en wij 
hebben volop. Het eten vanmiddag was prima, prei met aardappelen. Zou het protest geholpen 
hebben? Vanavond aardappelsoep en meelspijs, fijn is dat. We krijgen alvast tegen het uitdrogen van 
de kaas, ieder ± 200gr van het Franse Rode Kruis, de volgende week krijgen we de rest van het 
pakket.  
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4-5-1944  
Niet veel werk, wat wijn naar het station brengen en water in de vaten zuurkool doen. Er zijn 4 
wagons met lekke zuurkoolvaten die flink stinken. Ik mag vroeg weg en ga om 17.30 naar de 
bioscoop, leuke film “Louter Liebe”. Eten vanmiddag en vanavond goed, heb vanmiddag zelf nog 
bonen gekookt. Rinus en Abel doen geen donder meer, zal wel voor me zelf zorgen dan. Americaans 
pakket uitgereikt, prima met 100 Marvels sigaretten, 2 plakken chocolade, busje koffie, pakje suiker, 
pak rozijnen, 2 stukjes zeep, pak kaas, pak biscuits, bus volle melkpoeder, bus boter, bus vlees, bus 
cornedbeef, bus jam, blik zalm en blik worst. Zoiets krijgen we elke maand! Ook van het Franse en 
misschien ook van het Hollandse Rode Kruis. We hebben het veel en veel beter dan iemand in 
Holland! Alleen ons werk en gevangenschap is slavernij, maar ja, we hopen maar weer op een 
spoedig einde. Geen post vandaag. Schrijf nog laat een brief aan Wil en terwijl ik schrijf is er om 
22.30 luchtalarm, duurt een klein uurtje maar er gebeurt gelukkig niets. Als er alarm is, komen er 
altijd vrachtauto’s op het plein vóór ons staan, waarschijnlijk om ons op te halen als het in de stad 
nodig is.  
 
5-5-1944  
Vandaag een vrije dag, maar het is geen mooi weer en het regent zachtjes. Scheer mezelf, loop wel 
in een kort broekje maar we kunnen niet zonnebaden. Jan de Roock is weer terug uit het lazaret, is 
erg mager geworden. Kook wat havermout. s’Avonds naar de film “Das grosse Spiel”, mooie 
sportfilm. Post van Cor van 1 mei en de vrouw van Jaap. Vandaag niet veel te beleven geweest. 
s’Nachts gaat er nu een raam open, dat scheelt een stuk, het is veel frisser als we slapen. Van het 
Rode Kruis in Geneve weer een partij leesboeken gehad.  
 
6-5-1944  
2 wagons lossen, 1 x wijn en 1 x appelsap in kisten, een paar slokken daarvan genomen. Met auto 
naar het badhuis en om 15.00 uur weer thuis. Hoor later dat er weer flessen zijn gesneuveld. Het is 
regenachtig weer. Horen van velen dat de oorlog wel vlug afgelopen zal zijn, ik hoop het ook, maar 
zie er nog niet veel heil in. Als we allen onze familie, vrouwen en kinderen maar weer gezond en wel 
terugvinden. Dat is voor ons het voornaamste! Allen hebben de buik vol van de oorlog, het duurt ook 
te lang en enig uitzicht is nog niet te bespeuren. Ga wat wandelen in Graz in burger, maar vind geen 
voldoening en ga maar weer terug naar Gösting.  
 
7-5-1944  
De hele dag is het slecht weer. Ben vrij maar heb er niet veel aan, had liever in de zon gelegen. Schrijf 
verschillende brieven, heb erwten gekookt en vlees met vet, stukjes die over waren van vanmiddag. 
Het is goed te merken dat er veel voorraad is nu, gisteren en ook vandaag. Er bleef veel eten staan, 



 

142 

 

doordat door ons uit eigen voorraad gekookt en gegeten wordt. Dat hadden we in het begin ook niet 
kunnen bedenken dat we zo er voor zouden staan, maar beter zo dan anders natuurlijk. Veel jongens 
zijn naar het cafeetje boven, ik blijf thuis, het regent hevig. Heb toch zo’n heimwee naar huis, maar 
kan niet meer huilen zoals in het begin. Ben ik dan zo hard en onverschillig geworden?. Enfin, 
niemand van ons huilt meer, vroeger gebeurde dat veel. s’Nachts als je wakker lag en zelf het ook te 
kwaad had hoorde je de maten ook snikken, huilen of allerlei verwensingen uiten; maar we zijn het 
leven als Kgf nu gewoon en weten niet anders meer. Als ik dan een krant in handen krijg, zoals ook 
vanavond en je leest dan dat De Boer en anderen weer in Duitsland hebben gebokst, Luc van Dam in 
Brussel, waarmee zij goed geld verdienen, dan vraag ik mezelf af: waarom ik niet? Ik heb ook zo het 
idee dat er voor mij niet gedaan wordt wat gedaan kan worden, anders was ik toch allang vrij 
geweest?  
 
8-5-1944  
Nog steeds regenachtig weer, er zijn 3 wagons te lossen, 2 met kisten wijn en 1 met appelsap, krijg 
een borrel en drink wat appelsap en zijn om 18.00 uur klaar. Sally de la Bella, is een fijne vent, ruilt 
sigaret voor wat boterbonnen. Het is eigenaardig, maar veel personen vragen ons om sigaretten, zo 
ook van de week iemand in vol uniform. Wat het voor een pias was weet ik niet, maar hij vroeg om 
een sigaret! Eigenaardige wereld toch! Vol met tegenstellingen en dingen die in strijd zijn met de 
gewoonte, zou het een teken van deze tijd of periode zijn? Opvallend ook, dat hier (we hebben het 
dikwijls geladen en gelost) alleen de bemanningen van tanks en vliegtuigen chocolade krijgen, terwijl 
jij het in de Americaanse pakketten vindt. Eten vanmiddag behoorlijk, vanavond matig. Vandaag 
geen post. Heb toch zo’n behoefte aan jullie lieverds om eens heerlijk te kroelen en te kussen. Dat is 
nu bijna 10 maanden geleden en steeds komen er weer maanden bij.  
 
9-5-1944  
Wagons uitladen en kisten met wijn naar de Mittelkeller gebracht. Spreken daar 2 Engelsen die een 
slippertje hebben gemaakt in de hoerenkast in Puntigam. Zij zijn erg optimistisch en zeggen, dat deze 
maand de invasie wel zal komen, ze denken in de Middellandsche Zee, het is te hopen! Waren op 
Kreta gevangen genomen, nu al 3 jaar geleden! Het zijn echte Engelsen, onverschillig, lollig en nog 
jong. Krijgen van hen 500gr bonnen voor wittebrood, die hebben zij zeker geruild voor chocolade, 
sigaretten of zo. s’Middags halen we voor 6 man cakegebak. Vanmorgen met koffiedrinken had ik 
ook gebak, gekocht op bonnen die ik kreeg. M’n geld is bijna op, wel heb ik nog 75 mark Kgf-geld, 
maar kan daar in winkels niets voor kopen, wel bier in Gösting. Om 18.00 klaar, fijne wijn gedronken, 
een borrel daarna voor het bloed, flink suiker gegeten en 1½ pond suiker mee. Thuis brief van Wil 
van de 28e en van Pa van de 30e, ook nog van J. Bos van 21 april. Alles nog goed, ook 3 leuke 
fotootjes van Corrie. Piet Michel heeft vanuit Geneve bericht gehad dat er voor ons Americaanse 
pakketten van 5kg zijn afgezonden. We krijgen er nu 2 per maand! s’Middags wordt het goed weer.  
 
10-5-1944  
Vier jaar terug op deze datum woedde de oorlogsstorm over ons land. Vandaag 4 wagons suiker 
laden, ± 60.000kg Russische suiker. Als we er mee klaar zijn, mogen we naar huis gaan, dus er wordt 
flink aan getrokken. Tegen 11.00 uur janken de sirenes, dat geintje duurt ruim 2 uur! Na het eten ga 
ik weg naar de tandarts, had dit een tijd terug al besproken, wortel en zenuwbehandeling door 
vrouwelijke tandarts, volgende week terugkomen. Vele jongens hebben op hun mouw “Holland” 
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staan, wekt overal sympathie op. De andere jongens zijn om 17.00 klaar. Dan naar de bioscoop: “Het 
onschuldige uur”, leuke film. Vanavond meelspijs, was prima. Er zijn ± 800 Americaanse pakketten 
afgezonden, elke maand dus 2! En bovendien van Hollanders in Argentinië ook voor ieder 80 
Americaanse sigaretten extra! Wat een rijkdom aan sigaretten! Piet Michel leest de dagorder voor. 
Kaart van Cor van 5 mei, alles goed. Vandaag prima weer geweest, vanavond regen. Oogst vandaag  
± 3kg suiker. Al sinds 8 dagen is er geen melding gemaakt van diefstal van goederen door de posten! 
(ondanks dat pikken we nog even hard!). Er zijn lichaamsmaten genomen van de jongens, voor de 
komende uniformen, we krijgen het nog prima, weelderig zelfs. Krijg potje vet voor het meebrengen 
van lege potjes voor de vrouw van Joost. We zijn Kgf, maar nu beseffen we pas hoeveel er voor ons 
wordt gedaan. Als steeds die pakketten enz. doorgaan, kunnen we zeggen dat we het prima hebben, 
veel en veel beter dan in Holland waar bijna niets meer is, of voor veel geld te koop is. Er gaan steeds 
geruchten, dat de invasie wel vlug zal komen, steeds worden de kusten zwaar gebombardeerd.  
 
11-5-1944  
4 Wagons met bronwater geladen en als we daarmee klaar waren mochten we naar huis gaan, een 
systeem dat voor de Duitsers veel beter is, ook voor ons vanzelfsprekend. Er wordt nu flink gewerkt, 
hetgeen we anders toch wel deden (maar soms hebben we nukken en sommige dagen werken we 
bijna niet). Waren al vroeg thuis om 17.30 uur. Vanmiddag bonen gekookt, was lekker met spinazie, 
dus weer eens verse groente. Als we thuiskomen zijn de sigaretten uit Argentinië er, een gift van de 
Hollanders daar. Voor elk 8 pakjes a 10 stuks, prima Americaanse sigaretten. Laat me scheren en 
knippen en koop bioscoopkaartjes voor morgenavond. Rinus heeft voor mij 10 mark omgewisseld. 
Schrijf briefje voor Wil. Geen post vandaag, jammer, morgen misschien?  
 
12-5-1944  
5 Wagons bronwater laden, als deze klaar zijn kunnen wij naar huis. We werken s’morgens hard, 
idioot eigenlijk dat we als Kgf zo hard werken, maar we zijn allemaal potige jongens en een middag 
vrij is ook heel wat waard. We kunnen gewoon niet heel erg langzaam werken zoals de Italianen en 
de Russen, want dat is gewoon treurig. Ons schijnt het werken in het bloed te zitten, hoewel als je zo 
als de Russen een jaar of drie gevangen bent, heb je op den duur ook overal maling aan, begrijpelijk. 
We zijn allen tierig en vrolijk, in tegenstelling tot anderen zoals de Fransen, Italianen, Russen enz. 
Maar zoals wij het ondergaan is wel het beste, we houden er de moed maar in, zo van je “hela hola”! 
Om 12.00 gaan we eten en er zijn al 3 wagons geladen, al leek het soms wel of we los water aan het 
laden waren in plaats van flessen, het stroomde de wagon uit! Ben hongerig, want ik ben m’n brood 
vergeten. Het is mooi weer, heb weer flink wat te schrijven. Vanmiddag nog 2 wagons laden. Bij het 
eten zitten we allen met blikken voor ons, de een met vlees, de ander met worst, zalm of tomaten, 
allemaal prima waren uit de pakketten. Alles vol vitaminen en de Duitse wachten en kijken hun ogen 
uit. En wij maar bikken en goede sigaretten roken, wat een genot, vooral voor de rokers! Om 17.00 
uur thuis, zijn lekker vroeg. Giften van het Franse Rode Kruis worden verdeeld, we krijgen ieder: 50gr 
tabak, 25 sigaretten, 1½kg biscuits, ± 250gr pruimen en ± 500gr vlees! Eten en daarna naar de 
bioscoop: een schitterende film “Liebe, Leidenschaft und Leid” zo mooi heb ik hier nog geen film 
gezien. Krijgen vanavond een stukje zeep van het Hollandse Rode Kruis.  
Ook win ik pakje van iemand uit Den Haag: bonen, havermout, tarwebloem, geroosterd brood en 
een pak carameldrank. Krijg brief van Wil van 6 mei, in 6 dagen over gestuurd, daarin foto’s waarvan 
één van Corrie. Wil schrijft dat zij zo ontzettend naar mij verlangt, lieveling, als je eens wist hoe ik 
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naar jullie verlang. Zo vreselijk erg, dat begrijp je wel. Er gaan geruchten, dat we hier weggaan naar 
barakken achter de Artilleriekazerne (na de oorlog bekend als Belgierkazerne) in Wetzelsdorf, maar 
of het beter voor ons zal zijn?  
 
13-5-1944  
Vies weertje met regen. Wagon schnaps gelost in kisten, ± 10 flessen “sneuvelen”, Abel heeft er ook 
3, maar die laat hij liggen. Moeten nu gehaald worden, als de flessen nog niet weg zijn! Dan nog 2 
wagons suiker laden, ik heb ± 2kg kandijsuiker. Zijn pas om 17.30 thuis, geen bad gehad. Het eten 
vanmiddag en vanavond was behoorlijk. Krijg van Mimi meelspijs en goede koffie. Er zijn 3 brieven, 
van Wil, Jeanne en Annie (beide zusters). Er zitten leuke foto’s in Wil’s brief van 3 mei, schat wat ben 
je toch een lieverd als ik je zo met Corrie en Mia op de foto zie, gelukkig alles goed thuis. Wanneer 
zal de tijd weer komen dat we gelukkig bij elkaar zijn? Ik ga laat slapen, maak een pakje voor Wil in 
orde met heel wat prima waren, als alles maar goed aankomt. Stek, Van Randeraat en 
Hoppenbrouwer zijn vannacht weggebleven, waren behoorlijk dronken.  
 
14-5-1944  
Zondag: moeten werken tot 11.00, niets aan te doen en dan naar huis. Morgen vrije dag. Heb weer 
heel wat te schrijven. Om 11.00 uur moeten we toch naar Lager 7 om daar te helpen, 4 wagons 
suiker laden en 2 wagons kistjes met pruimen uitladen. Nu pas om 14.00 uur thuis. Mooi zonnig weer 
nu, gaan wat wandelen en naar de bioscoop om 19.45 uur. Voor niets gegaan, is dezelfde film als van 
de week. Niet veel te beleven geweest vandaag. Heb havermout gekookt. Rinus en Abel hebben de 
flessen schnaps opgehaald, die Abel eerder heeft weggelegd. Deze brengen 36 mark op, ieder 12 
mark, hebben dus weer wat.  
 
15-5-1944  
Ben vrij vandaag, het is druilerig weer, schrijf wat en kook wat havermout. s’Middags worden weer 
de Americaanse pakketten uitgedeeld, weer hetzelfde als de vorige, nu met 100 Roy-sigaretten. Ruil 
deze voor Rally- en Camel sigaretten, wat een rijkdom! En ook weer 7 blikken met conserven. Maar 
ondanks al het goede nu en de uniformen binnenkort, zou ik toch duizendmaal liever thuis bij vrouw 
en kind willen zijn. We schatten de Americaanse pakketten op een waarde van 250-350 gulden, als 
men deze nu moest kopen. Deze maand krijgen we er 3, volgende week maandag nog 1 pakket en 
dan 2, op de 1e en de 15e van de maand, er is voorraad tot augustus toe. Er waren ruim 800 
pakketten. Buiten de Americaanse pakketten waren er nog een honderdtal gewone pakketten. Het 
eten vanmiddag en vanavond was goed. Geen post vandaag. Doe alle geschreven post weg, 2 
brieven en 5 kaarten. De jongens waren vroeg thuis, doordat we s’morgens nu een half uur vroeger 
weggaan (staan op tussen 05.00 - 05.30). De tram neemt nu ook de Italianen mee, we zijn dan om 
06.45 in het Lager, dat scheelt heel wat en het blijft voorlopig ook zo. Het verlof van de 
civielarbeiders, dat tot 15 mei was ingetrokken, is weer voor onbepaalde tijd verlengd. Dat is toch 
niet voor niets, er is toch wel wat bijzonders aan de hand.  
 
16-5-1944  
2 Wagons met aardappelen geladen, is nu niet zo vermoeiend meer, daar de zakken nu electrisch 
langs een baan omhoog gebracht worden, dan in de auto en zo in de wagon. Eten vanmiddag goed, 
prei met aardappelen. Eten s’avonds niet zo goed, zijn nu steeds vroeg thuis, om 18.45 uur. Krijg veel 
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post, brief van Wil van 8 mei, van Theo ook, Cor, Jaap’s vrouw, Verkade en kaart retour die ik Jeanne 
schreef op 10 april (was Mathenesserdijk ipv …laan). Alles prima in orde, Wil heeft het pakje OP 
ontvangen maar er wordt weer wat uit vermist. Theo heeft wat brieven naar mij gestuurd, maar ik 
heb die nooit ontvangen. Er wordt nog steeds voor mij gewerkt voor vrijlating, maar ik heb er 
absoluut geen hoop meer op. Steeds meer gepraat over de invasie, de couranten staan er ook bol 
van. De Russen winnen steeds meer aan terrein aan het oostelijk front.  
 
17-5-1944  
Regenachtig. 2 Wagons met bronwater gelost, we doen erg langzaam aan. Moet s’middags naar de 
tandarts, volgende week weer terugkomen. s’Avonds naar de bioscoop:”Geheimnis Tibet”, er is geen 
donder aan die film. Eten vanmiddag en vanavond goed, geen post. We horen vertellen dat Nieuw 
Guinea weer in handen van de Hollanders is, of het waar is? Rinus stuurt een pakje weg: 19kg! Zien 
in de bioscoop de “Deutsche Wochenschau”, waarbij het onderwater laten lopen van Holland wordt 
getoond: treurig zoveel land verwoest wordt en al is. Merki is al een poos in het lazaret, zijn pink is 
afgezet. Gebruiken met het eten busje zalm en busje jam uit een Americaans pakket, prima, prima!  
 
18-5-1944  
s’Morgens 3 wagons bronwater gelost en 1 wagon appelsap. s’Middags 1 wagon boter in vaten en 
dozen en dat alles op de Hemelsvaartsdag. In Holland een feestdag maar hier is het een werkdag. 
Vanmorgen goed weer en s’middags hagelbuien. Goed eten vanmiddag en avond, heb 3 eieren 
meegebracht en deze vanavond gekookt. Uit onze voorraad (werkelijk!) conserven uit de pakketten, 
gebruiken we 850gr vlees voor door het eten en op het brood. Het zit-, eet- en slaapvertrek in 
Gösting is afgekeurd, er wordt door de Commissie van het Zweedse Rode Kruis toch hard gewerkt!  
 
19-5-1944  
Tamelijk goed weer. Vannacht heb ik het weer te pakken gehad, heimwee, kon maar niet slapen. 
Verlang toch zo naar huis, wanneer zal die tijd toch weer komen? De plaats Cassino in Italie is door 
de Duitsers ontruimd. Geallieerden voeren een grote veldslag met artilleriebeschietingen uit op 
Monte Cassino waar de Duitse Wehrmacht zich heeft verschanst. Eigenaardig is nu, dat wij elke dag 
zeer belangstellend zijn naar de oorlogstoestand, dat is logisch daar het in nauw verband staat met 
onze komende bevrijding. De chocolade, dat in onze pakketten zit, wordt nu veel gevraagd als we in 
winkels in Graz komen en ook door de Duitse soldaten! Wat een verschil toch, wij soldaten in 
krijgsgevangenschap hebben chocolade, goede sigaretten en voedselpakketten. In 3 wagons 
±45.000kg suiker geladen, wat een waarde toch! Heb ± 2kg suiker meegenomen. Krijg post van 
Jeanne van 11 mei, zij schrijft me dat ik zo moedeloos en uitzichtloos schrijf. Wil is bij haar geweest 
met een brief van mij die zij pas had ontvangen, allebei hebben zij er om gehuild. Ik begrijp dat niet, 
wat ik dan wel heb geschreven, steeds probeer ik juist zo opgewekt mogelijk te schrijven. Maar ik zal 
wel vlug bericht van Wil ontvangen, hoe of wat, dan zal ik weer vlug terug schrijven. Vanmiddag heb 
ik haar ook al een OP-briefje geschreven. We krijgen over juni en juli weer 3 Americaanse pakketten.  
 
20-5-1944  
Prachtig weer. Ruimte maken voor 6 wagons bronwater die misschien vanmiddag kunnen komen. 
Dus dat is weer werken op zaterdagmiddag. Onze wachtpost loopt peukjes van ons op te scharrelen 
in het schaftlokaal, om daarvan een sigaretje te draaien! Hoe bestaat het! We gaan baden, hoewel 
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de wagons met bronwater zouden komen. Het weer betrekt toch. Geld over april gehad: 29.40 mark 
Kgf-geld, misschien kan Cor deze marken ruilen voor goede reichsmarken, en ook een gutschein van 
3 mark, dat is een tegoed wel elke maand verschillend naar gelang de ziekte en arbeidsuren. Dat geld 
wordt naar huis gestuurd door het Stalag. Eten bruine bonen en vlees. Op brood worst, vlees, zalm, 
wat een genot en dan die fijne melkpoeder. Ben nu 10 maanden hier!  
 
21-5-1944  
Vandaag is het Moederdag en ben ik vrij. Schrijf heel wat en maak Wil’s pakje klaar. Maak beker 
echte koffie met volle melk dat een prima smaakt! Het eten is vanmiddag prima, voortaan krijgen we 
ook warm eten, s’avonds vervalt dan het warme eten, de pot wordt nu wel vaster. Het is druilerig 
weer en ga wat wandelen. Mogen niet meer in de bioscoop, de Polizei staat er voor en controleert. 
Maar wij zijn in burger dus dat hindert niet en hebben er dus geen last van. De film: “De Zweedse 
Nachtegaal” met Ilse Werner is een mooie zangfilm. Niet veel te beleven geweest vandaag en geen 
post ontvangen.  
 
22-5-1944  
Goed weer. In Mittelkeller werken, daar ligt voor miljoenen aan schnaps en wijn opgeslagen in vaten 
en kisten. Het weer is toch weer gedraaid en hebben nu regen, onweer en bliksem is niet van de 
lucht. We eten prima, vanmiddag 2 wagons bronwater gelost en zijn vroeg klaar. Rinus is nu steeds 
thuis, heeft binnendienst en is ook schoenmaker, hij heeft goed leven. Hij verdient hier en daar wat 
bij met karweitjes bij mensen en bikt daar dan ook soms. Jan Knoppert ligt ook in het lazaret, moet 
waarschijnlijk ook een vinger missen, zoals Merki zijn pink, vreselijk is dat. Heel wat jongens lopen nu 
in een kort broekje, alleen het weer leent zich daarvoor nog niet. We worden overal aangezien voor 
Engelsen, vooral meisjes en vrouwen zien ons daar voor aan, soms als we met de tram gaan en 
anderen passeren horen we hen zeggen: “boy, boy”, of zij praten dan Engels met elkaar om 
opgemerkt te worden. Jongens spreken ons vaak aan met:”You speak English”? Maar het is voor 
burgers streng verboden tegen Kgf te praten of omgang te hebben, daar kunnen zij zwaar voor 
worden gestraft. Aan de Italianen hebben de burgers allemaal de pest, “badoglio’s” worden ze 
genoemd. Toch zijn er aardige jongens onder, ik praat er wel eens mee. Vanavond is het eten weer 
slechter, krijg post van Jan de Heus en ook van Wil, beiden van 13 mei. Ik schrik van Wil’s brief, 
waarin zij mij verzoekt haar niet meer te schrijven op de manier zoals ik heb gedaan. Nee schat, zal 
dat niet meer doen, morgen schrijf ik je een fijne brief terug. Weer een Americaans pakket gehad, 
weer met 100 Americaanse “Old Gold” sigaretten, wat een weelde toch met alle waren in het 
pakket. Ruil m’n oude schoenen voor 2 pakjes Chesterfield, een plak chocolade en een stukje zeep.  
 
23-5-1944  
1 Wagon met 10.000kg margarine uitladen en naar vrieskelder brengen. Koop wat rabarber en krijg 
een kleine kilo rauwe reebout. Veel zin om te werken is er nu helemaal niet meer onder de jongens, 
nu we het zo goed hebben met de pakketten. Wat een verschil met de eerste tijd dat we gevangen 
waren. En wat vergeet een mens toch ook vlug, toen waren we blij als we wat tabak en brood van 
Russen of anderen kregen. Maar nu neemt Esman een halve zak met goed brood mee, naar het lager 
om het aan de konijnen van de voorarbeiders te geven. Terwijl jongens van de Hollandse post, 
Russen en zelfs de Gefreiter in Gösting het dolgraag zouden willen hebben om het op te eten. Nee, 
velen van ons zijn de slechte tijd die we hebben meegemaakt al vergeten. Beseffen blijkbaar niet dat 
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er nog veel honger geleden wordt, er vallen daar harde woorden over. Koop 500gr broodjes, zijn 
heerlijk vers. Het is veel prettiger nu we s’avonds vroeger klaar zijn. Piet Michel is weer naar het 
Stammlager in Wolfsberg voor verschillende dingen. Moet nog een brief schrijven aan Wil maar ik 
heb zo’n slaap en het is al donker op de kamer, dat ik het morgen zal doen. Schreef vandaag een 
klein briefje OP. Het is erg rustig in de lucht de laatste tijd, is dat een voorteken van een naderend 
onheil? Berichten over fronten en landingen enz, worden door ons niet zondermeer geloofd, zoals 
we dat in het begin deden. Werkelijk, erg optimistisch zijn we niet, het zal natuurlijk eens afgelopen 
zijn, maar dat het snel over zal zijn, nee daar zijn we te verstandig voor en hebben we teveel gezien. 
Ga maar weer slapen, steeds weer die sleur; werken, werken! Vanmiddag werden we verzocht (!) 
niet te stelen, hebben dat ook niet gedaan, althans geen boter, maar wel eieren en spek! Eten nog 
zoute haringen die hier soms te krijgen zijn, deze zijn zo groot als makrelen.  
 
24-5-1944  
Het is redelijk weer. Werken in de aardappelenkelder en om 09.30 luchtalarm, we zien vele Engels-
Americaanse toestellen en er wordt flink geschoten. Om 11.00 uur alles weer veilig. Vanmiddag naar 
de tandarts geweest, de kies is nu goed, volgende week terugkomen. Naar de bioscoop geweest: 
“Das sondige Dorf”, leuke film. Krijg brief van Moe van 15 april, ik begrijp het maar niet, ook zij 
schrijft dat ik niet meer zo troosteloos moet schrijven, Wil was daar erg van onder de indruk. Schrijf 
brief aan Wil terug dat zij zich absoluut niet druk moet maken over mij. Eten meelspijs en krijg een 
fijne vis van Wolf, de kok. Rinus heeft de reebout fijn gebraden in de boter, smaakte prima. Hoe kan 
het, tegenwoordig kunnen we het eten niet op, wat we van het lager krijgen. We hebben het prima, 
ook door de pakketten die we per week krijgen met o.a. 300gr boter en dan nog de pakketten die we 
2x per maand krijgen, en waar dan ook nog 900gr extra van al het andere in zit. Krijg van Cor een 
pakje met tijdschriften en een kort broekje, wat echter te klein is.  
 
25-5-1944 
Ben vandaag de hulpkok in de keuken. Om 06.00 uur weg naar Lager 1, eet daar eerst 2 meelspijzen 
en drink een bak koffie. Eerst aardappelen schillen en dan koken voor middag- en avondeten voor ± 
200 man! Krijg dubbele porties goed eten en nog pudding na in de keuken. Maar ik ga er toch niet 
meer heen ondanks het goede eten, het is er broeiend warm en je moet heel hard werken. Vandaag 
prachtig weer geweest. Over de oorlogstoestand is niet veel bekend. Jan de Roock gaat naar huis, 
wat een bofferd, maar er wordt beweerd dat daar een luchtje aan zit, of het waar is? Hij is altijd een 
jofele kameraad geweest. Ik zal Wil schrijven dat zij er eens heen moet gaan, het adres zit achter in 
het 1e dagboek, zij kan dan meer te weten komen, misschien is dat ook wel wat voor mij om zo vrij 
te komen. Krijg post van Cor dat hij zaterdag of zondag naar mij toekomt met Carl Mulder. Ik hoop 
maar dat hij zonder gebreken kan komen en hij m’n pakje ontvangen heeft. Kreeg gister ook een 
brief van Moe van 15 mei, ook zij en Antoon (broer) schrijven dat ik niet moedeloos moet zijn.  
 
26-5-1944  
Weer werken in de aardappelenkelder, deze is nu bijna leeg, er zal wel weer ander spul in komen bv. 
levensmiddelen. Niet veel te beleven geweest met het werken. Krijg post van Wil van 18 mei, alles 
goed en ook foto’s. Ook brief van Daan en over Kgf-post antwoordkaart van Jan Liber van 16 mei. 
Krijg voortaan via Wil elke week het weekblad “Sport” toegestuurd. Ook van Rinus Krijger is er post. 
Heb weer veel post te antwoorden. Piet Michel is weer terug uit Wolfsberg waar hij weer veel 
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bereikt heeft. Er komen in Klagenfurt 50 Hollandse gevangenen uit Duitsland, zij komen in het Stalag 
XVIII-A. Er is post gekomen, kunnen nu ook formulieren voor textiel invullen via het Rode Kruis. We 
krijgen van de Gero-fabrieken uit Zeist een embleem voor de uniformen die uit Geneve moeten 
komen. We horen nu dat andere Hollanders al 6 maanden Americaanse pakketten hebben 
ontvangen! Vandaag ± ½ fles vermout gedronken, is lekker spul! Knoppert is weer terug met zijn 
vinger nog in het verband, maar heeft nog veel pijn.  
 
27-5-1944  
Vandaag is het ook goed weer, in de aardappelenkelder gewerkt. We zijn vroeg klaar, en weer een 
kopje vermout gehad. De gehele voorraad flessen vermout is overgepakt en nagezien; aan de partij 
ontbrak door het breken en pikken hiervan ruim … 400 flessen! Gaan baden en zijn vroeg thuis. Er is 
deining over de nachtelijke brandwacht die dinsdag a.s. door ons moet worden gedaan. Michel is al 
bij verschillende hoge personen geweest, maar of het zal helpen? We worden zeker gezien als 
civielarbeiders in plaats van Kgf. Het is ook te gek dat wij als Kgf en ook tevens vijand de 
levensmiddelen van de Wehrmacht moeten beveiligen tegen aanvallen van hun vijand; onze 
bondgenoot!, dit is te idioot! Er komen steeds meer jongens in burger buiten, nergens is aan te zien 
dat we Kgf zijn. Het zal eerstdaags wel fout lopen, het wordt ook inderdaad te gek. Onze 
gevangenschap beschouwen we als een soort “vacantie”! We nemen het maar zoals het valt en 
blijven optimistisch. Naar de bioscoop geweest: “Peterle”, mooie film over een kleine jongen. Ik kom 
“dooie Willem” (Willem de Zwijger = wachtpost) tegen, ik ben in burger maar hij zegt niets.  
 
28-5-1944 - 1e Pinksterdag  
Schitterend weer, zou het zo blijven? Schrijf brief naar Wil en kijk naar de bergen, terwijl de jongens 
zonnebaden. Eten prima vanmiddag, macaronisoep met aardappelen sla en vlees. Houden zelfs nog 
een portie over voor vanavond. Rinus en ik gaan koffie drinken in de sigarenwinkel, men begroet hier 
elkaar met: “Servus” of “Grüss Gott”, wat zo leuk klinkt. Dan om 20.00 tot 22.00 uur bij de OG thuis, 
waar we een poosje geleden ook waren en wiens vrouw in Holland is geweest. Daar was ook zijn 
broer, een OO met verlof uit Rusland. Hij vertelde daarover, we drinken en eten; koffie, thee, 
schnaps, brood en meelspijs en spek! Wat hebben we het toch goed. Ruil bij Derwart voor 30 
sigaretten dan 2 busjes koffie. Ga tegen 23.00 uur nog wat schrijven, het is een fijne dag geweest.  
 
29-5-1944 - 2e Pinksterdag  
Het is weer prachtig weer, en er is luchtalarm van 09.00 tot 11.00 uur, er wordt flink geschoten en 
naar wat beweerd wordt, zijn er 2 vliegtuigen naar beneden geschoten. Lekker in de zon gelegen, het 
is erg druk van mensen langs de weg en in cafe’s. Mensen dragen mooie en fleurige klederdracht. 
Vanmiddag goed gegeten. Veel jongens lopen nu in een kort broekje. Er is in de buurt een schiettent 
en waar onze jongens, met hun borst vol spelden en bloemen, vandaan komen. Heb erg naar huis 
verlangd naar vrouw en kind. Zij zullen mij ook met dat mooie weer gemist hebben. De Hauptman is 
vanmorgen op bezoek geweest, over de maand mei krijgen we geen sigaretten van het 
compagnierantsoen. 
 
30-5-1944  
De verjaardag van m’n kleine lieve jongen, kleine schat, wel gefeliciteerd met je 2e verjaardag en ik 
hoop je spoedig zelf te kunnen pakken en kussen. Vrouwtje, ook jij schat, gelukgewenst met de 
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verjaardag van je zoon. Wat zullen jullie mij nu missen op deze dag. Vannacht was er luchtalarm en 
er is flink geschoten, door het geloop en geroep van de jongens was heel de tent wakker. Vandaag  
was er niet veel werk, moesten kapotte flessen bronwater uitzoeken. Om 09.30 luchtalarm dus 
“Jausen” in de kelder, we moeten nu apart en mogen niet meer bij de burgers. Om 11.15 uur is het 
weer veilig en gaan we gelijk schaften en in de zon liggen. Om 13.30 weer beginnen, ik ga echter om 
14.00 uur naar de sanitäter maar ga eerst m’n haar laten knippen, heb dan daarna geen zin meer om 
het eelt van m’n kleine tenen af te laten halen. Van de week dan maar en ga weer heerlijk 5 uur 
zonnebaden, het is heerlijk warm. Schrijf nog een kaartje aan Wil, voor Corrie’s verjaardag. Eten 
vanmiddag goed en vanavond weer slechter. We eten van onze eigen pakketten, dat smaakt beter. 
Prachtige avond weer, praat nog met Franse Kgf, die voor een bokswedstrijd gaat zorgen. Heb in m’n 
pakketje busje sinaasappelsap, prima, verdund met water is het zuiver sinaasappelsap. Dat is goed 
voor Corrie, ik ben weer wat voor hem en Wil aan het klaarmaken. Geen post vandaag. De 
brandwacht door de jongens is nog niet doorgegaan, de wacht en het slaaplokaaltje moet eerst 
gezuiverd worden van wandluizen.  
 
31-5-1944  
Het is goed weer. Alle vaten en kisten van de Mittelkeller moeten verhuisd worden naar de A-Keller; 
dat is werk voor een paar maanden! Eet goed vanmiddag, daarna weg naar de tandarts. Dan eet ik   
s’ avonds meelspijs en weer naar de bioscoop: “Meine Tante, deine Tante”, flauwe film. Janus 
Klaassen is voor de 2e maal wezenloos dronken. Weer geen post. De lucht is donker, het regent en 
het gaat bliksemen. We vullen formulieren in voor de aanvraag van textiel door het Hollandse Rode 
Kruis, hoop dat we het gevraagde krijgen. Zo zoetjes aan geloven we geen van allen meer dat de 
oorlog gauw zal zijn afgelopen, zoals we allen in het begin dachten. We laten het eten vaak staan 
omdat we het zogenaamd niet lusten. In het begin zouden we er opafgevlogen zijn en het een 
koningsmaal gevonden hebben, zouden we doorvoed zijn? Als we nu een keuring zouden krijgen bij 
de dokter zouden we allen goedgekeurd worden vanwege de prima conditie. In Markt Pongau was 
80 % van ons ondervoed en had een C-keuring gekregen, ikzelf had toen een A-keuring. Nu zullen ze 
dat wel allen hebben, want we zijn veel flinker en sterker geworden door het werk.  
 
1-6-1944  
Weer een nieuwe maand en prachtig weer. In de A-Keller vaten met jenever rollen, het is hier 
ontzettend donker, en als je dan boven bent geweest in de zon, zie je dan een poosje niets, absoluut 
niets. Eten vanmiddag prima, aardappelen, vlees in jus en verse sla, echte Hollandsche kost. De koks 
doen hun best om het eten zo goed mogelijk klaar te maken. Voor het eten vanmiddag even fijn 
wezen zwemmen in het zwembad van de brouwerij, maar dat zal ook wel spoedig verboden worden, 
denk ik. Vanavond weer regen en onweer. Ieder heeft een Americaans pakket gehad, prima. Post van 
Theo Huizenaar van 19 mei, weer heeft hij een nieuwe bron, ik hoop echter nergens op. Ook brief 
van Wil van 22 mei, ben blij dat alles goed is. Ben vanmiddag vrij geweest, moest naar de sanitäter, 
de eksterogen of eelt op m’n tenen aanstippen, ook een wratje op m’n schouder; waar je al niet voor 
naar de dokter kan gaan en vrij krijgt! We vragen niet beter! Brandwacht is doorgegaan, 4 man van 
Lager 7. Een protest is weg naar het Zweedse Rode Kruis. De jongens die wacht hebben, moeten 
morgen weer gewoon werken en krijgen 3 mark extra voor 1 nacht. Er waren nu pakketten bij waar 
zelfs 140 sigaretten in zaten! Ook pakjes met busjes pindakaas.  
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2-6-1944  
Weer vaten verladen. Gelukkig vanmiddag weer naar de sanitäter om m’n tenen te laten insmeren. 
Eten vandaag goed. Maak pakje voor Wil klaar en ook brief, moet vanavond weg. Stek speelt buiten 
muziek tot ± 22.00 uur, het is een fijne zwoele avond en we voelen ons geen Kgf. Ben benieuwd of 
Cor met Carl Mulder zondag nog zal komen. Heb nog steeds geen bericht of datgene dat ik op 12 mei 
verzonden heb is aangekomen. Van de Bersselaar is vandaag naar het lazaret gegaan.  
 
3-6-1944  
Gelukkig maar een halve dag werken in de vrieskelder, kisten binden en luchtig gekleed in m’n korte 
broekje, brr… , wat een baan. Spreken daar nog met Hollandse SS-ers, die vlees komen halen, we 
pesten ze met onze bolle koppen en Americaanse sigaretten en toch steeds als we met hen spreken, 
wordt het altijd een vriendelijk gesprek. Als ze wegrijden gooien ze me nog een goed half pond worst 
toe! Als we klaar zijn, zie ik tot mijn verrassing Carl Mulder staan. Cor is er ook en nadat we elkaar 
hartelijk begroet en gepraat hebben, gaan we naar huis. Naar bad en naar de sanitäter ga ik nu maar 
niet. We hebben elkaar veel te vertellen. Bij thuiskomst zit Ab voor de koffergrammofoon waarop hij 
leuke platen draait, deze hebben Cor en Carl meegebracht. Het is gewoon een kermislawaai en 
geschreeuw. Haal wat conserven en we bikken fijn. Op de brouwerij hebben de jongens 
meegegeten. Laat Cor en Carl genieten van de Americaanse sigaretten, zij willen zo met ons 
oversteken. Dan gaan we om 19.00 naar familie Fritz met z’n zessen, waar we zijn uitgenodigd, Rinus, 
ikzelf, Stek, Van Randeraat, Cor en Carl. En daar beginnen we weer te eten, worst, spek, brood, bier, 
meelspijs, schnaps, sigaretten, echte Americaanse koffie en daarbij spelen de jongens op de 
harmonica en gitaar. Een prachtavond, Stek dronken, Cor en Carl hebben volgens hun zeggen nog 
nooit zo’n avond meegemaakt. Zij slapen aan de overkant, hebben ieder een heel brood en kaas van 
de kok gehad. Morgen zijn ze ook bij ons in de kost, er wordt op gerekend. Heb nu weer wat 
reichsmarken bij Cor gewisseld.  
 
4-6-1944  
Somber weer, Cor en Carl hebben goed geslapen. Om 9 uur zijn ze bij ons, eten en drinken goede 
koffie. De jongens worden gewekt met grammofoonmuziek. We eten s’middags macaroni, spinazie, 
vlees en aardappelen, Cor en Carl genieten. Haal 518 mark op om te ruilen, Cor en Carl krijgen ± 80 
sigaretten. Ruil Cor’s broekje met die van Ab plus 2 stukken chocolade er bij; deze zijn voor Carl en 
Cor. Gaan wat wandelen en later naar de bioscoop: “Illusion”, een mooie film. De jongens hebben 
geweldig genoten, hoe kan het ook anders, eten en rokerij genoeg. Ik zal morgen m’n post maar 
schrijven, moet ook nog wat naar Jaap sturen, hij heeft het nu slecht, moet nog 2½ maand zitten, of 
liever werken, want in de cel blijft niemand, allen moeten werken zoals hier overal is. Neem afscheid 
van Cor en Carl, morgenmiddag gaan ze weer terug naar Korneuburg, maar dan ben ik er niet. Geen 
post vandaag.  
 
5-6-1944  
Goed weer, weer in de vrieskelder om kisten met margarine te binden. Eten is prima. Om 2 uur weer 
naar sanitäter, maar het is zulk prachtig weer dat we met z’n vieren in de zon gaan liggen en maar 
gaan luieren. Er zijn pakketten gekomen, voor mij helaas niets. Brief van Theo van de 25e mei; is nog 
steeds voor me bezig. Van Wil geen post, had er zo op gehoopt. Elke avond gaan nu 8 man op 
brandwacht, dan ben je eens in de 6 of 7 dagen de sigaar! Als het protest nu maar vlug behandeld 
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wordt. Vanavond is het eten niet zo bijzonder. Heb een broek gekocht, zal nog andere souvenirs 
kopen.  
 
6-6-1944  
Regenachtig, hetzelfde weer als in Holland, de ene dag mooi en de andere regen. Weer in de 
vrieskelder werken, maar we doen het slow aan. Bij het “Jausen”, een eitje gekookt, koffie met melk 
en brood met dik boter. Ook radijsjes welke hier duur zijn; 60 pfennig voor een grote bos radijs. 
Maar we bikken er goed van en dat is de hoofdzaak. s’Middags horen we dat vannacht de invasie in 
Frankrijk is begonnen. We leven in angst en hopen dat Holland gespaard zal blijven. De Engelsen 
moeten al diep in Frankrijk zijn en er moeten zware gevechten gaande zijn. Iedereen heeft het er 
hier over en velen knijpen hem. Ik ben vroeg thuis, moest naar de sanitäter, maar ga fijn naar bed tot 
17.00 uur om daarna naar de bioscoop te gaan. Post van Wil van 27 mei, alles goed gelukkig. We 
hopen nu allen dat door de invasie de oorlog snel zal zijn afgelopen. De post en pakketten uit 
Holland en er naar toe zal nu wel gestremd zijn. Als we allen elkaar maar gezond weer zien in Holland 
en hopelijk spoedig. Piet Michel vraagt de jongens of er interesse is om Duits te leren. Hij zal dan les 
geven, niemand heeft interesse. Dan vraagt hij: dan Engels leren? Ja, allen zijn daarvoor te vinden en 
morgenavond is de eerste les! We spreken steeds over de invasie en kansen. Och, was die 
verschrikkelijke oorlog maar afgelopen, en wat zal die invasie ook weer veel mensenlevens kosten. 
De Italianen, die eigenlijk geen Kgf zijn maar geïnterneerden, hebben geklaagd over te weinig eten, 
nu kookt een van de Italianen in de keuken mee waardoor ze hopelijk meer eten krijgen.  
 
7-6-1944  
Donker weer en regen. Heb m’n lange broek maar aangedaan in de vrieskelder, dat is ook heel wat 
beter. Moet s’middags weer naar de sanitäter, ga toch niet maar wel naar Gösting. Ga maar weer 
wat slapen tot 18.00, dan met Stek, Rinus en Jaap Hoppenbrouwer naar cafeetje waar Stek 
harmonica gaat spelen. Piet Michel bespreekt komende dingen o.a. het naar huis gaan, bij elkaar 
blijven, sparen van levensmiddelen voor tijden van nood. Wilde geruchten over het slagen van de 
invasie doen de ronde, er zijn zware veldslagen in Frankrijk. Als alles in Holland maar gespaard mag 
blijven. Sommigen van ons zijn erg optimistisch over het einde van de oorlog. Maar ik geloof daar 
nog niet in, over 14 dagen of langer kunnen we dat beter beoordelen. Vanavond eten we meelspijs, 
vindt het jammer dat het nu te riskant is om wat naar huis te sturen. Eet nu zelf maar de rozijnen van 
Corrie op mijn brood en andere fijne dingen. Laat eens een snorretje groeien.  
 
8-6-1944  
Somber weer met regen. Weer in de vrieskelder kisten met eieren binden. Eten is s’middags goed en 
voeren daarna met z’n vieren bijna niets uit. We moeten vanavond op brandwacht met 8 man. Met 4 
man pikken we 9 eieren en de andere jongens pikken dan 4 pakken ingevroren aardbeien, ± 4kg. 
Heerlijk was het toen we in het schaftlokaal zaten van Lager 7 en genoten van al dat lekkers! Eet 
brood met Sunmaid-rozijnen, lekker. Bij al dat heerlijke denk ik steeds aan jullie lieverds, zo graag 
wilde ik dat jullie samen met mij van al dat lekkere eten konden genieten. Dat is juist dat goede dat 
jullie missen in Holland. Schrijf m’n brief af voor Wil. Gaan om 22.00 uur slapen in een klein hokje 
met 8 bedden, de ramen geheel open. De jongens die gisteren brandwacht hadden, kookten 
havermout met dik suiker van de gepikte buit.  
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9-6-1944  
Om 06.00 uur op en om 07.30 lopen we weer naar de brouwerij om daar aan onze dagtaak te 
beginnen. De jongens hebben post meegebracht vanaf Gösting. Brief van Wil van de 30e mei, dat is 
even vroeg! Alles is goed, Corrie is echter ziek, heeft de kinkhoest. Hoop maar dat het vlug over is. 
Wil heeft pakje van 22 mei ontvangen, pruimen van ± 500gr zijn er uitgehaald. Weer in de 
vrieskelder werken, het weer is nu goed. Eten is goed vandaag; we eten een “Grenadiersmarsch” een 
gerecht met aardappelen, vlees en macaroni er doorheen, een vaste pot die prima smaakt. Op 
sommige hoge bergen ligt nu weer sneeuw, een meter dik zoals gezegd wordt. Is vannacht gevallen 
maar alleen op de hoge bergen. Ga vanmiddag weer naar de sanitäter! Maar loop van het werk met 
Ab Alderden naar huis en spreken onderweg Engelsen die vol goede moed en optimistisch zijn en ons 
verschillende belangrijke dingen over de invasie vertellen. Hoe zij aan die berichten komen, is 
onverklaarbaar. Ga heerlijk boven op een berghelling in de zon liggen, Rinus en Abel zijn ook van de 
partij. Abel is weer eens in de “Krankenkasse”. Vanavond is de uitreiking van de Americaanse 
pakketten. Krijg post van Cor, alles is goed en ik krijg vast 100 reichsmark. Cor heeft het pakketje 
toch ontvangen, ben daar blij om. Er is weer een andere OG (commandant) bij ons. Degene welke we 
hadden was een beste, hij was woensdag, zaterdag en zondag altijd weg omdat hij in Graz woonde. 
Wat zal de nieuwe OG er voor een zijn? Er staan 2 Hollandse vrouwen (het lijken wel publieke 
vrouwen?) in Gösting voor de deur, het lager heeft nu veel aftrek voor andere Hollanders; sigaretten, 
etenswaren enz. Er zijn goede berichten over de vorderingen van de Geallieerden.  
 
10-6-1944  
Prachtig weer. In Mittelkeller moeten we kisten binden. Hebben daar met 4 man uit flessen 
gedronken; appelsap, witte- en rode wijn met het resultaat dat ik misselijk en draaierig was, maar 
dat was gauw weer over. Ons eten en ook dat van de civielarbeiders blijft nu steeds over, vanmiddag 
ook, hoewel het zelfs prima was. In Holland zal zoiets niet voorkomen dat er eten overblijft. Gaan 
baden en zijn vroeg thuis, daarna ga ik met Rinus en Stek naar de stad. Na 22.00 uur pas thuis, geen 
appèl geweest door de nieuwe commandant. Hulst en Derwart blijven vannacht weg. Morgen 
moeten we werken in Lager 7 en de brouwerij, er zijn 9 wagons te laden.  
 
11-6-1944  
Weer regen. 2 Wagons met bronwater en wijn lossen bij brouwerij. Moeten s’middags nog in Lager 7 
helpen, zijn om 15.45 thuis. Gaan naar de bioscoop, er draait een mooie film. Schrijf een brief aan 
Wil en een kaart aan Anton Duijnhouwer. De nieuwe OG valt mee, maar dat kan veranderen. 
Vandaag niet veel te beleven geweest. Terwijl we op de tram staan om naar de bioscoop te gaan zien 
we 2 gewonde soldaten met 1 been en met krukken een wedloop doen om bij de tram te komen. 
Het is een raar gezicht, maar de soldaten zijn vrolijk, lachen en jodelen (het zijn Oostenrijkers van 
hier).  
 
12-6-1944  
Vrije dag en het is schitterend weer. Schrijf daar brief aan Wil en maak later een prachtig pakje voor 
haar klaar. Ik eet er lekker van met een eitje en koffie. Ruil m’n bruine korte broekje voor plak 
chocolade, fijn voor Corrie. Heerlijke rustige dag geweest. Ik verdien nog 10 sigaretten voor het 
plakken van een fietsband van een meisje.  
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13-6-1944  
Niet naar het Lager, maar een paar dagen bij Frau Brunner, Gasthof “Zur Sonne” werken, krijgen 10 
reichsmark per dag met eten en drinken beneden in het Gasthof. Rinus en Abel werken er ook, voor 
mij duurt het een dag of 10, is dus 100 reichsmark. Aan geld hebben we wel niet veel, maar we 
moeten het toch hebben om te kunnen ruilen. Er moet een schuilkelder gemaakt worden, we 
cementen, kalken en knappen op. Met Abel naar de stad geweest om 5 zakken cement te halen op 
een wagentje. We lopen in kort broekje en met bloot bovenlijf, veel mensen denken dat we Engelsen 
zijn. Ik ga een winkel binnen en krijg dozijnen knoopjes en wat garen, eigenaardig, maar wij kunnen 
betrekkelijk veel dingen krijgen die alleen met bonnen of punten verkrijgbaar zijn. En vooral als we 
dan een Engels sigaretje geven als dank! Prima vinden zij dat. Vanavond naar de bioscoop, mooie 
film. We krijgen geld over mei uitbetaald: mijn afrekening was 30 mark en 14 mark gaat naar huis. 
Post van Wil van 2 en 7 juni, alles is goed gelukkig. Zij zal wel naar Maarn gaan, waar haar broer Jo 
Remeeus woont, dat is ook veel beter voor haar. Van Moe krijg ik een brief en ook van Cor met 100 
reichsmark voor de jongens. Vanavond horen we dat we morgen gaan werken op het lager, maar na 
het praten met de OG zijn we toch morgen nog hier. De kelder van het Gasthof is nu bijna gewit. 
Krijg mooie foto’s van Wil en Corrie.  
 
14-6-1944  
Prachtig warm weer, sta met Rinus buiten in een enkel broekje cementspecie te mengen voor een 
betonnen vloer in de (schuil)kelder. Eten hier lekker, broodjes met spek, wijn van beneden erbij, dat 
is voor s’middags prima! s’Avonds is er een kleine windhoos, alles dwarrelt en ziet grijs van het stof. 
Ik geef een pakje mee voor Wil, fijn als ze dat spoedig ontvangt. Morgen moet ik weer in het lager of 
de brouwerij werken, jammer, anders had ik nog 8 dagen geld verdiend plus eten. Ik ben al mooi 
bruin geworden. De Fransman die ik kort geleden sprak is nu bezig om een bokswedstrijd of 
demonstratie te regelen. Ik hoop dat hij dat voor elkaar krijgt, want ik heb er echt zin in. Leen de 
Roode is nog steeds zwaar reumatisch. Ik krijg een antwoordkaart van Gezinszorg en de Kerk. We 
horen geen hoopvol nieuws over de invasie in Frankrijk, hopeloos!  
 
15-6-1944  
Vandaag weer in het lager werken, ik heb mijn deken en m’n andere spullen meegenomen, want 
vanavond hebben we brandwacht. Er zijn 5 wagons met bronwater te laden, als we die klaar hebben 
en het geeft niet wanneer, mogen we naar huis. De wagons zijn na flink aanpakken om 13.00 uur 
klaar en om 14.00, na het eten, zijn we op weg naar Gösting. Schrijf brief naar Wil, vanavond weer 
terug maar dan naar Lager 7 voor brandwacht. Piet Michel is op bezoek geweest voor een ander 
onderkomen voor ons, maar is daar voorlopig niet in geslaagd en is door OZM Weindal de deur uit 
gewezen. Over de toestand in Frankrijk, Italië of Rusland horen we zo goed als niets, het is voor ons 
een hopeloze boel. Hoe lang zal die rotzooi nog duren? M’n zuster Annie is vandaag jarig. Eten op de 
brandwacht fijne havermout in melk gekookt en drinken fijne koffie. We horen s’avonds van Bela, 
dat er s’middags, toen wij al weg waren, nog een wagon met wijn is gekomen. Maar de OZM had 
gezegd: “klaar is klaar en dan naar huis” zodat hij zich aan zijn woord hield en met de andere 
voorarbeiders, chefs en vrouwen, de wagen gelost heeft. Wat een gezicht zal dat zijn geweest, de 
OZM achter een steekwagen en de heren Kgf in de zon liggend, naar de bioscoop of thuis op bed 
liggend. We horen ook van De Roo die pas om ± 23.00 uur op brandwacht komt (en na een poosje als 
iedereen op bed ligt en slaapt, door z’n bed heen lazert en zo blijft liggen tot s’morgens) dat OZM 
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Weindal vanavond op bezoek is geweest en daar als een idioot te keer is gegaan, zeker in verband 
met het bezoek van Piet Michel aan hem. De Roo brengt post voor me mee, 1 brief van Cor en 1 brief 
van Rinus Krijger. Cor stuurt me hiermee de 3e 100 reichsmark. De vlooien in Gösting 
vermenigvuldigen zich snel, ieder heeft er nu last van, we zullen toch wat insectenpoeder moeten 
strooien.  
 
16-6-1944  
Ik heb slecht geslapen, er is vannacht veel gevlogen; waren dat Duitse vliegtuigen? Het is mooi weer, 
vandaag 3 wagons laden en 1 lossen met bronwater en appelsap. Als het klaar is dan naar huis, maar 
er is 2 x luchtalarm zodat we pas om 11.45 uur beginnen en met 2 wagons (± 900 kratten) pas om 
12.30 klaar zijn. Intussen hebben de Russen, in ruil voor wat sigaretten, een vat ijskoud bier van 50 
liter (van de brouwerij waar wij werken) naar binnen gerold en zonder dat iemand het zag, slaan we 
het vat aan achter wat oude rommel in de kelder. We gebruiken een stuk slang om het bier over te 
hevelen en Toon laat de slang in het vat glijden, Piet Luijkx verdwijnt nu steeds met een leeg flesje 
wat hij vult en er weer mee tevoorschijn komt. De wachtposten weten maar niet waar steeds die 
flesjes bier vandaan komen, maar er wordt flink geheveld en gedronken! Eten weer goed vanmiddag; 
het fijne en lekkere gerecht “Grenadiersmarsch”. Om 15.30 klaar en naar huis, scheren en wat 
verkleden. De bewegingsvrijheid van alle Kgf is verkort; alleen van 08.00 tot 12.00 uur 
zondagmorgen! Zou er wat aan de hand zijn en is houdt dit verband met de invasie? Gaan naar 
bioscoop; “Der Hochtoerist”, echt leuke film. Horen en lezen van het nieuwe geheime raketwapen, 
de “V1” die Duitsland in de strijd tegen Engeland heeft ingezet, maar wat zal dat raketwapen weer 
voor ellende veroorzaken?  
 
17-6-1944  
De kisten appelsap, die gisteren zijn gelost, moeten nu met de auto naar de C-Keller. Zijn vroeg klaar, 
al om 12.00 uur. Gaan baden en vroeg naar huis. Vanmiddag heeft het geregend. Ik eet wat 
geroosterd brood met boter en suiker, en een busje zalm wat heerlijk smaakt. Ab Lisser leest 
berichten voor van de “Blaue Tram”, nieuws uit de eerste hand. Vandaag geen post van Wil. Ik krijg 
van Frau Brunner, voor de 2 dagen die ik bij haar voor de schuilkelder heb gewerkt, 22 reichsmark.  
 
18-6-1944  
Alsmaar regen, ik stop wat sokken. Krijg brief van Annie van de 9e, alles goed, thuis ook. Het is een 
rotdag door het binnenzitten en met het peinzen en denken aan thuis, hoe het daar  
nu wel zou zijn, hopelijk rustig. Heel de dag regent het al, bah wat een weer. Morgen als we werken 
moeten, zal het wel weer mooi weer zijn! Ga vroeg naar bed, gehele dag ben ik binnen geweest.  
Regen, regen, regen. In de vrieskelder werken, heb 25 eieren tegen m’n borst en buik waarvan er 
dan 3 breken, brrr… wat een gevoel. Het kost me wel een half busje koffie maar dat heb ik er wat 
graag voor over. Vaten boter op auto laden en dan naar de wagon tot deze vol is. De chauffeur wil 
niet rijden want hij denkt dat we zijn geplukte rozen, voorop de tractor, hebben weggenomen. 
Flauwe vent, lachen hem hartelijk uit, waardoor hij nog meer de pé in krijgt. Wagon met vaten 
brandewijn gelost en s’middags 2 wagons suiker geladen. Heb vanmorgen in m’n koffie 2 eitjes 
geklopt en vanmiddag 3 gekookt, heerlijk. s’Morgens een half uur luchtalarm. Zijn laat thuis, pas om 
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Een V1 op de lanceerbaan te Ardouval Val Ygo Frankrijk 

 
19-6-1944  
20.00 uur. Goede 1½kg suiker buit vandaag en ± 25 eieren, waar er een stuk of 5 van braken. 
Vanavond gebakken eitjes met brood, prima. Geen post vandaag, jammer, ik verlang er juist nu zo 
heel erg naar in deze spannende tijd. Hoor van Abel goede oorlogsberichten en ook van Engelsen, 
alles gaat prima met de invasie. s’Avonds klaart het weer wat op, stuur Moe 15 reichsmark voor haar 
verjaardag.  
 
20-6-1944  
Nu al 11 maanden in deze hel van de gevangenschap. Wie had ooit durven denken, dat het nog zo 
lang zou duren? Maar hopelijk is het de langste tijd geweest. Wagon bronwater gelost en wagon met 
110 vaten schnaps. Door de schnaps zijn Van Gennep en Zwagemaker flink onder invloed. Als we 
ergens in een hoekje buiten zitten geven we een Italiaan ook een glaasje, hij steekt er zowat de 
moord in, zo sterk is het spul. De wachtpost komt ons opzoeken, zo’n vervelende kerel. We noemen 
hem “Geelzucht” en spoort ons aan om te werken, maar we hebben geen zin meer. We zijn vroeg 
thuis en er worden Americaanse pakketten verdeeld en ik tref het: 140 sigaretten! Krijg post van Wil, 
brieven van 9 en 13 juni, thuis alles goed gelukkig. Verder brieven van Leen, Cor, Moe met foto van 
haar en in Wil’s brieven 12 mooie foto’s. Ben erg blij mee en ik bekijk ze steeds. Wat zijn de mensen 
in Holland optimistisch, om bang van te worden. Het gaat wel goed met de oprukkende legers van de 
Geallieerden. De laatste Engelse berichten zijn ook goed. Stek is stomdronken, wil nu vechten. 
Burgerkleding moet worden ingenomen, maar niemand geeft het, dat zal eerstdaags wel fout lopen. 
Er is beneden een doos met 4 Americaanse pakketten gepikt: wie zou dat gedaan hebben? Wil stuurt 
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me fijne dingen, kleding enz. De jongen van de post is “eingesperrt” voor een stommeling, die op zijn 
naam een brief schreef in Duitsland en verstuurde, maar die brief werd onderschept. Er werd 
geschreven over het vlees en dergelijke.  
 
21-6-1944  
Het weer is slecht, werken in de C-Keller voor het binden van kisten met flessen appelsap. Drinken 
ieder een fles leeg. Kook s’middags wat bonen (lekker met wat boter), die ik kreeg in ruil voor lege 
potjes die ik meebracht. Ga s’middags naar huis om weer naar de sanitäter te gaan, maar ga pitten 
en schrijven. Krijg van Bela een hoedenkwastje van arendsveren en potendons, leuk voor hoedje 
voor Corrie. Schrijf brief aan Wil en anderen. Janus van de Kleij is door de Sicherheitspolizei 
opgehaald, wat er aan de hand is weten we niet. Soms in verband met de post? Krijgen ieder nog 7 
“American Club” sigaretten, deze waren over. De pakketten raken een beetje op. Piet Michel wil 
telegram naar Geneve sturen, heeft daarvoor goedkeuring gekregen van de Hauptman, maar dit 
werd niet geaccepteerd op het post- kantoor! Wat nu?, binnenkort zullen we wel zonder pakketen 
komen te zitten. De jongen van de post zit nog steeds vast in de bak.  
 
22-6-1944  
Werken in de C-keller, kisten met flessen appelsap binden, ieder heeft ¾ flesje gedronken. Als we 
thuiskomen horen we dat Van de Kleij vast zit voor het schrijven van die brief waarin hij ons doen en 
laten openbaarde; pikken, civiel uitgaan enz. enz. Wat een idioot! Ook hebben vanmiddag 2 mannen 
van de Kriminalpolizei zijn koffer en dagboek onderzocht, een foto van het scharreltje en nog meer 
gevonden. Dat kan wat worden. Hij heeft ons allen door zijn geschrijf toch verdacht gemaakt. We 
zullen misschien moeten verhuizen, veel appèls en strenge controle krijgen en dat alles door zo’n 
grote stommeling! We horen ook dat “dooie Willem” en een gewezen OG in de bak zitten; ook 
daardoor? Hebben nu een nieuwe Gefreiter; we noemen hem “Snoekie”. Hij is mager en heeft een 
erg spits gezicht. Ik koop 6 grote haringen en zet ze in het water, fijn voor morgen. Er heerst een 
rotstemming onder de jongens, alles vanwege de komende veranderingen enz. Krijg toch nog post 
van Pa Remeeus en Jo Bartels. Het geval met Janus van der Kleij zal nog wel een staartje krijgen 
vanwege zijn dagboek waarin hij alles heeft beschreven. Hij komt niet meer bij ons terug, maar gaat 
naar Wolfsberg terug en achter het prikkeldraad. Zondagmiddag gaan we allen en met wat Italianen 
naar de bioscoop in Kgf-kleding.  
 
23-6-1944  
In vrieskelder gewerkt, 300 kisten met boter, 24 stuks à 775gr, bovenbrengen. Het is koud, maar zijn 
met veel jongens en maken veel lol. Heb 17 eieren achtergehouden bij het “Jausen”om 09.30. Voor 
mezelf een fijne haring klaargemaakt. Vanmorgen melk met eitje geklutst met koffie, wat een 
gezondheid zal dat zijn! Dan in C-Keller een paar kopjes appelsap en om 12.30 uur eten we bonen 
met boter, uien en 2 gekookte eitjes, dat alles door elkaar. Wat een heerlijke maaltijd. En ook als je 
het zelf nog goed kan klaarmaken. Van de keuken ook weer de “Grenadiersmarsch” en ik plofte 
zowat daarna. Vanmiddag weer quasi naar de sanitäter; het is donker weer en regenachtig. 
Vanavond hebben we weer brandwacht. Stek is op straat al aangehouden door de Kriminalpolizei en 
zijn portefeuille is onderzocht! Dit is allemaal het gevolg van het geval met Van der Kleij. Ga om 
20.30 uur met Kwakkernaat naar de brandwacht. Er is weer wat gebeurd: vanmorgen moesten ± 300 
kisten boter naar een andere vrieskelder op Eggenberg worden gebracht. 8 Jongens gingen met 2 
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wachtposten op de auto mee. Er hingen echter worsten in de vrieskelder en in korte tijd hadden ze 
met z’n achten 1 bus boter en 14 worsten, iets langer en zo dik als een onderarm, verborgen. Ze 
dachten veilig te zijn met hun buit, toen de slager kwam klagen dat een zij spek gestolen was. Hierna 
fouillering en toen kwam de buit tevoorschijn, het moet toneel geweest zijn. De OZM had op het 
Lager geïnformeerd of er nog de laatste tijd door ons werd gestolen, ook dat in verband met het 
geval Janus van der Kleij. Heeft toen een gunstig antwoord gekregen (we kregen toch Americaanse 
pakketten) en een paar uur later komen er 8 “bandieten” Lager 7 binnen (Hahn wilde ze op de 
brouwerij niet meer hebben) en worden daar vriendelijk door de OZM begroet. Volgende week gaan 
we verkassen naar de Artilleriekazerne (Belgier Kaserne) in Wetzelsdorf 7) en zijn we de klos. Weg vrij 
leven en al het andere!  
 
24-6-1944  
Mooi weer vandaag, werken in de A-Keller en neem een douchebad in de brouwerij. De 
oorlogsberichten die wij horen klinken optimistisch. Lichte dienst en binnendienst hebben alvast in 
de Artilleriekazerne schoongemaakt, het moet er behoorlijk zijn. Afwachten maar wat dat daar gaat 
worden. Doordat we nu geconsigneerd zijn en allen thuis, behoudens enkelen zoals Rinus (gisteren 
om 03.00 uur thuis) zijn we meer op elkaar aangewezen en Piet Michel heeft wat sportmateriaal 
gekocht. In de kazerne zullen we wat cursussen doen, boksen en jiujitsu enz. Vanavond hebben de 
jongens een bridge-drive gespeeld. Ga laat naar bed, nadat ik heerlijk iets lekkers heb klaargemaakt 
om te eten. Wacht op post van Cor waarna ik hem weer zal schrijven dat we gaan verhuizen. 
Jammer, misschien komt hij met Carl toch wel van 2 tot 9 juli. Geen post vandaag en heb wat voor 
Wil klaargemaakt.  
 
25-6-1944  
Vandaag vrij en kunnen uitgaan van 08.00 tot 12.00 uur. De ploeg van 8, die worsten hadden gepikt, 
moeten als straf naar de brouwerij komen om te werken. De OG gaat mee; er is protest want alleen 
de Hauptman kan straffen. Kaart van familie Berghuis-Bijlsma. Er zijn ook 5 zakken pakketten 
gekomen, echter er is niets voor mij bij. Vanmiddag naar de bioscoop: “Das Ferien Rind” een leuke 
film. We liepen prachtig in gelid heen en terug naar de bioscoop, beter zo dan een stelletje 
lanterfanters. Er is appèl om23.00 uur, net als we thuis zijn. Rinus en Van Es zijn er niet, Rinus komt 
om 23.30 en moet zich melden, Van Es heeft de kuiten genomen maar zal hij ver komen? Ik geloof 
dat niet, nu overal controles zijn en ook kritieke toestanden. Schrijf brief aan Wil.  
 
26-6-1944  
Prachtig weer, vandaag in de appelsap in de C-Keller. Drinken veel appelsap, maar dat drinkt toch 
gauw tegen. Luchtalarm gedurende 15 minuten. Van veel flessen appelsap knallen de kurken af door 
het gisten. Niet veel te beleven geweest vandaag, eentonig om steeds maar in die kelder te werken. 
Pakje van Wil ontvangen, geen verdere post. Hebben vanmiddag en vanavond goed gegeten. Horen 
dat Finland gecapituleerd heeft, zou het waar zijn? We spreken Engelsen die heel erg optimistisch 
zijn: “dit jaar thuis” zeggen zij. Piet Michel laat mooie geborduurde emblemen maken waarop 
Holland staat met de kleuren rood, wit en blauw. Hebben proefje gezien en het ziet er goed uit, 40 
pfennig per stuk. Over Janus van der Kleij nog geen bijzonderheden gehoord, hij zal wel een erge 
zware straf krijgen. De jongens zijn voor de deur aan het voetballen, het is een herrie van jewelste, 

 
7 Deze kazerne bevond zich aan de Strassgangerstrasse 171, 8052 Graz . 
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hoewel het verboden is en straks gaan er een paar ruiten aan! Een echte zwoele zomeravond, het is 
heerlijk nu nog vrede en naar huis! Maar hopelijk komt dat wel gauw nu. Ruilde voor 30 sigaretten 
een bus Americaanse boter.  
 
27-6-1944  
Prachtig weer, 3 wagons met vaten wijn geladen, elk vat ± 300 liter, totaal ± 20.000 liter wijn! 
Vanmiddag in de C-Keller en drinken ieder flessen appelsap. Naar de bioscoop: ”Onsterfelijke wals”, 
van Strauss, een prachtige film. Zijn pas laat thuis. Geen post vandaag gekomen. Niet veel nieuws 
van fronten. Mijn kleren worden eens fijn helder uitgewassen, kost me een stukje zeep maar is wel 
beter dan dat Rinus het doet, hij spoelt meestal na in een modderbad!  
 
28-6-1944  
Vandaag is er een vrije dag voor het werken op zondag (heb ik niet gedaan), maar de Reiner-partij is 
vrij daardoor blijf ik dus ook thuis. Het is donker weer, waarschijnlijk komt er regen. De 
Artilleriekazerne is bijna schoon, we zullen wel gauw daar heen gaan. Köhler komt om ons haar te 
knippen, hij is een prima vakman en het is fijn dat we een kapper onder onze jongens hebben, het 
kost me een sigaretje. Hij is speciaal aangesteld voor het knippen van Kgf en anderen. Ga s’middags 
wat wandelen in de bergen met Van de Bersselaar en Karel. Zoeken volop naar bosbessen, 
aardbeitjes en ook wat kersen. Koop dan in Gösting 6 grote zoute haringen, zouden die in Holland 
ook nog te krijgen zijn? Ik geloof het niet. Dan komen er plotseling 3 aanhangwagens voor en 
moeten we op stel en sprong verhuizen, vanavond nog en er is niets ingepakt of klaar! Dan gaat het 
ook nog regenen en als om 19.00 uur de jongens thuiskomen is het een grote zwijnenstal op de 
kamer, alles ligt overhoop! Stek speelt temidden van al die rotzooi lawaaierige liedjes op zijn 
harmonica: “we gaan naar Holland toe” en nog vele andere liedjes die we allen meezingen en die het 
humeur van de aanwezige officier alleen maar verergert. Maar we hebben overal maling aan en 
schijt aan de rest. Zelfs op de auto’s, volgeladen met bagage en de andere spullen (wat hebben we 
veel bagage van ons zelf!), is de stemming ondanks de hevig stromende regen echt Hollands en 
opgewekt! Rinus en Kwakkernaat blijven vannacht nog in Gösting, Abel “pikt nog een nachtje”. In de 
kazerne moeten we onze rommel tweehoog naar boven dragen, de kamer waar ik lig is goed maar 
we zijn verdeeld in 4 kamers. Met het een en ander uitpakken zijn we om 01.00 uur klaar en gaan we 
naar bed.  
 
29-6-1944  
Heb prima geslapen. Bij het fluiten voor opstaan, blijven we allen liggen en staan pas een uur later 
op. Gescheld van een Oberfeldwebel, die zegt dat de Duitse Kgf in Rusland voor dat feit allang door 
de Russen kapot geschoten zouden zijn. Waarop onze Lager 7-commandant Jan van Dongen hem 
zegt dat we hier toch niet in Rusland zijn en ook geen Duitsers zijn. Dan hebben we het helemaal 
gedaan, maar we blijven kalm als overledenen. Hoe langer we Kgf zijn, hoe onverschilliger we 
worden. Als we de eerste tijden weer voor de geest halen, maakte dat toen alles een enorme indruk 
op ons, maar nu is dat heel wat anders. In de C-Keller werken, als het klaar is kunnen we naar huis en 
zijn we om 15.30 klaar. Wat in de zon gelegen, het is fijn zonnig weer en dan weer terug naar de 
Artilleriekazerne, tweehoog, naar binnen en dan niet meer naar buiten tot morgenochtend als we 
weer gaan werken. Krijg brief van Jo Poldervaart uit Berlijn van de 24e, er wordt ondanks alles 
gewoon en overal gebokst. Apart van ons liggen in een kamertje 8 Italianen van de Politietroepen. 
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Daarvan kan er één boksen en Arie van Reede bokst tegen hem. Ik boks zelf ook met wat 
verschillende jongens, dat is weer leuk. Dan komt er weer een dienstdoende Duitse soldaat ons 
waarschuwen dat we dit en dat niet mogen doen. Om 23.00 uur luchtalarm, er wordt zwaar 
geschoten en we gaan de schuilkelder in. Na een veiligsignaal is er weer alarm met schieten en terug 
in de schuilkelder. Pas om 01.00 uur kunnen we weer gaan slapen.  
 
30-6-1944  
Om 05.15 nog flink slaperig opgestaan. Zwager Antoon is jarig en is ook ver van huis. In de C-Keller 
gewerkt, en gedurende 45 minuten luchtalarm. Ga quasi naar de sanitäter; maar vanmiddag naar 
Gösting en daar met de jongens Rinus en anderen, die daar de boel schoonmaakten, met de 
Gefreiter “Snoekie” naar de bioscoop: “Die Gattin”, een prachtige amusante film. Zien ook de 
Wochenschau van het Americaanse weeknieuws. Krijg brief van Wil van de 21e met een prachtige 
foto en ook een pakketje met kort broekje en ander spul. Ook foto van Luc van Dam van de 22e en 
van Luc en Louis van Sinderen van de laatste wedstrijd in Berlijn. Ga vlug slapen, alles is thuis goed, 
gelukkig maar. Heb erge slaap, slapen hier goed in de kazerne. Krijg Americaans pakketje, weer met 
100 Camel- en 40 Old Gold sigaretten.  
 
1-7-1944  
Ben met Rinus en Toon naar Gösting gegaan om de boel schoon te maken en zijn weer vroeg klaar. 
Het is vandaag goed weer. De 8 jongens, die een paar dagen terug 14 worsten pikten, gaan naar 
Wolfsberg voor een disciplinaire straf van 4 of 5 maanden. Dan zitten zij in een afzonderlijk lager, 
maar ze moeten wel een paar uur per dag werken en voor de rest van de dag luieren. De 8 jongens 
zijn: Piet Luijkx, Janus Klaassen, Jo Zwagemaker, Henk Joon, Henk Hotsma, Jan Timmermans, Rikkert 
Iwema en Louis Vermeulen. Dat is jammer, het zijn juist van die leuke jongens! Uitgangstijden in de 
kazerne zijn nu: zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur en zondagmorgen 08.00 – 12.00 uur! Niet zo lang, 
maar hopelijk wordt dat langer. Ga om ± 20.00 uur naar brandwacht, het regent nu. Hoor over de 
radio van de dood van de Duitse generaal Dietl (door een vliegtuigongeluk om het leven gekomen, is 
pas 6 dagen later bekend gemaakt).  
 
2-7-1944  
Van de brandwacht af en naar de C-Keller op de auto voor een wagon appelsap. Veel flessen gaan 
kapot of gisten, waardoor de kurk uit de fles springt en alles nat is van het appelsap. Zijn om 13.00 
uur klaar. Rinus is vannacht niet thuis geweest en heeft het appèl 2x gemist. Alle jongens zijn 
vanmiddag thuis en mogen niet weg, maar Abel is nog steeds niet thuis. Stek maakt nu muziek met 
Joop van Randeraat. Krijg 2 pakketten: van Wil en van de Kerk. Ga s’avonds op het sportterrein 
trainen en boks met vele jongens, er is muziek bij en veel bekijks van Duitsers, want daar kunnen ze 
geen hoogte van krijgen. Ben toch wat moe en ga vlug naar bed.  
 
3-7-1944  
Ben thuis gebleven, het is prachtig weer. Ga vanmiddag met Rinus, Toon en de OG naar het Gasthof 
in Gösting om daar nog wat op te ruimen. Als we daar zijn, doen we echter niets dan praten met de 
mensen, die blij zouden zijn als we daar toch terugkomen. Nu is het volgens hen een dooie boel, ik 
koop witte broodjes zonder bonnen en 2 haringen en ga naar de kapper. Het gaat hard regenen als 
we weggaan. Thuisgekomen in de Artilleriekazerne horen we dat in de kamer naast ons, waar de 8 



 

160 

 

Italianen zaten, de hele zoldering is ingestort en gelukkig zonder gewonden. Om die redenen gaan 
wij morgenvroeg ook weg. Of terug naar Gösting, SS-kazerne of barakken in Wetzelsdorf . Hopelijk 
wordt dat weer Gösting. Ga mijn spullen maar vast inpakken. Morgen zijn we allen thuis voor de 
verhuizing, het zal me benieuwen. Krijg post van Cor van de 29e, Theo de 28e en Moe de 20e, alles is 
goed in Holland. Bij Cor in Korneuburg (bij Wenen) is ook zwaar gebombardeerd. Dat schijnt nu 
overal te gebeuren, gelukkig zijn bij hen geen Hollanders onder de doden.  
 
4-7-1944  
We gaan toch naar de barak in Wetzelsdorf, dat moet vlak bij een Wehrmachtslager zijn. Tegen 
08.00 uur komt er echter een bericht dat 8 jongens naar de brouwerij moeten en 16 jongens naar 
Lager 7. Dat kan natuurlijk alleen maar bij ons en EVM gebeuren en dat in de verhuizing! Ga dan ook 
mee, er is 1 wagon met bronwater en zijn er om 11.30 mee klaar en gaan dan zwemmen, prima 
water met prima weer. s’Middags in C-Keller een beetje “klooien”, waarom ons niet naar het nieuwe 
lager laten gaan om de boel in orde te maken? Maar we mogen dan toch tegen 17.00 weg, maar 
moeten wel lopen naar Wetzelsdorf. Een tramverbinding is er niet, onderweg spreken we Engelse 
Kgf die bij boeren werken. Komen dan na een klein uurtje in Wetzelsdorf aan, het is een hopeloze 
rotzooi in de barak, het schijnt pas uitgegast te zijn, want er liggen duizenden en nog eens duizenden 
dode wandluizen. Op het kussen van Rinus lagen er welgeteld 93! Van Lierop haalt met handjesvol 
de dode wandluizen tussen de bedonderlagen vandaan. Overal zijn sporen van die rotdingen, liggen 
in lagen van 3 tot 4 dik, daar waar ze maar in konden kruipen. Alleen zit alles nog vol met eitjes, als 
die nu ook maar dood zijn. Er zit rasterwerk voor de vensters; het is nog niet zo’n oude barak en 
zitten met 10 man op een kamertje. Op de tafel ligt een oud kleedje en daarop een lege gifgasbus 
met doodskop, gebruikt voor de wandluizen, hierin staat nu een veldboeketje bloemen. Allen zijn 
humeurig en er is nog niet veel hier. Het eetgerei is allemaal nog in de kazerne, hoe moeten we nu 
eten. We zijn nat en met natte voeten, het heeft geregend en de landwegen liggen vol met plassen 
en modder. Als we s’morgens en s’avonds steeds een uurtje moeten tippelen met die 
afbraakschoenen die we hebben, zullen binnenkort niet veel jongens meer kunnen lopen. We zien er 
tegenop om te gaan slapen, bang om opgevreten te worden. Er ligt nog veel spul van ons in de 
kazerne, maar de Wehrmacht had geen ander vervoermateriaal dan een oud paard en wagen! Stek 
speelt nog wat en ziet in gedachten de Gasthofen waar hij speelde, maar heeft geen idee waar hij nu 
nog kan spelen. Hopelijk gaan we weer gauw verdwijnen of wellicht naar een ander 
arbeidscommando. Er is al een protest van Piet Michel onderweg, wel zonder medeweten van de 
jongens, dat zal ook nog wat ruzie opleveren!  
 
5-7-1944  
Toch goed geslapen. Cor is vandaag jarig. Het regent dat het giet en dan te moeten lopen in de 
nattigheid! Veel jongens blijven thuis, die geen goede kleding of schoenen hebben en wachten op 
wat uit de Artilleriekazerne moet komen. Om ± 08.30 weg met 8 man, dezelfde jongens van gisteren. 
Nee, daar is het ook niets, het kan anders worden maar nu is het noppes. Ben wat laat met schrijven 
door alles, maar ik schrijf vanavond dan maar. Wagon boter laden en vanmiddag in het bronwater, 
eerst regen maar later is het mooi weer geworden. We zijn allen moe van het lopen met pijn in onze 
voeten, moesten vanmorgen in waterplassen lopen. Als het niet gauw verandert en we steeds 
moeten lopen, komt binnenkort niemand meer naar de Lagers omdat iedereen voetklachten heeft. 
Thuis vertelt Piet Michel, dat hij naar Wolfsberg gaat en dat er 3 Hollandse commando’s bij komen. 
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Jongens van Kufstein kregen allemaal van het Argentijnse Rode Kruis 700 sigaretten; er was ook een 
gift van het Turkse Rode Kruis. Eten meelspijs. Tegen 21.00 uur spreek ik met de 2 jongens van de 
post: Janssen en Meere. Dan komt plotseling OZM Weindal, moeten mee naar binnen en hij dreigt 
met revolver. In kamertje schiet hij zelfs naast het hoofd van Janssen. Om 01.00 uur worden ze aan 
elkaar geboeid weggebracht. Heb toch nog gelukkig de brief terug en ga pas om 01.30 naar bed. Er 
was geen post vandaag, zal Cor maar weer een ander briefje schrijven want het briefje wat ik wilde 
geven aan postjongens is totaal door mij verkreukeld.  
 
6-7-1944  
Ik had willen blijven liggen maar heb vanavond brandwacht en moet dan dat roteind ook nog lopen. 
Nu gaan er ± 30 jongens op de keukenauto, de rest moet maar gaan lopen. In de C-Keller in de 
appelsap, s’middags 132 kisten binden. Hebben daardoor ± 1½ uur vroeger vrij en gaan zonnebaden. 
Het weer is de laatste dagen goed en warm. Lig s’avonds nog met Stek in een ligstoel in het zonnetje 
en ga vroeg pitten op de brandwacht in Lager 7 om m’n schade in te halen. We slapen op 
Wetzelsdorf met alle ramen open, dat is prima en veel beter dan in Gösting.  
 
7-7-1944  
Weer geen rustige nacht, vannacht om 24.00 tot 01.00 uur luchtalarm en daarna weer tot 02.00 uur. 
Er is flink geschoten, ik eet half slapend in de kelder een plak chocolade, waar ik een beetje van 
opknap. Werken s´ochtends, 300 kisten met appelsap binden waar we met 3 man de hele dag over 
moeten doen, zijn bij 12.00 uur al klaar en we gaan dan zonnebaden en zwemmen. Het is prachtig 
weer en ik word al lekker bruin. Lager 7 heeft ook een vrije middag en als we thuis komen zijn bijna 
alle jongens weg, de bergen in of naar de Thalersee of Gösting. Abel en ik gaan ook wat wandelen, 
het is hier ook schitterend en er zijn veel vruchtbomen. Er is post van Wil van de 27e, alles is goed. 
Toon en Andolf komen met kersen thuis voor onze kamer (10 man), over een poosje zullen we wel 
veel eten van de lekkere fruitoogst. s’Avonds is er een vergadering buiten, over het al of niet 
doorgaan van het protest dat is ingeleverd tegen het Wehrmachtswerk van het EVM. Er vallen harde 
woorden, waarschijnlijk is het wel even van de baan, de oorlog is hopelijk gauw afgelopen en 
waarom ons dan in de waagschaal stellen om in een fabriek of ergens anders in Duitsland te werk 
gesteld te worden. Bij nader inzien is het in ons nieuwe onderkomen nog niet eens zo slecht, maar 
de eerste indruk was niet zo leuk, maar dat is overal al zo geweest en nu zijn we er een beetje 
doorheen. De meisjes en vrouwen hier dragen prachtige en fleurige kleding, dat valt steeds op. Een 
witte blouse met korte of lange wijde pofmouw, rood of gekleurd vestje en een kleurige wijde rok 
met brede kleurige riem. Janus van der Kleij is weer bij ons terug, heeft al die tijd bij de Gestapo 
gezeten, maar is toch goed behandeld, zou dit een gevolg van de Geneefse Conventie zijn?  
 
8-7-1944  
Het is prachtig weer, zonnig en warm. Weer 150 kisten binden met 3 man. Tegen 09.30 zijn er al 100 
kisten klaar, tijdens het “Jausen” is er een 2 uur durend luchtalarm. Vliegtuigen moeten weer in 
flinke formaties boven Wenen gevlogen hebben. We zijn om 12.00 uur klaar en dan plons het water 
in, heerlijk, het is een mooi bad bij de brouwerij. We zijn allen al lekker bruin, velen van ons lopen nu 
ook in een kort broekje; och, zoveel mensen zien ons voor Engelsen aan. Maar nu hebben we ieder 
een herkenningsembleem met een zwarte ondergrond en daar op in witte letters “Holland” en daar 
onder rood wit en blauw, werkelijk aardig. Piet Michel bestelde en kocht er 150 in Graz, speciaal 
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voor ons gemaakt en we dragen deze op de linker mouw. Vanmiddag ben ik naar Gösting geweest, 
veel van onze jongens waren daar. Heb nog wat met een Kroaat gebokst, die na 2 minuten al stopte. 
Eet daarna, weer teruggekomen, brood met dik boter en fijn vlees en jam met koek. Dit alles uit het 
pakketje wat ik kreeg van Jan Vierbé van het Rode Kruis. Daarin ook een 50gr Golden-shag, 1kg 
stroop, koekjes, 1 pond gort en 2 cakekoekjes. Horen dat Ton van Es die een poosje geleden vluchtte, 
alweer na een paar dagen opgepakt was en nu in Wolfsberg zit.  
 
9-7-1944  
Het is prachtig weer, ben vroeg opgestaan en met 7 jongens de bergen in gegaan, prachtig, veel 
kersen gegeten en genoten van al het moois. Prima gegeten s’middags met vlees, doperwten, sla en 
vette jus. Vanmiddag mogen we niet uitgaan, we hebben allen veel te schrijven. Hebben weer een 
Americaans pakket gehad. Kreeg 2 brieven van Jaap en 1 van Rinus Krijger. Vanmiddag is er appèl 
geweest, natuurlijk zijn er weer een stelletje weg, waaronder Rinus, Stek enz. Tegen de avond gaat 
het stortregenen en komt Rinus druipnat weer thuis. Schrijf brief naar Wil en Cor. De laatkomers 
zullen gestraft worden door de compagnie of door de Vertrouwensraad waar we dan allemaal een 
strop bij kunnen hebben, en daar waren Derwart en Hulst op tegen; wat nu? We hebben gezien hoe 
een Slowaakse vrouw in een ogenblik van tijd een hoed van bladeren en bloemen voor haar kinderen 
maakte.  
 
10-7-1944  
Verjaardag van m’n moeder, gefeliciteerd lieve schat, hoop dat ik je gauw zelf kan feliciteren. 
Vandaag een vrije dag voor de gewerkte zondag van verleden week; natuurlijk gietregent het weer, 
dus het is weer binnenblijven geblazen. Een fijne dikke en vette pannekoek gebakken. Heb wat 
sigaretten geruild voor chocolade. We gaan de stad in en naar de bioscoop. Kopen daarna mooie 
knopen en lederen riem. Bij een verloting van spullen van het Internationale en Americaanse Rode 
Kruis, waarvan de opbrengst bestemd is voor de achtergelaten betrekkingen van de Hollandse Kgf, 
win ik een tandenborstel, zeep en scheerapparaat. Een minimum lot kostte 5 mark. Piet Michel gaat 
morgen naar Wolfsberg en blijft dan daar, nu er meerdere Hollandse werkcommando’s zijn om onze 
zaken te behartigen. Opbrengst loterij van ons alleen, dus zonder hooilager, is dat 571,30 mark. Heb 
als getuige met Piet Michel en Nol van de Bersselaar, het verzoekschrift van Willem Stek om te 
scheiden, ondertekend. Stek huilt s’avonds in bed om zijn vrouw, die overspel pleegde en zijn 
kinderen verwaarloosde. Stek is voor de 2e maal getrouwd, we troosten hem en gelukkig is hij nogal 
onverschillig, maar het is toch treurig. De opbrengst van de verloting van het hooilager is 270 mark, 
totaal met onze opbrengst maakt dat 841,30 mark. Rinus zag vandaag een oude buurman die nu bij 
de SS zit. Ook wij zien vele Hollandse SS-ers in Graz.  
 
11-7-1944  
Ben thuis gebleven, mijn schoenen moeten worden gemaakt door Rinus. We zouden met 4 man 
kersen gaan plukken, zijn al om 05.30 op en gaan met de keukenauto mee, maar het regent wat en 
gaan dan weer terug naar Wetzelsdorf. Om 09.30 uur zijn we daar weer terug. Een veulentje wat op 
de weg loopt geef ik een suikerklontje en is daarna niet meer weg te slaan. Krijg van Wil en Jeanne 
een brief van de 3e juli, alles goed en 2 mooie foto’s van Corrie in trapauto. s’Middags met “Snoekie” 
naar de stad, met Toon en Blitz gaan we naar Gösting, plukken ± 2½kg kersen en gaan dan naar de 
bioscoop: “Een dolle nacht”, leuke film. We maken van de kersen een fijne fruitpot.  
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12-7-1944  
Met Snoekie en Toon naar Graz, we lopen en lopen, maar zijn weer terug in Wetzelsdorf om 14.00 
uur zonder de gewenste spullen; morgen lukt dat misschien wel. De jongens van de brouwerij zijn al 
om 12.00 uur thuis en we gaan s’middags met Snoekie naar de stad. We krijgen van het Deense Rode 
Kruis ieder 2 busjes gecondenseerde melk van 400gr. Geen post vandaag. De 2 jongens van de post 
zijn nog steeds onder arrest.  
 
13-7-1944  
Mooi weer, we hebben “accoordwerk” (als het werk klaar is dan naar huis), 300 kisten binden met 
flessen appelsap en zijn al voor het middageten klaar. s’Middags met Karel en Van de Bersselaar naar  
 

  
Corrie in de trapauto en in de tuin met baret 

 

Gösting, en kopen daar 5kg kersen voor 5 mark. Ga dan naar bioscoop en daar krijg ik ook nog een 
goed pond kersen. Leuke film gezien: “Rosen in Tirol”, daarna zie ik Rinus en gaan samen met de 
tram terug. Ik ga naar de brandwacht en Rinus door naar Wetzelsdorf. Ga vroeg naar bed op de 
brandwacht. Rinus heeft van die mooie uitdrukkingen: “5 cent slappe reuzel; getailleerde 
draadnagel; opgewonden dooie” enz. enz.  
 
14-7-1944  
Goed geslapen, zonder onderbreking en gelukkig geen alarm. Gaan met 6 man werken, 2 wagons 
lossen met bronwater en later komen er nog 6 man bij. Het is goed weer, s’middags de andere 
wagon lossen, maar het gaat te vlug en we gaan steeds wat pitten en zijn om 16.00 uur klaar. Het 
weer is omgedraaid met regen en flink onweer; we wachten nu tot het droog wordt omdat we nu 
steeds moeten lopen. Met droog weer is dat te doen, maar als het regent is het echt armoe. Rinus 
brengt fijne kersen mee vanuit Gösting, voor ieder een pondje. Brengt ook voor mij prima lederen 
zolen en rubberen hakken mee voor 3½ mark. De OZM Weindal is soepeler geworden nu Piet Michel 
weg is en Nol van de Maarel onze belangen behartigd (Nol van de Maarel en Henk Wolf, zijn beiden 
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sergeant en hebben steeds gewerkt als kok, terwijl andere sergeants werk weigerden en naar Polen 
werden gezonden, wie zouden er beter af zijn?). Er is 68 kg kaas onderweg voor ons van het Deense 
Rode Kruis! Horen ook dat de Russen al op Duits grondgebied vechten!  
 
15-7-1944  
Mooi weer en op ons gemak 2 auto’s met appelsap geladen, die we weer in het slachthuis moeten 
lossen. Ik koop 5 pond kersen voor 2½ mark en we delen de kersen met 10 man. We zijn vroeg klaar 
en mogen nu vanaf het werk weg, een vrije middag nemen. Een Urlaubschein hebben we al gehad. 
We gaan naar de stad Graz, fijne spullen kopen en geschenken en dan terug naar Gösting waar we 
6½kg gele en rode kersen kopen, heerlijk.Wat een verschil met Holland, hier kopen we ze per kg, al 
moeten we er dan ook iets extra’s voor geven. Zijn in Holland niet te krijgen. Wat hebben we toch 
een moordleven, geen honger, flink fruit eten, alleen hebben we veel zorgen over thuis. s’Avonds 
thuis boksen Gerard Albus en Henk Berkel een partijtje, ik krijg er ook zin in en boks met 
verschillende jongens. Boks ook tegen Henk Wolf, een flinke jongen die stevig stoot. Ik heb echter 
m’n tandbeschermer niet in en dat wordt mij noodlottig: m’n linker bovenlip scheurt van binnen, het 
is een lange en diepe vleeswond. Dit bloedt erg en met de sanitäter en de wachtpost gaan we naar 
een dokter in het lazaret in de stad. Het is echter al flink laat en kunnen nog net de laatste tram 
halen. In het lazaret slaapt alles al, dan komen 2 Franse dokters en een Duitse operatiezuster. Ik 
word dan behandeld en m’n wond wordt genaaid. Na een paar uur is het weer goed, maar te laat om 
nog naar Wetzelsdorf te gaan. Mogen dan blijven slapen in de ziekenkamer, waar Franse Kgf en 6 
Americaanse vliegeniers liggen. De wachtpost gaat naar huis, naar zijn vrouw. Slaap pas om 02.00 
uur nadat ik eerst nog met de Franse dokter, ook een Kgf, heb gesproken en een boterham heb 
gegeten. Wat een dag, had het even te pakken en ben wel 2 x duizelig geweest.  
 
16-7-1944  
s’Morgens vroeg in het lazaret wakker, nieuwsgierige Americanen staan aan onze bedden; fijne 
verende bedden met matrassen, en denken dat we ook pas gevangen zijn genomen. Na onze uitleg 
wie we zijn en hoe we Kgf werden, vertellen zij hun avonturen. Allen zijn vliegeniers, gewond of 
verbrand bij het in brand schieten of het neerhalen van hun kist enz. Echte Americanen, dat kun je 
wel aan hun taal horen. Velen lopen op krukken en we eten brood bij hen. M’n lip is flink dik, maar 
zal wel gaan slinken. Thuisgekomen om 10.30 uur is er luchtalarm, we gaan in de schuilkelder in de 
bergen, waar het een grote modderzooi is. Er wordt weer flink geschoten. Ben nu tot vrijdag vrij van 
dienst. Derwart en Hulst zijn weer weg, gemist bij het appèl van gisteren. Zij zullen wel de kuiten 
hebben genomen. Van Gennep heeft aan een ongebruikte uitkijkpost van onze barak, zijn 
luchtapparaat gemaakt en oefent nu wat; 2 Engelse Kgf van het boerencommando zijn er ook bij. 
Stek en Van Randeraat spelen en ik zit binnen met een dikke pijnlijke lip te schrijven. Krijg post van 
Wil met 2 foto’s van Corrie en brief van Theo uit Hamburg van de 8e. We horen goede 
oorlogsberichten, in Rusland gaat de opmars ontzettend snel.  
 
17-7-1944  
Vandaag thuis gebleven, kan en mag daar blijven tot vrijdag. M’n lip nog steeds flink dik en heb er 
last van, met het eten is het ook pijnlijk. Derwart en Hulst zijn al weer gepakt, niet ver hier vandaan. 
Piet Michel is vanuit Wolfsberg plotseling weer naar hier gekomen. De 8 jongens, die naar Wolfsberg 
toe moesten, hebben nu bij Villach een prima werkcommando. Vanuit Geneve zijn voor ons weer 
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Argentijnse pakketten gestuurd, deze moeten ook prima zijn. Van de kleding uit Geneve is nog niets 
bekend. De Vertrouwensraad gaat vanavond vergaderen over verschillende dingen en ook over Piet 
Michel die in sommige dingen tekort is geschoten. Toon, Rinus en ik hebben ieder een fijn 
sporthemdje, donker blauw met korte mouw, gekocht in ruil voor rozijnen en 6.23 reichsmark. De 
jongens van de post zijn weer vrij, wel mager en vermoeid. Heb een kort lederen broekje gekocht 
voor 60 sigaretten. M’n lip begint nu wat te slinken.  
 
18-7-1944  
Mijn lip is nu een flink stuk dunner. Het is mooi weer en Derwart en Hulst zijn weer terug. Foto’s van 
Toon en mij zijn klaar, zijn echter niet bijzonder. Mag van de OG met Rinus mee naar Gösting, Toon 
gaat ook mee s’middags en we gaan dan naar de bioscoop: een detective film. We krijgen ieder ± 1 
pond kaas van het Deense Rode Kruis. Piet Michel is weer weg. Het tuintje buiten de barak wordt 
gemaakt en opgeknapt. Hebben hier veel last van vliegen, we slapen hier echter prima met alle 
ramen open in de nacht.  
 
19-7-1944  
We horen dat er grote Americaanse vlooteenheden en luchtstrijdkrachten richting Japan gaan. Keer 
op keer horen we nu goede oorlogsberichten, maar hoe lang zal het nog duren? De Hauptman is op 
bezoek gekomen. Het is prachtig weer en zonnig, nu wordt het pas zomer! We gaan s’middags naar 
Gösting inkopen doen, 7 riemen en 2 koffers. Kopen heerlijke kersen, 7kg voor 90 pfennig per kg. 
Dan naar de bioscoop: “Der junge Adler” een propaganda film. Zijn weer thuis om 21.00 uur en 
schrijf dan nog laat een brief aan Wil. Mijn lip is flink geslonken.  
 
20-7-1944  
Vandaag 1 jaar Kgf, wat een lange tijd! Hopelijk is de langste tijd achter de rug. Ga een zak 
postpakketten wegbrengen met Nol van de Maarel, het is prachtig weer. Met de riemen die we 
kochten, maken we een moordhandel. s’Middags met z’n vieren weg naar Gösting, ben nog steeds 
vrij van dienst. Eerst voor de “handel” nog 10 lederen riemen halen en dan zitten we met z’n vieren  
in een enkel zwembroekje in een kersenboom en eten we tot we bijna klappen. Dan nemen we een 
groot deel van wat we plukten mee, 10 kg is 9 reichsmark, hoe bestaat het. De koffers die we nu 
meenemen kunnen we voor veel geld verkopen. We ruilen de gekochte riemen voor: pruimen, 
rozijnen, koffie, conserven, sigaretten enz. Horen van de moordaanslag op de Führer Adolf Hitler en 
dat hij die toch heeft overleefd (Operatie Walküre, aanslag gepleegd door officieren onder leiding 
van Oberst Graf Claus von Stauffenberg in het bunkercomplex Wolfsschanze in Oost Pruisen, 
Stauffenberg en andere officieren zijn allen geëxecuteerd)  
 
21-7-1944  
Prachtig weer, warm en zonnig. Krijg post van Wil van de 10e, alles goed. Ook brief van Henk Haring 
en Mia van de 9e, ben er erg blij mee. Kaart van Louis van Sinderen uit Berlijn waar zij boksten. 
s’Morgens 2x een uur luchtalarm, er gebeurt niets. Naar Gösting s’middags, appelen en kersen, 
kopen weer lederen riemen en horlogebandjes. Naar de bioscoop, mooie film gezien. Mijn dikke lip 
geeft me nu veel vrije tijd, jammer dat de lip weer bijna normaal is. Morgen weer naar het lazaret in 
de stad, de hechtsels zijn er al uit. Als we uit de bioscoop komen, stortregent en bliksemt het: het is 
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noodweer. Komen drijfnat thuis, er zijn 2 pakketten voor mij van de Kerk met 1 bus appelmoes, 1 
peren, 1 nutrogeen en andere waren.  

 
 

   
 Graf Claus von Stauffenberg 

 
22-7-1944  
Weer mooi weer. Vannacht weer 2 x luchtalarm, er is flink gevlogen en heel veel geschoten. 
Pakketten van het Hollandse Rode Kruis zijn voor ons vanuit Wolfsberg onderweg; de “Begleitlisten” 
zijn er al. Ben naar het lazaret geweest, moet maandag weer gaan werken, dat is jammer! Om 22.45 
uur naar Gösting, hebben het daar prima gehad, vlees, veel wijn, gramofoonmuziek enz. Rinus is 
weer eens in “de kroten”; hij slaapt bij Brunner zijn roes uit, op een bank in het waslokaal.  
 
23-7-1944  
Vandaag wat somber weer. Om 12.30 thuis, krijg dan pakje van Wil en gelukkig is het er nu met een 
kort broekje, trui, sokken, zwembroek en zilveren ring in horlogebandje, fijn. s’Middags gaan we 
wandelen en s’avonds zingt de vrouw van Snoekie, Stek begeleidt haar met de harmonica. We lachen 
om Snoekie, wat een pias is dat. Ruil 20 sigaretten voor een bus Americaanse melkpoeder, had dat 
juist hard nodig, fijn om elke dag wat melk te drinken.  
 
24-7-1944  
Prachtig weer, de Mittelkeller omladen naar de A-Keller. Zwemmen s’middags. Hebben 2 bussen 
abrikozen met 4 man gedeeld. Horen verschillende geruchten en oorlogsnieuws. Maak Wil’s pakketje 
in orde. Geen post vandaag. Wanneer zou die vreselijke oorlog toch eens afgelopen zijn, het kan toch 
niet lang meer duren? Piet Michel weer terug, hij reist maar heen en weer. Vanavond vergadering 
geweest met vele debatten en dito nieuws ons aangaande. Er zijn pakketten enz., maar toch schijnt 
er een luchtje te zitten aan de dingen die Piet Michel voor ons heeft behandeld.  
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25-7-1944  
Ben vrij vandaag door de Reiner-partij, heb zelf wel niet gewerkt daarvoor, maar dat is juist fijn. 
Luchtalarm om 10.30 tot 12.00 uur. Vele vliegtuigen vliegen over, maar er gebeurt niets. s’Middags 
naar Gösting, kopen 4kg aalbessen voor 2.80 reichsmark. Heb het nieuwe broekje aangetrokken, wat 
ik van Wil kreeg. We gaan naar de bioscoop: “Dr. Engel der Kinderartz”, leuke film met Paul Hörbiger 
in de hoofdrol. Prachtig weer geweest en om 20.30 thuis. Het boekje is weer bijna vol, zou er nog 
een boekje vol komen voordat de oorlog afgelopen is? Winst van de lederen riemen met 3 man, 
Rinus, Toon en ik: ieder 2 pak pruimen, bus koffie, chocolade, visconserven en andere spullen.  
 
26-7-1944  
Prachtig weer. Wagon bronwater gelost. Luchtalarm zonder sirenes gedurende 1 uur en bij het 
veiligsignaal weer alarm, er worden bommen gegooid op de barakken van de vliegtuigfabriek in 
Thondorf. Er zijn vele doden en gewonden (er werden 88 personen gedood en meer dan 200 
personen raakten gewond). De vliegtuigen zullen wel vaker hier terugkomen. Geen post vandaag en 
ik verlang zo naar post van Wil. De partijgroet is ingevoerd voor de Wehrmacht.  
 
27-7-1944  
Mooi weer. Auto’s laden met appelsap. 2 Wagons wijn lossen voor C-Keller en ± 360 kisten binden, 
klaar is klaar en dan wegwezen. We zwemmen vanmiddag en vanavond hebben we brandwacht. De 
jongens willen Piet Michel wippen als hoofdvertrouwensman, zoals wij al dachten blijkt hij niet safe 
te zijn. Met 6 man lekker 3 blikken abrikozen gegeten, met 1 fles appelsap. We zijn al om 15.30 klaar 
en gaan weer fijn zwemmen, heerlijk. Een soldaat op de brandwacht loopt peukjes sigaretten te 
zoeken van ons “heren” Kgf. Krijgen ± 2kg zure kersen van de dames naast Lager 7 die ze aan het 
plukken zijn. s’Avonds onweer en regen. De jongens die wagons met wijn losten hebben pech gehad 
want ze komen pas om 20.30 uur in de stromende regen op brandwacht. De auto met 120 kisten 
wijn is omgeslagen bij de C-Keller. Horen later van Kwakkernaat, dat er een Zweed op bezoek is 
geweest in Wetzelsdorf. Brief van Willem Janssen uit Holland ontvangen. Iedereen denkt dat de 
oorlog nu wel snel afgelopen zal zijn.  
 
28-7-1944  
Prachtig weer. Niet veel werk. Vanmiddag gezwommen, heerlijk. s’Avonds thuis, een ieder 1½ 
pakketje van Jan Vierbé van het Rode Kruis. Eten s’middags en s’avonds goed. Koop 1kg tomaten 
voor 1.40 reichsmark. Kunnen eerstdaags fijn fruit, appelen en peren enz. kopen. Weer zijn er 
verschillende steden in Rusland waar de Duitsers zijn teruggetrokken. Overal gaat het er hard aan 
toe, zeer hard, maar hoe lang kan het nog wel niet duren?  
 
29-7-1944  
Regenachtig. Zijn vroeg klaar en ga met Rinus in burger naar de stad en gaan er eten en drinken, 
prima. Er is post van Carel Wassen, Cor en Moe van 12, 24, en 11 juli. Van Wil echter niets.  
 
30-7-1944  
Mooi weer. Zijn om 12.00 uur weer thuis, s’middags is het warm. Naar de stad gelopen en zien we 
daar bekende Hollandsche SS-ers. In de bioscoop draait: ”Maske in Blau” met Hans Moser, leuke 
film. We eten prima, tomatensoep met macaroni, aardappelen met spercieboontjes en vlees. 
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s’Avonds gietregen. Ga vlug slapen, ben moe. Stek en Joop van Randeraat spelen nog muziek. Er zijn 
vele vliegen, het is een plaag, gewoon vreselijk. Geen post van Wil. Er zijn weer plaatsen gevallen in 
Rusland, het gaat nog steeds hard. Krijgen toch nog ons maandrantsoen sigaretten van de 
compagnie: 75 stuks.  
 
31-7-1944  
Vandaag in de C-Keller, kisten wijn opstapelen. Rondom en wellicht al in Warschau zijn er zware 
gevechten aan de gang tussen Duitse- en Russische soldaten. Met 4 man hebben we 2 flessen wijn 
opgedronken. Ik koop 1kg verse abrikozen voor 10 man, 1.10 reichsmark. Onze jongens zijn bezig om 
een schuilkelder te maken achter onze barak. s’Avonds regent het weer. Weer geen post van Wil, 
maar ik denk dat het er toch moet zijn.  
 
1-8-1944  
Weer een nieuwe maand. We gaan met 6 man in de auto naar de wijnkelder in Eggenberg om vaten 
wijn te brengen van 600-700 liter elk. Krijgen daar ieder een ¼ liter rode wijn en mogen dan ook nog 
peren plukken. Koop weer een pondje abrikozen, lekker. s’Middags ga ik weer quasi naar de 
sanitäter in Gösting, koop daar 4kg peren. Ga naar de bioscoop: film “Hogeschool”. Brieven van Wil 
ontvangen van 19 en 24 juli, alles is goed. Argentijnse zending is aangekomen, de uitdeling hiervan 
zal morgen plaatsvinden.  
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4. DAGBOEKJE 3  
 
2-8-1944  
Prima weer. Goederen omlageren van Mittelkeller naar A-Keller. Eten al een paar dagen nieuwe 
aardappelen, vanmiddag ook weer, waren erg lekker. Schrijf een brief aan Wil, heb veel te schrijven. 
We zijn vroeg klaar, onderweg krijgen we appeltjes, nieuwe aardappelen en sperciebonen, alles voor 
niets en genoeg voor 5-6 man. Thuis in Wetzelsdorf horen we dat we zaterdag a.s. weer gaan 
verhuizen naar een school in Graz; “Mijnheer”Piet Michel heeft weer geprotesteerd zonder ons 
medeweten en instemming. We zijn nu juist hier wat ingeburgerd en hebben het naar ons zin. 
Michel zal nu wel met algemene stemmen worden gewipt als vertrouwensman. Vandaag is er een 
mandfles met 25 liter jenever gebroken, wat een waarde zou dat zijn op de zwarte markt! We krijgen 
een Argentijns pakket met: 149 sigaretten, 3 plakken chocolade (570 gr), 6 stukjes zeep, stukje kaas, 
potje vleesextract, 2 busjes cornedbeef, 2 busjes ham, 1 oranje marmelade, 1 busje vlees met bonen 
en 1 busje gecondenseerde melk. Het ziet er allemaal goed uit en we eten een flink stuk meelspijs en 
van onszelf nieuwe aardappelen met spercieboontjes. We ploffen bijna; maar hoe zullen de mensen 
in Holland het hebben? Dit is het begin van mijn 3e dagboek, hoeveel zullen er nog volgen en 
hopelijk is dit het laatste dagboekje.  
 
3-8-1944  
Vandaag kisten binden, 600 stuks en als we daarmee klaar zijn hebben we de verdere dag vrij. Maar 
het valt niet mee, de kisten wegen ± 55kg en we moeten deze op stapels van vierhoog gooien, 
alleen, maar alles went. Goed eten s’middags. Koop een kilo sappige peren en een kilo rabarber, dat 
Van de Bersselaar, Karel en ik vanavond na het eten opeten. Vanavond hebben we brandwacht. We 
krijgen nu steeds goed te eten, met nieuwe aardappelen. We hebben vandaag 401 kisten gebonden 
en morgen nog 200 en dan volgende week een vrije dag! We eten nog bruine bonen en de 
wachtposten kijken verbaasd naar datgene wat wij allemaal eten. Schrijf buiten een brief naar Cor 
tijdens de brandwacht op Lager 7. Horen van Kwakkernaat, die later komt, dat de school waar we 
naar toe moeten in Graz niet veel is; hoelang zullen we daar weer zijn? Turkije heeft verbinding met 
Duitsland verbroken. Gaat nu verder met de Geallieerden in oorlog tegen Duitsland.  
 
4-8-1944  
Prachtig weer, we binden nog 200 kisten en zijn dan om 12.00 uur klaar. Hebben allemaal een vrije 
middag om thuis onze spullen in te pakken; morgenochtend om 07.00 gaan we verhuizen. Ik ga naar 
de bioscoop in Gösting, een prachtige film “Het grote nummer”. s’Avonds is er gietregen. Eten 
aardappelen met spercieboontjes en appelmoes na, zelf gekookt. Jammer dat we hier weer vandaan 
gaan, want we konden overal terecht bij de boeren. Geen post vandaag, maar wel goede 
oorlogsberichten. Er zijn 160 Americaanse pakketten aangekomen, en die zullen wel spoedig worden 
verdeeld.  
 
5-8-1944  
Alle spullen van ons inpakken; wat hebben we een vreselijke hoeveelheid bagage. Krijgsgevangenen, 
het lijken wel vakantiegangers onder alle omstandigheden vrolijk. Voor ± 70 man hebben we 4 
vrachtwagens nodig voor koffers, pakketten en andere spullen! Het regent nog steeds hard maar het 
klaart op. Ons nieuwe “home” is een prachtig gymnasium op de Tummelplatz/Bürgergasse, in één 
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woord af, fris en ruim, met hoge plafonds en veel licht maar wel op de derde verdieping. Het valt 
niet mee al die spullen omhoog te sjouwen. Veel jongens zijn nog aan het werk, we zijn dus laat 
klaar. Rinus, Toon en ik gaan naar de stad en hebben veel bekijks van mensen, of we “ik weet niet 
wie” zijn. “Frische Jungens”en ”Holländer” horen we verschillende malen zeggen. Het is nu goed 
weer geworden en het is druk op straat. Zien vele gewonde soldaten. s’Avonds wordt om 20.00 uur 
de deur beneden dichtgeslagen door een portier, dat is een strop voor ons en Abel van Zalen is er 
niet. Morgen moeten we allen werken, er is algemene oorlogsinzet maar wat hebben wij daar mee 
te maken? Zondag is nu een gewone werkdag geworden, er zal wel worden geprotesteerd. Uit de 
fruitpot eten we aalbessen. Geen post vandaag. Het is een mooie boel dat we steeds op zondag 
moeten werken en daarvoor geen vrije dag krijgen. We hebben lekkere appeltjes gegeten, deze 
hebben we van vrouwen in Gösting gekregen. We hebben het prima, het embleem “Holland” op 
onze linkermouw en de Hollandse spraak doen wonderen. Beneden in het muzieklokaal speelt 
Jacobus de Roo op een piano, Willem Stek op harmonica en Joop van Randeraat op gitaar. Een mooi 
geheel, het klinkt goed en het is al 21.30 uur. Ik schrijf een Kgf-brief aan Wil op een schoolbank in het 
tekenlokaal, waar we met 32 man liggen. Zal dit het 3e boekje, dus het laatste zijn? Wat ik hopelijk 
niet vol hoef te schrijven voordat de oorlog is afgelopen en wij weer thuis zijn?  
 
6-8-1944  
Vandaag donker weer, allen om 05.30 uur opgestaan. Fijn geslapen, moeten allen werken en lopen 
een stukje en gaan met onze speciale tram, elke dag, weer naar ons werk. Abel is nog niet thuis. Op 
het lager van de brouwerij kisten binden en ook 100 kisten vermout op de auto laden, zijn dan om 
12.00 uur klaar. Abel van Zalen nu wel thuis, was flink dronken gisteren en is daarom niet 
thuisgekomen. Dit wordt toch nog gemeld.  
s’Middags met Rinus en Toon naar Graz. Ik draag het Engels-Americaans uniform van Albus, die mijn 
burgerbroek aanheeft. De broer van Albus is hem komen opzoeken uit Wenen, hij weet gewoon niet 
waar hij het heeft, iedereen stopt hem wat toe. Gaan naar de bioscoop, dezelfde film als vrijdag. Om 
21.30 thuis, alle jongens zijn beneden in het gymnastieklokaal waar we gebruik van mogen maken.  
Er is geen post vandaag. Er is een goede schuilkelder onder de school waar we nog wel eens gebruik 
van zullen moeten maken. Hebben ook weer abrikoosjes gegeten, gekregen en ook wat erbij gepikt. 
Ook wat foto’s gehad als herinnering. Omdat ik geen geld meer had, verkoop ik een pakje Franse 
sigaretten voor 10 mark, en heb dan weer wat geld.  
 
7-8-1944  
Mooi weer vandaag, 3 wagons met bussen margarine gelost in de vrieskelder en dat met ons korte 
broekje (bijna allen hebben nu een korte broek aan), koud, brrr…, trek een pelsjasje aan als ik er in 
moet. Heb nu weer boter bij m’n brood en bij andere dingen waar boter bij hoort. Ik had niets meer, 
maar nu toch weer 4 halve pondjes! Tegen 09.30 uur is er luchtalarm gedurende 45 minuten en 
daarna tegen 13.00 uur weer luchtalarm. Horen weer goede oorlogsberichten, hoe lang duurt het 
nog? Zijn om 17.30 klaar en dus vroeg thuis, krijgen dan een Americaans pakket, er zijn ook 
Hollandse pakketten in Wolfsberg aangekomen. Weer geen post, jammer. Maandrantsoen tabak van 
Compagnie: 2x 50gr rooktabak voor augustus. Geld over juli is uitbetaald, ik krijg 24 mark en 6 mark 
gaat naar huis, is weinig door een week afgehouden ziekengeld door dat geval met m’n lip. Nog 
steeds is m’n lip wat dikkig, zal wel niet weggaan, maar zal die dikte later wel laten verwijderen. Er is 
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een vrolijke stemming vanwege al het goede wat we krijgen en nog tegoed hebben, ook nog 1kg 
boter van Argentinië gekregen.  
 
 

 
Staatsgymnasium a/d Tummelplatz in Graz (2010) 

 
8-8-1944  
Vannacht luchtalarm, snel aangekleed en naar de kelder beneden, wat een baan is dat zo slaperig en 
huiverig. Daarn in de vrieskelder halve wagon boter lossen, heb nu wel 11 eieren. s’Middags prima 
eten, ik heb zelf gekookt: erwten met flink vet en een reepootje. Eitje door koffiemelk geklopt. 
s’Middags in de C-Keller zakken dragen, prachtig zonnig weer, lopen buiten in kort broekje en gaan 
op zoek naar vitaminen. De oogst: pondje pruimen, appelen. Ook tomaten die we van een 
tomatenveld kapen, kruipende door het gras als indianen. De Hahn is heel erg soepel geworden voor 
ons, zou dat zijn omdat zijn zoon in krijgsgevangenschap in America zit en het heel prima heeft? Ga 
s’avonds wat trainen in het gymlokaal. Krijg post van Wil van 29 juli, alles goed en ook post van Pa, 
Moe en Jeanne, alle brieven zijn van augustus. Weer zijn er 100 Americaans pakketten aangekomen, 
wat hebben we het toch goed. In Holland is men erg optimistisch, maar ik zie het nog niet dat alles 
gauw afgelopen zal zijn. Rinus heeft m’n schoenen weer prima gemaakt.  
 
9-8-1944  
Prachtig weer, warm en zonnig. Moeten kisten binden in A-Keller. Gaan s’middags zwemmen en zijn 
om 15.30 al klaar. Schrijf brief aan Wil en de anderen. Vannacht heb ik weer brandwacht, morgen 
dus een vrije dag voor het accoordwerk van verleden week. Meelspijs gegeten, lekker. Abel zit in de 
bak voor 5 dagen.  
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10-8-1944  
Vandaag een vrije dag en het is mooi weer. Ga beneden in het gymlokaal trainen en daarna onder 
een koude douche. Ik maak de post voor Wil klaar. s’Middags naar de bioscoop: “De vrolijke derde”. 
Er was geen Wochenschau ingelast, goede oorlogsberichten, zie een filmpje over Java in Nederlands 
Indië. Vanmorgen was er een Engels of Americaans vliegtuig in de lucht; er werd geen alarm gegeven 
maar wel flink geschoten. Koop wat spulletjes: schoensmeer, veters, tasch enz.  
 
11-8-1944  
Elke dag weer hetzelfde, werken en nog eens werken, als je tenminste niet zelf wat vrij neemt. 
Vanmiddag daarom naar de sanitäter: de toverformule voor een vrije middag! Om de beurt gaan, er 
2 jongens uit de rij (ook van Lager 7) er vandoor. Zij zijn s’avonds weer terug, doorgaans zijn zij dan 
naar de Thalersee! Zo scharrelen en rommelen we maar tot het einde van de oorlog en er vrede is. 
Dan zal het voor iedereen toch een grote toer zijn om weer in het gewone gareel te raken. En wat 
meer mens te worden en niet meer zo onverschillig te zijn. s’Middags vroeg klaar om naar de 
sanitäter te gaan. Zie dan Cor en Carl Mulder samen bij de brouwerij, een hartelijk weerzien volgt en 
zij gaan mee om bij ons te eten. Ga s’middags naar Gösting terug waar Cor en Carl bij Gasthof 
Brunner zijn, zij hebben de grammofoon en platen meegebracht. De grammofoon begeeft het echter 
in Gösting; jammer, neem deze toch mee. Dan naar de bioscoop: “Tragedie einer Liebe”, mooie film. 
We zijn laat thuis en er zijn Hollandse Rode Kruis pakketten aangekomen met een prima inhoud. Ga, 
na wat schnaps gedronken te hebben, weer laat slapen. Cor en Carl blijven tot maandagavond.  
 
12- 8-1944 
Vroeg opgestaan. Verzamel in een doos en tas veel spullen en bikkerij en ga dan met de troep naar 
het werk. Onderweg naar Gösting er van door en met de tram naar Cor en Carl, eten daar fijn en zij 
zijn blij met al dat fijne eten en de rokerij. Klimmen en lopen naar de ruïne, s’middags weer naar de 
stad terug en kopen dan souvenirs en knopen. Het is warm en broeierig weer. Krijg van Cor een 
kakhi- en een wit overhemd en van Carl nog een zijden overhemd. Het is nu van de baan dat we elke 
zondag verplicht moeten werken. Door het ingediende protest is het nu weer als voorheen; als we 
zondag werken dan krijgen we daarvoor een vrije dag in de week. We gaan laat naar bed maar maak 
nog een pakje voor Wil klaar. Foto’s gemaakt tijdens de wandeling naar de ruïne.  
 
13-8-1944  
Zondag en prachtig weer, s’morgens met z’n vijven, Carl, Cor, Toon , Rinus en ik naar de Schlossberg, 
maken er vele foto’s. Ik krijg een brief van Wil van de 3e, alles is prima. Zij heeft het pakje van 27 juni 
ontvangen en dat vind ik fijn. s’Middags eten we met de jongens in de school en daarna gaan we 
naar de Thalersee, er zijn veel steekvliegen. Toon wordt ook vele malen gestoken en houdt er een 
opgezwollen oor en wang aan over. Het is druk bij de Thalersee, we zwemmen er en zien erg veel 
Hollandse jongens. Ik blijf bij Cor en Carl slapen in Gösting, Rinus maakt het thuis wel in orde. 
s’Avonds slapen we direct, want we zijn moe van het lachen en lopen. De grammofoon wordt door 
de jongens van de wagonfabriek gemaakt.  
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Cor en Jo bij de ruïne in Gösting 

 
14-8-1944  
Ben niet gaan werken, ik vind het wel goed. Rinus is jarig, blijven s’morgens thuis, scheren en boel in 
orde maken. Cor en Carl pakken hun koffers in, zij krijgen toch hun bonnen nog. We eten bij Gasthof 
Brunner. Het is warm en broeierig weer en s’middags hebben we kilo’s appelen geplukt. s’Avonds 
gaan de jongens met ons mee, eten dan ook mee. De Argentijnse pakketten plus de gift van 
Denemarken worden uitgedeeld. Cor en Carl kijken hun ogen uit, we krijgen dan iets geweldigs; 300 
Americaanse sigaretten, 2 plakken chocolade, een pakje kaas, een potje vleesextract, 6 stukken zeep 
en van het Deense Rode Kruis voor 4 man: 3kg havermout, 1½kg spek, 2kg jam, 1kg melkpoeder. 
Wat hebben we het toch goed, geweldig zelfs. Piet Michel is weer terug en vertelt zijn bevindingen, 
wat hij heeft aangevraagd en wat we nog tegoed hebben. Cor en Carl hebben er goed aan gedaan 
om toch mee te komen. Ik geef ze nog 180 sigaretten en van verschillende jongens krijgen ze ook 
nog. Ze zijn dolblij met alles en bij het afscheid nemen kunnen ze bijna niet praten, zo fijn vonden zij 
dit alles. Hopelijk komen zij goed en zonder mankeren in Korneuburg aan. Het is vanavond broeierig 
warm en het regent soms, voor Wil een pakje klaargemaakt.  
 
15-8-1944  
Wagon laden met allerlei waren, ik heb 13 eieren. Het is donker weer, er valt niet veel te beleven en 
drinken met z’n vieren een fles appelsap. Vanavond heb ik brandwacht. Ben reuze benieuwd of Cor 
en Carl goed en zonder pech in Korneuburg zijn aangekomen. Schrijf s’avonds een brief aan Wil. 
Horen van nieuwe geallieerde landingen in Zuid-Frankrijk. Hebben vandaag weer flink wat fruit 
gegeten en ook fruit gekregen van een meisje die in de tuin werkte. Zij vertelde dat zij een kind van 2 
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maanden van een Engelsman had.  Zij heeft een straf gekregen van 1½ jaar, te beginnen vanaf 
oktober. De Engelsman moet zich binnenkort verantwoorden, wat voor straf zal hij dan wel krijgen?  
 
16-8-1944  
Donker weer vanochtend. Vaten melk en kisten vermout naar het station brengen. s’Middags weer 
kisten gebonden. Niets te beleven vandaag. Maak s’avonds een pakje voor Wil klaar en krijg brief van 
Rinus de Boer. s’Avonds in bed vertelt één van ons een verhaal wat hij heeft meegemaakt in z’n 
leven. Bijna steeds is Rinus aan het woord, met smeuïge en lollige verhalen, waarbij ook de vloeken 
niet ontbreken. Er zijn weer jongens uit het Stammlager Wolfsberg teruggekomen, gekleed als een 
Yankee. Lees in de Duitse Courant “Das Volk”, dat de Russen al aan de Oost-Pruisische grens aan het 
vechten zijn, het gaat hard! Ruil m’n witte overhemd voor 2 grote plakken chocolade en 30 
sigaretten.  
 
17-8-1944  
Het is mooi weer. Moeten wagon boter laden, maar deze is er nog niet. Krijgen dan accoordwerk en 
zijn, na 160 kisten gebonden te hebben, om 09.30 uur klaar. Alles is voor ons nu zo gewoon 
geworden, het werk, de omgeving en de mensen. Ook zijn we nu gewend om Kgf te zijn en hoe heel 
anders was het een jaar geleden voor ons. Alles was vreemd en onwennig, met een hart dat 
gebroken was door heimwee en honger. En nu volop te eten, met een frisse geest en een gezond 
lichaam, een hemelsbreed verschil! Gelukkig ook maar dat alles beter is geworden. Het zou er anders 
heel raar voor ons uit hebben gezien. We gaan baden, s’middags regent het. Ga quasi naar de 
sanitäter; dus naar de bioscoop Annenhof: “Warum lügst Du Elisabeth”, mooie film. Ik win een 
Vierbé-pakketje en krijgen met 2 man ook nog zo’n pakje. Goede oorlogsberichten, het gaat overal 
ontzettend hard. Er is een afkondiging dat we geen bewegingsvrijheid hebben, hoelang zal dat nu 
weer duren.  
 
18-8-1944  
Goed weer. Een wagon boter laden vanuit de vrieskelder in vaten, kisten en dozen. Heb een bus 
eieren en een half pond boter, waarvan ik juist niets meer had. s’Middags weer accoordwerk, zijn om 
15.30 klaar en dan naar huis om eitjes te bakken. Koop voor 40 sigaretten een fijn passend windjack 
en hoef er nu geen meer te lenen. Verkoop ander windjack, welke veel te klein was voor 60 
sigaretten een stukje zeep. Heb een steenpuist achter m’n oor waar ik veel last van heb. De sanitäter 
heeft het druk met deze karweitjes. Aan alle fronten zijn er veel vorderingen door de Russen en de 
geallieerde legers. We hebben op onze kamer een driepits gasstel wat maar een uur per dag mag 
branden, maar elke dag van s’morgens vroeg tot s’avonds laat brandt dit gasstel. Vanavond bakten 
we onze aardappelen hierop. Er gaan weer geruchten dat we ook hier weer uit de school weggaan.  
 
19-8-1944  
Prachtig weer. Weer krijgen we accoordwerk, 150 kisten binden en als deze klaar zijn dan naar huis; 
we zijn om 09.30 al klaar. Hoewel niemand weg mag, gaan we toch naar de stad  
in burgerkleding. Ik koop garen en krijg tomaten en een paprika. s’Middags gaan we weer weg. Rinus 
heeft een fijn Americaans costuum met pijpmaat 70. Weer naar huis gegaan, we zien de OG 
onderweg, maar verder is er niets aan de hand. We maken tot 23.30 uur muziek met een harmonica, 
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2 gitaren en een handdrum. Het is een herrie van jewelste, wat zullen de mensen aan de overzijde 
van de school daar wel niet van denken. Geen post vandaag.  
 
20-8-1944  
Schitterend weer. Ga wat wandelen en trimmen. Geen post, vandaag, wat jammer, had er zo op 
gehoopt. Bijna alle jongens zijn weg, en we mochten gisteren en vandaag juist niet weg. Ze zijn 
zwemmen of naar de Thalersee. Eten was prima vanmiddag: goede soep en aardappelen met vlees 
en ook komkommers. We gaan s’middags naar het Steinfeldlager waar een sportmiddag is en een 
beetje kermis is. Ik train en oefen, boks er met Leen en ook met een Fransman, een foto gemaakt en 
er was veel applaus. We krijgen 20 mark drinkgeld, bier lust ik nu wel en drink het ijskoud in het 
cafeetje: lekker. Thuis worden aardappeltjes gebakken, het is warm en het ruikt er naar van alles. De 
jongens die naar de Thalersee zijn gegaan zijn terug, allen lopen thuis in een enkel kort broekje en 
hebben allen een bronskleur, een en al gezondheid. Goede oorlogsberichten. De geallieerde legers 
staan vlak bij Parijs. s’Avonds in bed als alles al donker is en een beetje koelte door de open ramen 
naar binnen waait, vertelt Rinus de belevenissen van vandaag. De bedden kraken van het gelach en 
gebrul van de jongens. Het is me ook een prima dag geweest! En dat terwijl we niet weg mochten! 
Om 23.30 uur als we allen al in een diepe slaap liggen, janken de sirenes; weer luchtalarm. Met 
slaperige en suffe koppen gaan we de schuilkelder in, en dat duurt een uurtje en er wordt flink 
geschoten, en dan helpen we nog kinderwagens uit de schuilkelder te dragen. Trap op en trap af en 
als de vrouwen buiten staan is er geen bedankje, wat een verschrikkelijke mensen, ik krijg dan zwaar 
de pe in!  
 

 
Boksdemonstratie Steinfeldlager 
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21-8-1944  
Nog slaperig naar het werk. En dan is daar een heel fijn karwei: 2 wagons losgestorte rogge in zakken 
scheppen en vanaf Lager 7(!) naar de waranda brengen van de brouwerij. Enorme stofzooi, het 
schiet niet op met dat broeierige warme weer. Eet een pondje tomaten uit onze tuin bij Lager 7. Er is 
een dreiging van vliegtuigen, deze zijn wel in de nabijheid maar er gebeurt echter niets, ook geen 
alarm. We zijn erg laat klaar, om 20.00 uur pas. Dat door een slechte bui van de OZM, verdomme. 
Dus geen bad kunnen nemen, ondanks warmte en stoffigheid. Thuis is er gelukkig post van Wil van 
de 10e, zij zit erg in de put. Was die rotzooi ook maar afgelopen, dan was alle ellende vergeten en 
voorbij. Ook een brief van Theo van de 10e. Beneden ons op de 2e verdieping, liggen nu Italianen die 
nog bewaakt worden door een gewapende wachtpost, en over een poosje worden alle Italianen 
civiele arbeiders! Als ik op m’n bed lig en een paar appelen eet, is er weer dat rottige luchtalarm, wat 
altijd de nodige onrust met zich mee brengt. De Italianen gaan met 5 wachtposten met geweer naar 
de schuilkelder. Het luchtalarm duurt een klein uurtje maar er gebeurt verder niets.  
 
22-8-1944  
Door het luchtalarm vannacht weer slaperig naar het werk. Vandaag wordt het weer warm en we 
moeten weer in de rogge, zakken vullen van 100kg en opstapelen; 360 zakken = 36.000kg! 
Vanochtend een half uur luchtalarm. We zwemmen s’middags en s’avonds, eten porties ijs, heel 
lekker en eten ook wat fruit. Krijg op de brandwacht 2 kaarten en een brief van Wil van 8 augustus! 
Ook van Antoon Duinhouwer 2 kaarten en een foto van 8 en 9 juli, hij ziet er best uit en hoopt ook 
weer gauw thuis te zijn, is daar erg optimistisch over. Bij het werk in de suikerloods, waar het 
broeiend warm is en waar we de rogge moesten brengen, ± 1½kg kandijsuiker meegenomen!  
 
23-8-1944  
Prachtig warm weer. Hebben weer accoordwerk, 3 wagons met boter laden en zijn bijna klaar om 
11.30 en dan natuurlijk weer luchtalarm! Ik heb een eitje of 20 en een half pond margarine 
achtergehouden. Wat moet je daar voorzichtig mee zijn met die eitjes, slurp 5 eitjes leeg die braken. 
Ik deel onder het werk met de jongens, zonder dat het gezien wordt, eieren uit en ga dan m’n zakken 
weer vullen. Menig eitje breekt in de zakken van de jongens, een fijne smurrieboel wordt dat! We 
zijn pas om 15.00 uur klaar, alarm heeft 2½ uur geduurd en er zijn zeker 700-800 vliegtuigen 
overgevlogen. Ik moest naar de tandarts, maar doordat het laat is geworden ben ik maar niet 
gegaan; wel 2 grote zakken appelen gehaald in Gösting. Ik ga met Toon lederen riemen halen en we 
verdienen daarmee ieder 17 mark. Ik ben pas laat thuis, ± 21.00 uur, eten lekkere meelspijs, bak en 
kook eitjes. Geen post vandaag.  
 
24-8-1944  
Kisten binden, vandaag geen accoordwerk en daarom doen we het slow aan. Een klein aantal kisten 
is klaar en dan om 10.30 luchtalarm dat weer een uur duurt. De bommenwerpers komen nu steeds 
vaker, de bedrijven liggen stil als ze komen en er alarm is. Vanmiddag om 15.00 uur, was er een 
oefening met gasmaskers voor het personeel van het EVM. We zijn dan ook s’middags vrij en gaan 
zwemmen en duiken dat het een lust is! De OZM Weindal, is op bezoek geweest en die merkt 
natuurlijk dat een stelletjes jongens zich vanmorgen al hebben gedrukt, toen er 5-6 man de rij uit 
gingen! Weindal gaat dan de Hauptman halen. Dat zal wel wat worden, een wachtpost s’morgens en 
s’avonds met ons mee. Nou ja, “Kann nichts machen” en ook “Fünf Jahre Krieg”, zeggen ze hier! Het 
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is s’avonds vreselijk heet in de school, de kansen op een spoedige vrede worden besproken. Jan Elles 
heeft een landkaart gemaakt waarop met speldjes de vorderingen van de geallieerden legers worden 
aangegeven. Roemenië schijnt zich ook al tegen Duitsland gekeerd te hebben. Volgens andere 
geruchten moet ook Parijs al zijn gevallen. Wie weet hoe snel we thuis zullen zijn! Vandaag met 4 
man een fles wijn gedronken.  
 
25-8-1944  
Vannacht gedroomd dat we naar huis gingen, keurig in de maat lopend en fijn geüniformeerd. Stek 
was commandant met zijn Steierische lederen broek en windjack, hij salueerde steeds met z’n sabel. 
Waar je al niet over dromen kan. Vandaag accoordwerk, 380 zware kisten binden met flessen witte 
wijn, drinken 2 flessen leeg en nemen 1 fles mee. Om 12.00 uur klaar en dan nog een uurtje 
luchtalarm. s’Middags heerlijk zwemmen en zonnebaden, wat een leven hebben we. Eten was 
geweldig, gisteren ook al, trouwens het is steeds prima. In de school komen er nog meer Italianen 
bij, maar hebben wel wachtposten met geweer. De Italianen staan hongerig en bedelend te wachten 
op het eten dat overblijft, zoals wij ook in Mühlberg en Markt Pongau hebben gedaan. Zij krijgen van 
ons ook andere dingen, hoewel zij ons niet sympathiek zijn, maar we weten wat honger is. Als we 
s’morgens met de Sonderfahrt-tram weggaan en bij de brouwerij komen, wachten daar de Russen 
met hun gewapende wachtposten op onze tram. We geven hun ook brood en als ze in de tram zijn, 
keren zij de tram zowat om, op zoek naar peukjes van ons! Wat wordt er veel ellende en armoede 
geleden onder deze Kgf!  
 
26-8-1944  
Schitterend warm weer. Kisten uit de A-Keller naar de opslagplaats brengen, er moet ruimte worden 
gemaakt. Het is doorlopend vooralarm. We zijn vroeg klaar en gaan fijn zwemmen. Als we thuis 
komen zijn daar een Hauptman en vier onderofficieren geweest van het Stammlager uit Wolfsberg 
en hebben onze boel doorzocht naar verboden dingen; burgerkleding, geld enz. enz. Jongens die 
thuis waren hadden geen tijd en gelegenheid om de spullen weg te bergen. Mijn burgerbroek werd 
ook in beslag genomen, maar Toon matste hem weer terug. Ruim 2000 reichsmark werd gevonden 
en ingenomen, alles zijn we dus kwijt. Ook veel post en andere dingen werden ingenomen. Wat een 
rotstreek, de jongens zijn veel dingen kwijt. We mogen niet meer uitgaan en moeten binnenblijven, 
de deur is met een slot afgesloten en toch zijn er heel wat jongens weg. We vragen de Italianen, die 
aan de overkant van de gang liggen, het slot te openen maar dat gaat niet. Dan verzinnen we een 
foefje, doen ons beddengoed in een zak en laten het boven staan en vragen of we naar beneden in 
het gymlokaal in ons boksbroekje mogen en nemen handschoenen mee. De deur gaat nu open, we 
mogen boksen, de jongens boven hadden intussen de zak met kleding door het raam naar beneden 
gegooid en beneden verkleden we ons en gaan door het raam naar buiten. We gaan fijn bij 
kennissen eten, alles is goed gegaan en er is niets gebeurd. Er zijn Hollandse Rode Kruis pakketten 
aangekomen. Vandaag geen post gehad.  
 
27-8-1944  
Prachtig weer en we moeten allemaal werken; 1 wagon boter laden en 1 wagon bronwater lossen. 
Zijn om 11.00 uur klaar, ik heb 12 eieren en half pond boter meegenomen. Twee maal luchtalarm 
van een half uur. Gaan s’middags na het prima eten weer baden en zwemmen, het is daar druk en 
heerlijk. We gaan niet terug naar huis, want anders mogen we toch niet weg en nu zijn we gelijk 
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buiten. Slurp wat eieren leeg en kook er een paar. Eet ook wat appelen. Morgen een vrije dag voor 
de gewerkte zondag. Ik schrijf een brief aan Wil met potlood. Ruil een zwembroek voor een grote 
plak chocolade. Nog steeds goede oorlogsberichten. Krijgen voor augustus van het Hollandse Rode 
Kruis een prima pakket van 5kg. Na de controle van zaterdag misten vele jongens hun kostbare 
spullen zoals hun sigaretten enz. en ook de gouden ringen van Kobi Groeneweg. Geen post vandaag.  
 
28-8-1944  
We zijn vrij, het is schitterend weer en gaan dan naar het zwembad in Puntigam. Heb een picknick 
meegenomen, het middageten gebruiken we in de brouwerij. Om 09.30 een uurtje luchtalarm en 
direct na het veiligsignaal weer alarm en dat duurt dan 2 uur. We zwemmen en zonnebaden daarna 
de hele tijd, zien al goed bruin. We bikken tomaten en al het andere fijne wat we hebben. We zijn 
gewoon met vakantie! Nog steeds goede oorlogsberichten, het gaat snel met de opschuivende 
fronten. Geen post vandaag. Horen van zware bombardementen en zeegevechten voor de Belgische 
en Hollandse kust.  
 
29-8-1944  
Nog steeds prachtig weer, hoe kan het zo’n tijd achter elkaar. Hebben weer accoordwerk: met 9 man 
3 wagons laden met bronwater. We zijn al om 12.00 uur klaar. We kopen wat peren en tomaten en 
gaan heerlijk zwemmen. Plotseling moet ik op brandwacht doordat negen jongens die aan de beurt 
zijn, naar het strolager in Andritz worden overgeplaatst. Jammer voor mij, het kost mij m’n vrije 
middag. Verder geen luchtalarm geweest.  
 

 
Zwembad in Puntigam (Jo: 4e links) 
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30-8-1944  
Weer accoordwerk, 4 wagons met kisten appelsap laden en om 12.30 uur klaar. We gaan zwemmen 
en later naar Gösting, waar we 10kg zoete appelen krijgen. Het is warm en broeierig weer. M’n was 
is prima gedaan, alles even helder en dat voor 70 pfennig. Ben met m’n horloge aan in het water 
gedoken, stond eerst stil, maar loopt nu weer goed. Horen dat Hongarije is gecapituleerd: zou dat 
waar zijn? Ook dat in Vlissingen geallieerde troepen zijn geland, maar waar? We horen vooral de 
laatste dagen zoveel berichten dat alles inderdaad hard gaat, maar of alles waar is? Enfin, dat zullen 
de komende dagen wel laten zien. Er komt nu in de strijd een goede tekening die goed te volgen is. 
Met grote belangstelling volgen we de krijgsverrichtingen, die door middel van aantekeningen op de 
landkaart worden gezet.  
 
31-8-1944  
Verjaardag van Koningin Wilhelmina. Het is prachtig weer en hebben accoordwerk voor het laden 
van 4 wagons appelsap en 250 zakken uien naar de vrieskelder brengen. Maden, wormen en motten 
die in de uien zitten, moeten door bevriezing verdelgd worden. We zijn om 2 uur klaar. Daarna eten 
we en gaan weer zwemmen. Ik koop nog wat peren en tomaten. Ik krijg een brief van Wil van de 
17e, alles is goed. We eten lekker fruit en kunnen overal aan komen. s’Avonds wordt de dagorder 
voorgelezen, al de 2e op de verjaardag van Hare Majesteit in gevangenschap. We zingen allen 
staande het Wilhelmus. Daarna een verloting van diverse dingen, waarvan de opbrengsten ten 
goede komen aan de nagelaten betrekkingen van de Hollandsche Kgf. Dan is er muziek van Stek en 
Van Randeraat, de jongens hebben ook jenever meegebracht en zijn daarna flink in de kroten.  
 
1-9-1944  
Weer een nieuwe maand, zou de oorlog in deze maand afgelopen zijn? Een wagon met kisten 
appelsap geladen, zijn vroeg klaar. Eten een prima Grenadiersmarsch (maaltijd met aardappelen, 
macaroni, spek enz.) s’Middags is er een brandweeroefening op Lager 7, hoe bestaat het: een 
gewone militaire oefening! Of er werkelijk wat van terecht komt als er werkelijk brand komt? We 
gaan s’middags zwemmen tot 16.00 uur. Ga het lederen broekje voor Corrie wegbrengen en krijg 
een Americaans pakket. De Italiaanse Kgf die ook in ons gebouw zitten, zijn gedwongen om als 
civiele arbeiders te gaan werken. s’Avonds woedt er een vreselijk onweer met hevige regen. Bomen 
zijn ontworteld en veel dakpannen zijn omlaag gevallen. Er is verder veel waterschade door 
ondergelopen kelders. Heb lekker 2 gekookte eieren gegeten die ik van een jongen kreeg.  
 
2-9-1944  
Veel waterschade in Lager 7, veel balen meel en rijst zijn nat geworden. Heb een maaltje rijst 
achtergehouden. Wagon met kisten appelsap laden en om 12.30 klaar. Het is nu goed weer en we 
gaan baden. Daarna naar Gösting en eet daar flink. Ben pas laat, om 21.45 uur terug. Horen 
optimistische oorlogsberichten.  
 
3-9-1944  
Vandaag zouden we met een man of 20 een tocht in de bergen gaan maken, vroeg weg en s’avonds 
terug, een wachtpost van het Lager mee en ook wat voorarbeiders. Dat ging echter niet door want er 
moesten plotseling 2 wagons met appelsap worden gelost. Hoe bestaat het, de ene dag laden en de 
andere dag hetzelfde spul weer lossen! Gelukkig dat de tocht niet is doorgegaan want om 11.00 uur 



 

180 

 

regent het hard en we zijn allen gekleed in een kort broekje en hemdje. We eten prima en zijn om 
12.00 uur klaar. s’Middags met Toon naar de bioscoop: “Die Gattin”, een mooie film maar die had ik 
al gezien. Het weer is weer opgeknapt en ik schrijf een brief aan Wil. s’Avonds er op uit voor fruit, 
komen met ruim 10kg pruimen, 4kg grote peren en 2kg tomaten thuis! Alles voor nop, maar geven 
daarvoor wel wat chocolade. Het is koud geworden, we bibberen gewoon. Finland heeft gebroken 
met Duitsland en alles gaat vreselijk hard nu, dit jaar naar huis? Hopelijk wel!  
 
4-9-1944  
Koud weer vanmorgen, maar het knapt op en het wordt ook nog zonnig. Wagon met margarine 
gelost. Heb maar even 32 hele grote eieren kunnen bemachtigen. s’Middags ga ik op weg naar huis 
en eet met Toon een pan rijst met flink wat boter en gekookte eieren. Vanavond heb ik brandwacht. 
Krijg post van Wil van de 24e en van Cor van 31 augustus. Alles is goed gelukkig. Bij Cor in 
Korneuburg is er zwaar gebombardeerd en er is een arbeiderstrein getroffen met ruim 100 doden, 
hij schrijft daarover, het is gewoon verschrikkelijk.  
 
5-9-1944  
Met de brandwacht vannacht is het koud geweest, ik heb voor het slapen m’n trainingspak 
aangedaan. We horen dat de geallieerden al in Holland zijn, wat gaat het toch vreselijk hard. Als we 
allen elkaar maar gezond en wel terugzien, want dat er zich vreselijke situaties zullen afspelen is te 
begrijpen. In de loop van de dag horen we meerdere berichten hierover. Ik ga terug naar Gösting, 
luchtalarm is er bijna niet meer. Vandaag 2 wagons geladen. Op het publicatiebord heeft een van de 
jongens geschreven: “Gevonden in Breda, een turfschip met Americanen”  
 
6-9-1944  
Er is toch meer aan de hand met de 2 wagons die we gisteren geladen hebben, deze moesten 
vanmorgen weer uitgeladen worden. Dat gebeurde ook met een wagon wijn welke we vanmorgen 
geladen hebben en deze wagon s’middags weer moesten ontladen. Kunnen de wagons de plaats van 
bestemming niet meer bereiken? Het gaat ontzettend hard met de fronten. De Belgische regering, 
die in Engeland zat, moet weer in België zijn aangekomen en de geallieerden zijn al op Duits 
grondgebied. Ik ga s’middags naar de tandarts, maar kom zover niet; toch maar naar de bioscoop: er 
was niet veel aan de film. Toon en ik hebben riemen gekocht en weer verkocht: een winst 32.50 
mark en een nog stelletje spullen. Veel goede oorlogsberichten. Jongens van de Grazer Wagonfabrik 
trakteren ons op middageten in het restaurant “Het Tirolerhof”, waar bijna uitsluitend Hollanders 
komen. Vanavond meelspijs gegeten en daarna moet ons burgergoed worden gemerkt met een rode 
driehoek. Mijn burgergoed is verstopt om bij controle veilig te zijn. Vandaag 3 eieren met 
cornedbeef gebakken, wat hebben we het toch goed, geweldig zelfs.  
 
7-9-1944  
Mooi weer. Niet veel werk maar toch in de rogge en margarine gewerkt. Heb 15 eitjes, reeboutje en 
1kg margarine meegenomen; s’middags dan ook nog appelen, peren en een meloen. We gaan 
baden, het water is nog heerlijk. We horen verschillende berichten maar of die allen waar zijn? 
Amsterdam moet gevallen zijn! (Dolle dinsdag op 5 september!) , de geallieerden zijn al 20 km 
voorbij Aken maar daar geloof ik niet veel van. Om 15.30 uur klaar, gaan weer baden en zwemmen. 
Thuisgekomen horen we nog meerdere berichten. De Italianen die beneden ons zitten zijn voor het 
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grootste deel civiele arbeiders geworden en zijn nu weg. Velen van hen zien we dan ook lopen met 
een meisje of een vrouw.  
 
8-9-1944  
Het regent s’morgens. Ik heb een vrije dag voor de gewerkte zondag. Stop wat sokken, voel me wat 
beroerd. We gaan s’middags naar de bioscoop, waar we 2 voorstellingen zien: “Köningswalzer” en 
“Der Postmeister”. De laatste film zag ik al in in Mühlberg, was toen in het Frans gesproken. Dan 
naar de bioscoop in Gösting, de film ging echter niet door daar er een electrische leiding kapot was. 
We horen daarna berichten over Holland, alles moet toch waar zijn wat er verteld werd. De post is 
nu natuurlijk ook van de baan. Als alles maar in goede orde verloopt zonder veel bloed vergieten. Ik 
krijg toch nog een brief van Wil van 27 augustus, alles is gelukkig goed. Abel gaat morgen naar het 
strolager in Andritz. De houthakkersploeg van 5 man heeft het in Gösting prima naar de zin.  
 
9-9-1944  
Er is niet veel werk, we zijn al om 12.00 uur klaar. Thuisgekomen is er een 5kg pakket van de Kerk via 
het Rode Kruis. Ik ga naar Gösting en eet daar prima. Vandaag ook post van Wil van 1 september, er 
is in Holland nog niets aan de hand, zij schrijft er niets over.  
 
10-9-1944  
Prachtig weer. Ik eet vandaag kip en ander lekker eten. Vandaag ook 2x luchtalarm van 2 uur en 1 
uur. In Wenen en de omgeving moet zwaar gebombardeerd zijn. Ben erg benieuwd naar Cor, 
verwacht post van hem. Ik ben laat thuis, niets aan de hand. De jongens hebben een tocht naar en 
op de Schöckelberg in Graz gemaakt en veel foto’s genomen, hebben zich best geamuseerd met Bela 
en de wachtpost van Lager 7.  
 

 
September 1944, naast het Staatsgymnasium in Graz 

Jo: middenvoor 
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11-9-1944  
Vandaag 7 wagons laden met vaten wijn, vaten van ± 350 liter. Dit is accoordwerk en zijn al om 12.30 
klaar. We eten dan en gaan naar huis en dan naar de bioscoop Annenhof-Graz: “Traumerei”, een 
prachtige film. Het regent en vanavond heb ik brandwacht. Ik schrijf daar een brief aan Wil maar of 
zij hem nog ontvangen zal? In de courant lees ik dat het weer rustig is in Holland dus moet er toch 
wel wat gebeurd zijn. De Duitse radio meldt dat de geallieerden Maastricht hebben bezet, dan zullen 
ze nu wel al verder zijn ook. Heb nu een fijn kort sportbroekje, gemaakt door een kleermaker, 
jammer dat het mooie weer nu zo’n beetje voorbij is. We krijgen een verminderd maandrantsoen 
sigaretten; 50 halve Poolse sigaretten.  
 
12-9-1944  
Mooi weer. Hebben weer accoordwerk: 4 wagons met kisten wijn laden. Het werk is zwaar, maar 
daarbij ook leuk en avontuurlijk, want we drinken flessen leeg en vangen de wijn die uit de kisten 
loopt in een vaatje op. We delen een fles of 20 uit aan de Russen, Fransen en Italianen en neem er 
zelf ook 3 mee. Kobi Groeneweg is flink lazarus als we om 15.30 uur klaar zijn. Als we thuiskomen is 
de deur op slot en de jongens zitten met lange gezichten opgesloten, want de OG is weg. Met een 
schroevendraaier, die Rinus door een kier toesteekt, draaien we de schroeven van het slot los en 
gelijk stromen de jongens naar buiten en maken daarna het slot weer in orde. Ik ga naar de bioscoop 
in Gösting: “Zijn dochter heet Peter”, leuke film. Thuis hebben ze de boel verpest; jongens die na ons 
thuiskwamen hebben het slot los gemaakt en lieten alles zo liggen! De OG stelde daar onze 
vertrouwensman voor aansprakelijk en deze zal dan worden “eingesperrt” volgens de OG, als de 
dader zich niet meldt. Deze handelwijze is typisch Duits en s’avonds is er dan appel waarbij 4 jongens 
ontbreken. Maar bij telling, waarbij we de boel “flessen”, mist hij alleen Rinus. Maar na wat 
gezwendel komt dat ook in orde, als Rinus even later thuis komt en ook de anderen glippen dan 
ongemerkt naar binnen. Vanmiddag na het werk werden we bij de tram aangesproken door een 
Hollandse dame met een kinderwagen die vertelde uit Maastricht gevlucht te zijn voor de bevolking 
en de geallieerden. Even later komt haar man bij haar met een driehoekteken op de kleding en 
begroet ons, Kgf, met “Houzee”. Wat een enorme tegenstellingen. Veel vluchtelingen, veel zijn Nazi’s 
en NSB-ers, zijn uit Holland naar Duitsland gekomen. Het moet toch waar zijn wat al eerder werd 
beweerd, dat in Amsterdam, Rotterdam en andere plaatsen zijn geallieerde valschermtroepen 
geland, deze moeten door de bevolking geestdriftig begroet zijn. Al alles daar maar zonder veel 
bloedvergieten verloopt. Op de tram spreken we dan ook een Française met een klein kind in de 
kinderwagen, zij is uit Parijs gevlucht omdat haar man hier een politieke gevangene is. Wat een 
vreselijke toestanden toch en wat een ellende brengt alles met zich mee. Geld over augustus 
ontvangen 27.60 mark en 22 mark op tegoedbewijs. Anton van Lierop is met een revolver bedreigd 
door de OZM, hij weigerde te werken omdat hij ziek was.  
 
13-9-1944  
Het weer wordt nu kouder. In het bericht van de Wehrmacht lezen we van de oprukkende 
geallieerden naar Eindhoven, zij zullen nu wel een stuk verder zijn. De postbezorging zal, buiten het 
Rode Kruis nu wel afgelopen zijn. 2 Wagons met 500 vaten boter uitladen en in ijskelder brengen. Ik 
heb een busje eieren meegenomen. Ik moet s’middags naar de tandarts, maar ga met Toon naar de 
bioscoop: “La Flagrante”, leuke film. We krijgen een extra uitdeling: 66 Americaanse sigaretten, een 
zakje melkpoeder en een pond zeep. Van Lierop moet voor straf naar het Stammlager in Wolfsberg, 
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maar hij zal daar toch wel beter op worden. We horen van jongens dat de fabrieken waarin zij 
werken geen materiaal meer hebben! Ik voel me al een paar dagen niet goed, ik heb maagpijn en ga 
morgen maar naar de dokter. Van de bus eieren waar havermout doorheen is gegaan, bakken we 
dikke pannenkoeken maar ik heb er geen trek in. Vanmorgen was er een half uur luchtalarm maar er 
gebeurde niets, heb in de schuilkelder nog 2 Franse Kgf gesproken, zij hadden ook goede 
oorlogsberichten.  
 
14-9-1944  
Naar de dokter, hoewel ik nu niets meer voel of pijn heb. Ik rook een sigaretje om ziek en bleek te 
lijken, maar wordt toch werkgeschikt verklaard en moet dus toch gaan werken, maak hierover een 
opmerking tegen de OG en mag van hem vandaag thuis en op bed blijven! We eten prima, hebben 
de laatste maanden niet te klagen. We krijgen beter en meer eten dan de civiele arbeiders. Ik blijf de 
hele dag op bed, stop sokken en slaap wat uit. Geen post, er zal wel niet veel meer komen door de 
op handen zijnde bevrijding in Holland. Snoekie is nu weg, de OG heeft hem bij de Compagnie 
aangegeven. Hij was de hele dag weggeweest en kon toen kiezen tusschen het opsluiten gedurende 
de oorlog of naar het front gestuurd te worden, Snoekie heeft toch voor het laatste gekozen.  
 
15-9-1944  
Heb nu een fijn windjack. Er is niet veel werk, C-Keller leegmaken en kisten met appelsap naar A-
Keller brengen. Er drijft overal appelsap, hier in de C-Keller moeten in oktober de aardappelen weer 
worden opgeslagen. Radioberichten kondigen aan dat de geallieerden de Siegfried-Linie (Westwall) 
zijn binnengedrongen, zou de oorlog nu nog lang kunnen duren? De Duitsers hebben weer een 
nieuw wapen, speciaal om zeestrijdkrachten te bestrijden (waarschijnlijk is dit de éénpersoons mini-
onderzeeër Biber, voorzien van 2 torpedo’s). Ik heb vannacht brandwacht, anders moet ik aanstaande 
zondag en daar voel ik niet veel voor.  
 

 
 

Mini onderzeeër Bibi 

 
16-9-1944  
Mooi zonnig weer. Weer kisten van C-Keller naar A-Keller brengen en al om 11.30 uur klaar. Als we 
naar huis gaan, moeten we door een soldaat worden weggebracht, alles is veel strenger geworden. 
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We schijnen ook geen toestemming meer te hebben om uit te gaan. Is dit een gevolg van de kritieke 
toestand; de nieuwe Compagnie of de nieuwe OG die alles naspeurt om ons te behandelen en te 
laten voelen dat we nog steeds Kgf zijn? Verschillende Italianen werken als civiele arbeiders bij het 
EVM. We spreken bijna niet tegen hen, al onze jongens vinden ze onsympathiek. Er is vis en stokvis 
uitgedeeld, de kamer staat blauw van de walm van het opbakken. Ik bak er, vermengd met bloem, 
pannenkoeken van, deze smaken prima maar zijn wel erg machtig. Er zijn hoge schoenen verloot, 
kwamen van het Americaanse Rode Kruis, maar ik behoorde niet tot de gelukkigen.  
 
17-9-1944  
Prachtig weer. Na het middageten gaan wandelen en dan naar de bioscoop: “Ik heb je nodig” en dan 
weer naar Gösting waar we de film “Een oude wordt jong” zien, mooie film. Plotseling mogen er 
volgens een order van de Compagnie, geen conserven meer worden uitgereikt. Wat zou dat weer te 
betekenen hebben? We hebben in gesloten formatie verlof van 15.00 tot 18.00 uur op zaterdag en 
zondag. Maar alle jongens gaan, als ze op straat zijn, hun eigen weg en komen laat thuis. Soms 
halfnaakt, gecamoufleerd met een handdoek, alsof ze beneden zijn wezen baden! s’Morgens en ’s 
avonds is het al flink koud, veel jongens hebben enkel hun korte broekje, dat zij uit hun lange broek 
knipten. Wat moet dat met een flinke kou worden? Want kleding krijgen we niet meer van het 
Stammlager, wel wordt daarvoor elke maand 50-75 mark ingehouden. Het postverkeer vanuit 
Holland is sinds de inval van de geallieerden gestaakt. Ik schrijf een Kgf-brief aan Wil.  
 
18-9-1944  
We horen van verschillende kanten dat de geallieerden met grote valschermtroepen boven Holland 
neergelaten zijn en dat er Hollanders meevechten met de geallieerden. Wat zal dat weer voor 
vreselijke bloedbaden brengen? Nu is het ons ook duidelijk, waarom gisteren het uitreiken van 
conserven gestaakt is. Dit is voor de eventuele vluchten van ons naar Holland, met medeneming van 
een voorraadje conserven. Vandaag 2 wagons rogge van Lager 7, in zakken van 100kg, naar de 
waranda van de brouwerij brengen. Vanavond gelijk naar de bioscoop in Puntigam, daar draait een 
prachtfilm: “Tonelli”. Vanavond ook een loterij van de spullen die over zijn, ik win 50gr tabak, een 
worstje, een rol biscuits, ½kg suikerklontjes en koekjes. We horen ook van een invasie in Holland (?). 
Ik maak me ernstig ongerust over jullie, m’n lievelingen, hoop toch zo dat er niets zal gebeuren. Was 
ik maar bij jullie, dan kon ik jullie helpen.  
 
19-9-1944  
Het is weer mooi weer en er is niet veel werk. Horen en lezen weer nieuws over Holland. 
Valschermtroepen in Eindhoven, Nijmegen en Arnhem; wat zouden er niet voor vreselijke dingen 
gebeuren? In de A-Keller de boel een beetje opruimen. Ik drink 2 glaasjes wijn en 1 brandewijn, 
daarna ben ik half tipsie en neem flessen jenever mee. Koop dan nog zonder bon 1 worst, grote zak 
appelen, verband en tandpasta. Daarna s’middags om 17.30 naar de bioscoop: de film”Heimat” met 
Zarah Leander is prachtig. Conserven mogen weer worden uitgereikt. We krijgen ieder een ¼ bus 
Americaanse boter. Weer zijn er Americaanse pakketten aangekomen, hebben nu voorraad tot begin 
1945! Het conservenhok staat nu vol met onze pakketten.  
 
 
 



 

185 

 

20-9-1944  
Met 2 vrachtauto’s gaan we 65 vaten boter, waarvan de bekisting stuk was, omruilen in de stad. We 
zijn de gehele morgen daarmee kwijt, maar heb wel 1kg beste boter. s’Middags naar tandarts, maar 
ga toch naar het badhuis “Zur Sonne”, een prachtige inrichting waar ik voor 1 mark een kuipbad 
neem, daarna wat inkopen doen en dan naar de bioscoop: “Ein Abend in Oberbayern”, een leuke 
film. Zie ook een cultuurfilmpje “Das schöne Holland” met beelden van ons geliefde Holland en waar 
nu een verschrikkelijke strijd woedt met vernietiging en de dood. Wat zal er van ons mooie Holland 
over zijn als alles is afgelopen? En hoe zal het thuis zijn? Ik kan de laatste dagen niet goed slapen, 
zoals in het begin van de krijgsgevangenschap toen ik ook steeds aan thuis dacht en nu er geen post 
uit Holland doorkomt. Allen zijn in grote onrust. Vandaag ben ik 14 maanden Kgf.  
 
21-9-1944  
Hebben veel werk, 4 wagons laden met kisten wijn en 1 wagon met vaten. Om 17.00 uur klaar. Ga 
daarna naar de bioscoop: “Hallo Jeanine”, leuke film. Daarna weer terug, want ik heb vannacht 
brandwacht. Er is niet veel nieuws, de geallieerden schijnen een harde dobber aan Holland te 
hebben. Ik verlang erg naar post van m’n schat. Heb een fles wijn meegenomen. Hier in de buurt zijn 
de mensen ook al aan het graven voor verdedigingswerken. Vandaag hard gewerkt, krijgen hiervoor 
toch een extra vrije middag.  
 
22-9-1944  
Regenachtig weer. De boel opruimen in de kelders. Drink een glaasje wijn en zwarte bessensap; 
vanmiddag vrij voor het goede werk van gisteren. Bij het uitgaan is er pascontrole door de 
Kriminalpolizei, we komen er met 7 man goed doorheen. Hierna naar de bioscoop: “Voorjaarslucht”, 
mooie en leuke film. Nog steeds geen post gehad. Toon heeft aan m’n bruine dienstbroek een stuk 
gezet zodat het een lange broek is geworden. Berichten in de courant uit Holland schrijven over zeer 
zware gevechten bij Nijmegen en Arnhem, wat moet dat toch daar worden? Ben angstig over thuis, 
over Wil en Corrie.  
 
23-9-1944  
Kisten binden en om 11.00 al klaar. Heb 2 flessen jenever. Ga in burger weg en er is dan  
3x luchtalarm. Hier gebeurt niets, maar in de buurt van Wenen moet het weer goed raak geweest 
zijn. Ik hoor ook maar niets van Cor. Er is toch nog post doorgekomen van 10 en 12 september voor 
andere jongens, kreeg ik toch ook maar eens post van Wil. Ga dan naar Gösting en kreeg daar 6 
kanjers van appelen. Ruil voor wat boter een mooi overhemd bij een jongen van de post. 
 
24-9-1944  
Toon kwam zeggen dat er een wagon wijn te laden was en ben er dan om 11.00 en we zijn dan om 
12.00 uur klaar. Ik heb 2 flessen wijn. Lezen in een Hollandse en Duitse courant van de ontzettend 
zware gevechten in Holland. Wat zal er van terecht komen, in een sombere stemming gaan we dan 
toch naar de bioscoop: ”Johann”, een film met Theo Lingen. De stemming onder de jongens is 
werkelijk erg somber. Wanneer is die vervloekte oorlog met de vernietiging, doden, verminkten en 
gewonden toch eens afgelopen? Schrijf een Kgf-brief naar Wil. We bakken s’avonds pannenkoeken 
met tarwemeel en rozijnen. Ik ga vroeg naar bed, ben neerslachtig.  
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25-9-1944  
Storm en regen vannacht, de gehele dag blijft het dan ook verder regenen. Niet veel werk, 
accoordwerk voor 300 kisten binden; we zijn om 12.00 uur klaar en gaan s’middags naar de 
bioscoop: “Ich vertraue Dir meine Frau an”, een film met Heinz Rühmann. Het eten is goed, krijg dan 
post van Wil van de 11e met een foto van Corrie, wat is hij gegroeid! Gelukkig is verder alles goed. 
Ook post van Cor van de 20e en ook foto’s. Ik ben weer opgelucht dat alles thuis in orde is, gelukkig 
maar, hoewel ik niet weet hoe het thuis nu is met die toestand. Het is s’avonds en s’morgens nu al 
flink koud, op sommige bergen ligt al sneeuw.  
 
26-9-1944  
Nu goed weer en veel werk vandaag, 3 wagons losgestorte rogge in zakken scheppen en dan naar 
Lager 7 brengen. Op de brouwerij zijn 4 wagons met vaten wijn te laden, het werk doen we in 2 
ploegen; alles is accoordwerk. De rogge is lastig, ontzettend stoffig en in korte tijd zien we allen grijs 
van het stof. We zijn ondanks het accoordwerk toch laat klaar, maar dat is de schuld van de OZM die 
nog andere dingen van ons verlangde. Ik heb 1¾ pond rijst meegenomen, vanavond hebben Toon en 
ik er fijn van gegeten. Tussen Rinus en mij botert het niet, ik heb gemerkt dat hij me belazert en dan 
is het ook uit met mij. Heb een fijne slipover en shawl geruild bij een OO voor 50gr tabak.  
 
27-9-1944  
Ook vandaag weer goed weer. Twee grote wagons rogge lossen op Lager 7, 50.000kg in zakken 
storten, afwegen en dan naar de waranda van de brouwerij vervoeren, een vreselijke stofboel. De 
OZM is aan het rommelen tussen de jongens van hem (Lager 7) en jongens van de brouwerij, 
waardoor steeds onenigheid ontstaat en wij aan het kortste eind trekken. Vanmiddag pas om 16.00 
uur naar “de tandarts”, dus weer naar de bioscoop:”De verloren zoon”, mooie film. Ik ruil een fles 
schnaps voor 150 bonnen voor witte broodjes à 50gr. Zal Cor ook een gedeelte hiervan sturen; hij 
heeft ook de appelen van Frau Glunz ontvangen. Zou Wil ze al hebben ontvangen?  
 
28-9-1944  
De in zakken geschepte rogge, 50.000kg, vervoeren naar de brouwerij en dat is zeer zwaar werk. We 
zijn om 17.30 klaar, heb een kilo bloedworst gekocht zonder bon en 1kg appelen. We gaan naar de 
bioscoop: “Kora Terry”, prachtige film. Horen van Holland waar nog steeds een zware strijd woedt, 
Arnhem is een grote puinhoop. Wat een ellende en honger zullen er geleden worden. De OG heeft 
bemerkt dat we ons beneden in het gymlokaal omkleden. Hij zit ons gehaaid achter de broek, het is 
een echte dienstklopper. Ik heb fotootjes ontvangen van de boksdemonstratie in Steinfeldlager; het 
zijn goede foto’s (zie 21 augustus) geworden.  
 
29-9-1944  
Vandaag een vrije dag voor het zondagswerk. Ik ben m’n plusfour kwijt, die beneden lag, die is door 
de OG ingepikt. s’Middags naar de bioscoop in Gösting: “De eeuwige klank”, prachtige film. De 
berichten over Holland zijn teleurstellend, we zitten allen min of meer in de put. De post komt ook 
niet meer door. Toon en ik eten nu steeds witte broodjes van de bonnen. Vanavond heb ik 
brandwacht. Uit een auto met zuurtjes, buiten op Lager 7, neem ik 35 zakjes mee.  
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30-9-1944  
1 Wagon met flessen appelsap lossen, we zijn vroeg klaar. We eten goed. Ik heb weer mooie appelen 
gekocht en ga daarna naar de bioscoop: “De twee zusters”, ook een prachtige film. s’Avonds is er de 
uitreiking van de Americaanse pakketten, fijn, allen zaten zonder spullen. Er kan nu weer druk 
gerookt en worden gehandeld met de spullen. We hebben in de bioscoop de Wochenschau gezien 
met de gevechten op Belgisch en Hollands grondgebied.  
 
1-10-1944  
We worden gewekt, het blijkt dat we moeten werken en hadden hier niet op gerekend, maar een 
vrije dag later in de week is ook goed! Wagon appelsap en johannesbeermost, hiervan de laatste 4 
flessen meegenomen. Fijn spul voor de pudding of om zo te drinken. We hebben ons portie allen 
weer binnen. We zijn vroeg klaar, om 11.00 uur al. s’Middags gaan we weer naar de bioscoop: 
“Schrammlen”, leuke en mooie film. Er zijn volgens de berichten weer geallieerde valschermtroepen 
geland in en bij Arnhem. De stemming onder de jongens is hopeloos pessimistisch. Ik schrijf een Kgf-
brief aan Wil. We maken muziek vanavond, Ab Alderden speelt klarinet, Willem Stek de harmonica, 
Joop van  Randeraat gitaar en Frans Gerards ook gitaar: een goed geheel! Op het publicatiebord 
staat: “Het is verboden zich na zonsondergang op straat en bij het commando te bevinden, op 
loslopende Kgf wordt zonder waarschuwing geschoten. Ook de omgang met vrouwen is streng 
verboden”.  
 
2-10-1944  
Vannacht een uur langer kunnen slapen, de klok is 1 uur achteruit gezet door het ingaan van de 
wintertijd. We hebben 480 kisten moeten binden, het is accoordwerk, en we drinken plenty 
johannesbeermost en zijn om 14.30 klaar. We gaan dan naar de bioscoop: “Oh, die Mannen”, leuke 
film. Na afloop is er controle door de Kriminalpolizei en worden we vastgehouden; na controle 
kunnen we weer gaan. Er is overal veel controle in Graz en Gösting. Over Holland is niet veel nieuws 
te krijgen. In het muzieklokaal van het Gymnasium is het stel nu compleet: Jacob de Roo speelt nu 
ook piano mee met onze muziekgroep van gisteren.  
 
3-10-1944  
1 Wagon margarine en 1 wagon varkensvlees laden, ± 4kg margarine meegenomen. Ik ben 
vanmiddag vrij en ga naar Gösting en de bioscoop: “Lieber Premiere”. Het is vroeg donker en het is al 
behoorlijk koud, s’avonds en s’morgens.  
 
4-10-1944  
Vandaag een vrije dag voor het gedane zondagswerk, het is prachtig weer. Ik ga toch naar de 
brouwerij en ben dan daar vrij en eet daar s’middags. Hierna ga ik naar Gösting waar ik een mooi 
lederen horlogebandje heb gekregen. s’Avonds thuis horen we van de controle door de OG. Van mij 
is het pasgemaakte linnen sportbroekje in beslag genomen. Wat is het toch een dienstklopper! Niet 
veel nieuws van Holland, de post komt er bijna niet door. Wist ik maar hoe het momenteel thuis is. Ik 
drink en eet steeds volop, vandaag nog bloedworst zonder bonnen gekocht en thuis moeten ze nu 
waarschijnlijk honger lijden!  
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5-10-1944  
Het is mooi weer maar wel fris, vannacht was het ook behoorlijk koud. Twee wagons met vaten 
boter laden en 1 met vruchtensap uitladen. Het is zwaar werk met die botervaatjes van 55kg, die 
vanuit de vrieskelder naar boven moeten worden gebracht. Er gebeurt een ongeval bij het laden van 
een wagon: Leen de Roode valt tussen de wagon en de auto, met zijn zijde op een ijzeren pin. Hij 
heeft veel pijn, vermoedelijk heeft hij ribben gebroken. We halen een draagbaar en daarna wordt hij 
vervoerd door een ziekenwagen. Arme Leen, hij heeft ook altijd wat. Ik heb een bus eieren en koop 
appelen. We zijn om 15.00 uur klaar en gaan dan met de tram naar Gösting. Op de tram zien we de 
OG waar we dan ook wat mee beleven. Dan naar de bioscoop: “Varieté”, als de film afgelopen is, 
krijgen we nog een tip over een mogelijke controle. Hierna terug naar huis en naar brandwacht, waar 
we een avontuur beleven met een “Tito-agente”. We zijn pas laat, om 21.00 uur op brandwacht. Wat 
een dag is het geweest!  
 
6-10-1944  
Vandaag 300 kisten binden met accoordwerk en om 12.30 klaar. We gaan dan naar de bioscoop: 
“Parrelius”, een mooie film. We krijgen voortaan reichsmarken in plaats van lagergeld. Het lagergeld 
wordt ingenomen op 15 oktober en na deze dag zal dit lagergeld waardeloos worden. We mogen 
totaal 30 mark op voorraad hebben; bij inzameling van ± 60 man is er 3800 marken in lagergeld. 
Geen post vandaag en verder weinig nieuws.  
 
7-10-1944  
Weer 300 kisten binden en accoordwerk met 6 man, om 09.30 klaar. Daarna fijn baden en na het 
prima eten gaan we in burgerkleding naar Gösting. Karel en ik hebben 14 eieren, ± 2kg reebout en 
1kg appelen! Met de spullen van Toon erbij is het een fijn maaltje voor 3 man. Er is nieuws over de 
oorlog in Holland: er zijn nog steeds zeer zware gevechten bij Arnhem aan de gang. Wat zal het er 
daar vreselijk uitzien. Ik ben vanavond tipsie, ik heb overal maling aan nu, het kan me niets meer 
schelen.  
 
8-10-1944  
Zondag, zowel gisteren als vandaag is het mooi weer. Ik heb in Gösting een fijne dag. We hebben de 
reichsmarken ontvangen; ik heb 30 mark en 10 mark op een tegoedbewijs over de maand 
september. We drinken een fles wijn en johannesbeermost leeg. We hebben fijn gegeten en 
gedronken vandaag.  
 
9-10-1944  
Het is druilerig weer.Een wagon met kisten wijn lossen; ik heb 3 flessen meegenomen. s’Middags 
kisten binden in de A-Keller; op die plek staan ook kisten vermout en met 5 man hebben we daarna 
weer 7 flessen. We zijn allen tipsie en dat loopt erg in de gaten en er wordt dan gezocht naar de kist 
waar de flessen uit zijn. Deze kist wordt gevonden maar was ook weer gebonden met lege flessen. Er 
ontstaat grote heibel, maar er kan ons niets ten laste worden gelegd: bewijzen?, die zijn er niet veel. 
We wachten maar af. Vanavond 2 brieven gekregen van Wil van 11 september, alles was toen nog 
goed, maar nu? Schrijf haar een brief terug, dat doe ik trouwens elke week. We drinken nog voor het 
slapen gaan een beker wijn met johannesbeermost.  
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10-10-1944  
Prachtig weer. Door het gevalletje van gister komt de OZM naar ons toe, wat het worden zal weten 
we niet. Horen dat Koningin Wilhelmina tot het Americaanse Congres heeft gesproken en gevraagd 
om een spoedige bevrijding en voedseldroppings boven Holland, daar de bevolking een enorme 
honger lijdt en er al vele ziekten zijn uitgebroken. Ik maak me zo ongerust over jullie lieverds! 
s’Middags kisten binden, doen het erg slow aan. We drinken met 3 man een fles witte wijn op en 
krijgen ieder een halve bus cornedbeef. Er is post van Cor van de 9e, hij ligt in het ziekenhuis omdat 
hij een stukje ijzer door zijn rechter been heeft gehad. Als dat maar geen nadelige gevolgen voor 
hem heeft. Ik maak een pakje voor Cor klaar. Er is veel oorlogsnieuws, maar geen bijzondere 
beslissende dingen. Dit jaar zal de oorlog nog wel niet afgelopen zijn, ik denk dat daar niets op wijst.  
 
11-10-1944  
Bijna geen werk, kisten binden met accoordwerk en we zijn om 12.30 uur klaar. Luchtalarm van 
11.00 tot 12.30, maar we blijven in de kelder doorwerken; daarna weer 2 maal alarm. Er gebeurt 
echter niets. Naar de bioscoop in Graz: “Het gevecht met de draak”, leuke film. Er is vanmiddag een 
brandoefening geweest op Lager 7. Het is s’avonds al vroeg donker als ik op brandwacht moet. Er 
wordt gemeld dat er zware gevechten zijn in Holland, wat zal alles daar vreselijk uitzien, was alles 
maar snel afgelopen.  
 
12-10-1944  
Een wagon met cornedbeef en roggemeel laden en we zijn vroeg klaar. Ik koop bloedworst zonder 
bonnen, witte broodjes, appelen, peren en Karel heeft 1kg reebout, fijn voor vanavond. s’Middags 
weer een brandoefening op Lager 7, maar we liggen bijna allemaal te pitten in het gras. Veel 
beweging van vliegtuigen in de lucht, en daarna vooralarm met veel schieten van de Flak-
luchtafweer (FlugAbwehrKanone) maar er is geen alarm. s’Avonds bikken we heerlijk reebout, flink 
vet van de boter. Ik krijg een brief van Cor met 5 leuke foto’s van 3e, die brief is ook al een tijdje 
onderweg geweest. Ik denk veel aan thuis nu ik het zelf zo goed heb (hoewel dat in hoofdzaak aan 
een dosis brutaliteit te danken is) en thuis zo slecht is met honger, ellende en waarschijnlijk kou. Het 
is hier vandaag warm geweest. Ik lees nog een klein briefje van 23 september uit Holland en kan me 
maar een heel klein beeld vormen hoe het daar nu is.  
 
13-10-1944  
Het is prachtig weer. In de ijskelder moeten we margarine omzetten. Ik heb dan ook 1½ pond zelf en 
krijg ± 2kg reebout en koop nog appelen en tomaten. Vanmiddag naar de tandarts, ik moet m’n gebit 
laten nakijken. Daarna gaan we koffie drinken in een klein zaakje en worden dan aangehouden door 
een OO, als we echter zeggen dat we Hollanders zijn, biedt hij zelfs zijn excuses aan! We eten 
vanavond prima, bruine bonen met vlees en daarna chocolademelk. Karel heeft 2 flessen wijn geruild 
met een Zuid-Afrikaan voor chocolade en een busje chocoladepoeder. Ik denk veel aan thuis nu. Het 
Hauptbahnhof in Graz ligt in puin door het bombardement van vanmiddag; ze zullen nog wel meer 
gaan bombarderen hier.  
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Flak 88 mm luchtafweerkanon 

 
14-10-1944  
Mooi weer, werken in de C-Keller om kisten op te stapelen, er zullen weer spoedig aardappelen met 
± 20 wagons komen. Neem een bad en er is 2x alarm. Er zijn door het bombardement van gisteren 
vele doden gevallen. We gaan naar Gösting, er is niet veel bijzonder oorlogsnieuws.  
 
15-10-1944  
Vandaag 17 wagons met veevoeder lossen op Unterpremstätten, op de auto daar heen wat een 
beweging, veel omslachtig werk met veel regen. Gehele dag daar gewerkt met 28 man: 5 wagons 
gelost. Tot s’avonds in het donker daar gewerkt en op de auto door de bossen naar huis terug. Het is 
koud en ik verlang erg naar huis. Hoe zou het daar nu zijn? Er is een nieuwsbericht dat generaal 
Rommel is gestorven (zelfmoord i.v.m. de aanslag op Adolf Hitler). Schrijf nog laat een Kgf-brief aan 
Wil. Albus van Zalen kreeg nog een brief van thuis van de 6e oktober. Er is wel luchtgevaar geweest, 
maar geen alarm.  
 
16-10-1944  
Vandaag weer met de auto naar Unterpremstätten, waar nog 12 wagons staan om gelost te worden. 
Dat schiet niet op want tegen 11.30 is er luchtalarm en hoog in de lucht zijn vele vliegtuigen. Er is 
flink Flak-afweer en dan horen we de bommen, tientallen, vallen op Graz. We zoeken snel dekking in 
het bos, zo goed als het gaat, en zien een vliegtuig in flarden naar beneden storten. Het alarm duurt 
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2½ uur, wat een ellende zal alles weer met zich meegebracht hebben. We zijn met de trein naar huis 
gegaan en horen later thuis, om ± 08.00 uur, dat Gösting gebombardeerd is. Vreselijk, een bekende 
van mij is ook alles kwijt. Pamfletten moeten zijn uitgeworpen waarop stond dat men vaker terug 
zouden komen. Het kan wat worden met deze vreselijke toestanden. De Hermankazerne is ook 
getroffen, er is nu al 2x op bijna dezelfde plaats in Gösting gebombardeerd. We horen dat Hongarije 
heeft gecapituleerd, er wordt zoveel verteld dat het je soms voor de ogen dwarrelt. Zou alles een 
spoedig einde van de oorlog zijn? Oh, was dat maar waar, al deze doden en verminkten. Alle jongens 
hebben het vanavond over het bombardement van vandaag en wat nog zal komen. Massa’s 
strookjes zilverpapier en pamfletten zijn uitgeworpen. Dolf Köhler deed net of hij een pamflet 
gevonden had, werd door de OZM met de handen in de hoogte en onder bedreiging van een 
revolver gefouilleerd en toen kwam er een blanco papiertje tevoorschijn! We horen dat er Engelse 
troepen in Griekenland zijn binnengevallen.  
 
17-10-1944  
Weer terug naar Unterpremstätten, wat een zenuwenbaan, bij de 17 wagons van zondag zijn er weer 
12 bijgekomen. Het is regenachtig, tegen 11.00 uur is er weer luchtalarm en wat dan weer 3 uur 
duurt. We lopen een paar maal het bos in, maar er gebeurt gelukkig niets. Het middageten komt dan 
pas om 17.00 uur. Dan weer doorwerken in het donker en plensregen. Thuisgekomen zijn er zowaar 
Hollandse en Deense Rode Kruispakketten! Daar hadden wij nu helemaal niet meer op gerekend!, ik 
wou maar dat ik dat naar huis kon sturen want zij zullen dat heel hard nodig hebben! De jongens 
hebben nu weer sigaretten, er is een vrolijke stemming. Vanavond brandwacht, ben moe en melig.  
 
18-10-1944  
Vandaag weer naar Unterpremstätten, er is geen alarm geweest. 3½ wagon klaargemaakt. Vele 
Russische Kgf werken daar, er zijn vele jonge jongens onder hen en we geven ze wat brood en ander 
eten. Ik heb morgen een vrije dag voor het zondagswerk. Van het Deense Rode Kruis krijgen we elk 
wat spek, worst, havermout en een goed kilo kaas! We eten thuis bruine bonen met spek, prima.  
 
19-10-1944  
Heb een vrije dag en het is mooi weer. We gaan naar Gösting; wat is het daar vreselijk 
gebombardeerd! Er zijn 50 doden, maar dat aantal zal nog wel stijgen. Overal in Duitsland wordt 
zwaar gevochten en gebombardeerd. We krijgen kilo’s perziken enz, daarna naar de bioscoop: “De 
dame met de blauwe vos”, mooie film. Naar huis en ga vroeg slapen, ben moe.  
 
20-10-1944  
Vandaag gelukkig weer naar de brouwerij. We hebben nog een halve vrije dag tegoed en omdat er 
bijna geen werk is, en Karel en ik vanmiddag naar de tandarts moeten, zijn we vanmiddag weer vrij. 
We gaan met de tram en kopen wat. s’Middags eten we op de brouwerij en krijg ik dan ook nog 2 
brieven van Cor, alles met hem gaat goed maar hij ligt nog in het ziekenhuis. Hierna ga ik naar de 
tandarts, laat alles nog nazien; kost me 8 mark. Er is nog vooralarm geweest gedurende 45 minuten. 
We gaan naar de bioscoop: “Im Flagranti”, leuke film. We zien en horen de Wochenschau waarin  
Dr. Goebels een toespraak houdt en o.a. zegt: “we zullen onze handen tot bloedens toe werken en 
elke meter grond tot onze laatste ademtocht verdedigen enz”.  
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21-10-1944  
Er is niet veel werk, in C-Keller kisten omzetten. We zijn al vroeg klaar, om 11.30 uur, eten daar en 
gaan dan naar de stad. We eten in de stad ook nog meelspijs, ons aangeboden door dames in een 
koffiezaakje. Dan is er de gehele middag vooralarm en s’avonds ook groot alarm. We blijven daarom 
op de brouwerij slapen, als dat maar geen hommeles wordt! Er is een oproep van de Führer aan de 
burgermensen van 16 tot 60 jaar, om Duitsland te helpen verdedigen.  
 
22-10-1944  
Karel en ik gaan niet naar huis, we slapen tot ± 12.00 uur. s’Avonds thuisgekomen horen we dat alles 
fout is gelopen en dat onze afwezigheid is gemeld door de OG; wat een vreselijk man! Ik schrijf een 
Kgf-brief naar Wil met kaart en een kaart naar Pa en Jan Mulder voor Cor en Carl. Verschillende 
jongens bestellen: “Mein Kampf” in het Engels bij de OG! De OG probeert ook andere jongens tegen 
ons groepje op te zetten.  
 
23-10-1944  
Geen werk vandaag, wel naar de C-Keller. Twee maal luchtalarm. Vanmiddag weer naar de tandarts. 
We horen dat we morgen naar de Compagnie moeten voor het wegblijven van de brandwacht 
vannacht. Veel regen en ik ga maar vroeg slapen. Ik heb weer erge heimwee naar huis. Op alle 
fronten een langzame voortgang van de oorlog, de Russische legers zijn sneller!  
 
24-10-1944  
Naar de Compagnie voor het geval van zaterdag en zondag. We worden gestraft met 3 zondagen 
achter elkaar werken bij de boeren! Maar op het Lager is ook veel werk want er worden 150 wagons 
aardappelen verwacht en daarvoor moeten we dan vele kuilen in de grond graven. Wat een baan! 
Russische en Italiaanse Kgf werken hier ook aan en werken zelfs harder dan wij! De OZM probeert 
ons uit te spelen tegenover de jongens van zijn Lager maar dat lukt hem toch niet. Steeds is hierover 
een strijd, wat een rare vent is dat met deze manieren. Er is veel rollend oorlogsmaterieel op de weg 
richting Maribor-Slowenië , zou er dichtbij wat aan de hand zijn? Vredenburg heeft 14 dagen en Wolf 
7 dagen straf voor de dreigende houding die zij hadden aangenomen tegen de voorarbeiders. Ik lees 
dat de bokser Karel Sijs in België ter dood is veroordeeld door de geallieerden (blijkt niet juist te zijn: 
na de oorlog werd Karel Sijs beticht van collaboratie met de Duitse bezetter in België. Jaloezie en 
afgunst ten opzichte van de Vlaamse bokskampioen zouden hiervan aan de basis liggen. Hij werd in 
1945 vrijgesproken, maar verloor voor onbepaalde tijd zijn bokslicentie en moest uitwijken naar 
Spanje. Daar verdiende hij zijn brood met catch-wedstrijden. Maar het bloed kroop waar het niet 
gaan kon en in 1949 trok hij naar Argentinië. Daar had hij geen fiat van de Belgische Boksbond nodig 
om een licentie te verkrijgen. Hij won er zowat alle wedstrijden).  
 
25-10-1944  
De aardappelen, die los zijn gestort in de wagon, in de auto’s scheppen en daarna in de gegraven 
sleuven scheppen. Het is zwaar werk en het schiet niet erg op. De jongens van het strolager komen 
ons daarbij helpen. We zijn pas klaar als het al donker is. Thuis is er een verrassing voor mij: er zijn 2 
paar nieuwe Americaanse boksschoenen voor mij uit Wolfsberg, ik geef Leen de Roode ook een paar. 
Er schijnen uit Wolfsberg voor ons 35.000 sigaretten te komen; dat is per man 535 stuks, er heerst 
nu een feeststemming onder de jongens. Er moet onder onze jongens een verrader zijn, die alles wat 
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er onder ons gebeurt, verraadt aan de OG en de OZM! We zullen hem trachten te vinden! Zo nu en 
dan neemt Rinus de benen of komt s’nachts door de liftkoker terug, hij stinkt dan naar smeervet en 
olie.  
 
26-10-1944  
Weer in de aardappelen en het regent. Duitse en Hongaarse soldaten werken ook mee, ook Italianen 
en andere nationaliteiten en het is een drukte van belang. s’Middags quasi naar de tandarts maar ik 
ga naar de stad, eten daar meelspijs en 2 eieren. Ik heb een paar nieuwe hoge bruine schoenen. 
Toon heeft pannenkoeken gebakken, ze waren heerlijk. Belangrijk oorlogsnieuws is er niet, behalve 
dat het Russische leger al diep in Oost Pruisen is doorgedrongen. Het postverkeer met de niet door 
geallieerde bezette gebieden is weer hervat, ik hoop maar dat ik nu weer vlug bericht van Wil krijg.  
Vrijdag 27 oktober  
Hetzelfde werk als gisteren en daarbij regent het nu weer flink. We zien er vies, vuil en nat uit, bah, 
wat een vieze en rottige arbeid. Bij de jongens van het hooilager die bij ons werken en ook 3 weken 
in het gymnasium slapen, is ook Jan Hazewinkel. Hij is ontzettend lang, wat toch een raar gezicht is, 
zijn uniform moest in Wolfsberg speciaal aangemeten worden. Ik ben moe thuisgekomen en ga vlug 
slapen.  
 
28-10-1944  
Alweer in de aardappelen, dat zal nog wel een paar weken duren. Gelukkig is het nu droog, want 
nattigheid is armoede. Er is niet veel nieuws en we moeten s’middags ook werken tot 17.30 uur. We 
worden geholpen door oude Hongaarse soldaten in Duits uniform. Wat krijgen deze slecht te eten 
ten opzichte van ons, zij spreken bijna geen Duits en ze moeten ook veel hebben meegemaakt. We 
kopen appelen en uien en krijgen 9 worstjes die we eten bij de erwten die Toon gekookt heeft. Dan 
is er weer een pak uit Wolfsberg voor mij aangekomen: een punchingball en 2 paar handschoenen 
om te trainen, alles splinternieuw en in bruikleen, gewoon schitterend. De sigaretten zijn nog niet 
gearriveerd, de jongens lopen er allen naar te tandhakken. Russische Kgf laden op een wagen bij de 
brouwerij 3 zakken aardappelen voor hen zelf. De Hongaren krijgen s’avonds samen met ons ook 
eten, zij slurpen en eten allen onbeschoft. Vanmiddag hebben zij pelaardappelen gekregen. De 
kisten met schnaps zijn weggehaald en gaan naar het General Kommando in Salzburg.  
 
29-10-1944  
Zondag en weer de gehele dag in de aardappelen werken. Wat een rotbaan en heel wat soldaten 
helpen nu mee. Er is 2x luchtalarm, de 1e keer een half uur en dan ook nog onder het middageten. 
Het eten is prima vandaag. We moeten vandaag laat werken tot 17.30 en krijgen dan om 16.00 uur 
nog een extra portie eten. We hebben hard gewerkt vandaag en nog is het niet genoeg. 
Zondagswerk, wat een rotbaan, wanneer zullen we onze vrije dag daarvoor krijgen? We hebben daar 
ook eigenlijk geen recht op omdat we voor straf bij de boeren moeten werken op 3 vrije dagen. 
Vanavond brandwacht en schrijf een Kgf-brief aan Wil.  
 
30-10-1944  
Weer in de aardappelen. Er zijn flinke regenbuien en er rijdt een auto volgeladen van de dijk en dat 
geeft oponthoud. Om 12.00 eten we en dan om 17.00 weer, dat extra eten krijgen we nu steeds 
zolang de aardappelencampagne duurt. Ik koop peren. Vanavond naar de bioscoop: “Carnaval der 
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Liebe”, prachtige film. Om 20.00 uur thuis, de schele OG zegt niets. De sigaretten zijn nu toch 
gekomen: 53.000 stuks; per man krijgen we er 100 en om de 10 dagen weer 100 stuks, dus 535 
totaal en daarbij nog eens per maand de 100 van het Americaanse Rode Kruis. De jongens zijn alle in 
goede stemming. Leen de Roode is jarig. Ik verkoop 20 sigaretten voor 1 fles wijn bij hem. Ik verlang 
erg naar post van thuis.  
 
31-10-1944  
Buiten de aardappelen ook nog 3 wagons met vaten schnaps laden. Het is goed weer nu. De Russen 
en Italianen vliegen als wilden op de aardappelen af, die Frau Joost voor hen heeft gekookt, deze 
mensen lijden armoede. Ik koop wat spek en appelen. Tamelijk vroeg klaar, om 17.00 uur, we willen 
naar de bioscoop maar alles is uitverkocht. Dan maar vroeg naar huis, eten daar reebout, wat we 
kregen en Toon heeft klaargemaakt. Post van Cor van de 25e met foto’s. Alles gaat prima met hem 
en Carl. Heb nu elke dag peren of appelen, die ik koop. Ook spek gekocht op bonnen. Wat zal het in 
Holland een ellendige toestand zijn met die oorlog, honger en armoede en wij maar eten alsof er 
niets aan de hand is. Het extra eten vandaag was prima, door de week nu 3 keer per dag warm eten, 
zolang de aardappelcampagne duurt!  
 
1-11-1944 - Allerheiligen  
Weer een nieuwe maand en we werken weer in de aardappelen. Krijg bonnen en eten gebak, om 
12.00 uur luchtalarm. Er volgt een vreselijk zwaar bombardement op Graz, pas om 15.15 is er een 
veiligsignaal. Gaan quasi naar tandarts, we moeten lopen omdat de tram nergens rijdt. Alle 
tramlijnen zijn kapot, zien vreselijk grote gaten van bommen en in elkaar gegooide huizen. Op 20 
meter afstand van een school een radeloze groep mensen en verder overal rond en er omheen 
voltreffers. De jongens die thuis waren hebben angstige momenten meegemaakt, zij hebben 
geholpen de doden en gewonden uit de schuilkelder onder een huis, waar schuin een bom in viel, te 
bergen. Eten is er vanavond niet, Lager 1 waar de keuken is, is in elkaar gegooid en dat ziet er niet 
goed uit. Een drukte van belang overal, ontzettend veel kapot in Graz: het Bahnhof enz. In Gösting 
ook weer huizen en wegen, tramrails steken schuin omhoog. Er is geen licht, gas of water. Het 
uitdelen van de pakketten gebeurt in het halfdonker, eten uit de keuken is er niet en we eten dus 
maar wat uit de pakketten. Op onze bedden ligt overal glas, zelfs straatkeien van beneden liggen op 
de kamervloer. De jongens vertellen wat ze hebben meegemaakt. De Engelse en Americaanse Kgf, 
van het werk afkomende, worden door de straten en langs de getroffen huizen geleid, om alles te 
moeten gadeslaan wat hun kameraden vanuit de lucht hebben veroorzaakt. De deuren beneden en 
boven blijven nu wel open. We hebben gesprekken met burgers, die de OG ons verbiedt. We zeggen 
dan tegen hem, dat we wel goed zijn om te helpen maar mogen onze mond dan niet opendoen. Het 
zijn zeer rare ideeën, ook van de OG. Eet s’avonds chocolade en drink wat koffie om maar iets te 
eten te hebben.  
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2-11-1944  
Vannacht slecht geslapen, heb steeds maar liggen denken hoe het thuis zal zijn en dat de wereld zo’n 
ellendige rotzooi is. Denk ook aan de toekomst, hoe zal alles verder aflopen? Vanmorgen geen eten 
en drinken gehad, we blijven thuis en gaan niet werken. Jongens van ons helpen bij burgermensen 
om hun meubels te versjouwen. We moeten dan toch naar het lager, zonder iets te eten hebben 
gekregen. Moeten het gehele eind lopen door en langs gebieden die zijn afgezet of waar 
blindgangers liggen. Als we op het lager zijn is er luchtalarm, maar er gebeurt niets. Na het werk 
s’middags gaan we naar de bioscoop: “Haar melodie”, een mooie film en als we naar huis lopen in de 
plensregen, want de trams zijn allemaal stilgelegd, is er weer alarm. We gaan in een openbare 
schuilplaats en horen daar veel. Spreken met een Franse architect, die met vrouw en kind hier 
woont. Hij nodigt ons uit om bij hem op visite te komen, maar het is al laat en na het veilig signaal 
gaan we gauw door de stortregen naar huis. We lopen in het donker vlak naast een blindganger en 
dan is er weer alarm. Onder de school schuilen onze jongens met vele anderen en gedupeerde 
mensen, in de kelder. We hebben een flink stuk vlees en heel wat broodbonnen op de kop getikt, 
jammer dat we het vlees niet kunnen klaarmaken omdat het gas nog niet brandt. Er schijnen zeer 
zware gevechten te zijn in Holland, in het Wehrmachtsbericht is ook melding gemaakt over het 
bombarderen van Graz en Wenen. Hopen dat ze thuis niet in grote onrust zitten buiten de ellende 
om die zij al moeten meemaken in Holland.  
 
3-11-1944  
Het regent en we gaan weer in de aardappelen. s’Ochtends weer een paar maal alarm en afwerpen 
van bommen. s’Middags weer een paar maal alarm, ga quasi naar de tandarts, maar door de 
vreselijke regen is er geen aardigheid aan. Om 17.30 naar de Franse architect, eten daar en drinken 
koffie met meelspijs, het zijn aardige hartelijke mensen. Het gaat er overal hard aan toe met zware 
gevechten. De Universiteit in Graz is door bommen geraakt. De schuilkelder onder de Schlossberg is 
steeds overvol van de duizenden gevluchte mensen.  
 
4-11-1944  
Als we s’morgens op het lager aankomen, is er al direct luchtalarm, we gaan dan de 
aardappelenkelder maar in. Om 14.00 uur is er weer groot alarm, het gevaar wordt nu groter en 
heviger. Hebben brandwacht op Lager 7 maar moeten daar toch nog werken, ook daar is er 
vooralarm. Ik schrijf een brief aan Wil en Cor en loop s’avonds, het is mooi weer, buiten en staar 
naar de prachtige sterrenhemel en denk aan thuis. Hoe prachtig en gelukkig zal alles zijn als er geen 
oorlog was. Stek speelt s’avonds tijdens de brandwacht op zijn harmonica. Bijna de gehele week 
hebben Rinus en Stek de brandwacht overgenomen. Er is dan altijd gelegenheid om weg te gaan en 
hoeft Rinus niet door de liftkoker te verdwijnen.  
 
5-11-1944  
Iedereen moet vandaag werken, een deel van de jongens in de aardappelen en een ander deel is 
naar het gebombardeerde Lager 1 gegaan om op te ruimen. Om 10.30 tot 13.30 is er luchtalarm, 
honderden vliegtuigen vliegen over en gaan waarschijnlijk richting Wenen. Wat moet alles daar er 
vreselijk uitzien! De jongens van Lager 1 komen s’middags helpen en vertellen, hoe in het lager alles 
door elkaar is gegooid: rijst, haver, koffie enz. enz. Om 15.30 zijn we klaar en gaan met 6 man naar 
de brandwacht. Eten nu wel goed maar wel erg laat. s’Avonds als ik op bed lig en al slaap is er weer 
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luchtalarm. In de kelder van de school, waar ook vele burgers zijn, ontstaat ruzie omdat enige 
jongens met burgers praten en een mevrouw daarvan iets zegt, zoals: “of men geen verschil meer 
ziet tussen vrienden en vijanden!” Een grote ontstemming van ons volgt natuurlijk. De OG noemt 
onze hulp (wat nota bene aan ons is gevraagd!), tijdens en na het bombardement, “een propaganda 
door de vijand!”. Wat een mentaliteit! De jongens die “Mein Kampf” in het Engels hebben besteld (?) 
bij de OG, hebben het in het Duits gehad en deze boeken kwamen uit Graz! Zij waren er zeker zelf 
niet mans genoeg voor. Ik voel me de laatste dagen niet zo lekker; ik ga morgen naar de dokter.  
 
6-11-1944  
Het is mooi weer en ga naar de dokter, maar moet toch van hem gaan werken. De OG is verdwenen, 
gaat elke morgen weg naar de Schlossberg en wacht daar het luchtalarm af. s’Morgens is altijd onze 
eerste vraag aan elkaar: “zouden de vliegtuigen vandaag weer komen?”. Om 10.00 uur alarm, dit 
duurt ruim 3 uur. De OG moet met onze vertrouwensman naar de Compagnie over het gezegde van 
de OG gister in de kelder van de school. s’Middags is er vooralarm, ga maar niet meer werken want 
het is te laat geworden. Ga wel naar de bioscoop:”De argeloze engel”, leuke film. De bioscoop was 
vandaag slecht bezocht, zeker door het steeds veelvuldiger luchtalarm. In de Wochenschau wordt 
vermeld dat Vlissingen nu in bezit is van de geallieerden. Holland is op vele plaatsen gebombardeerd. 
Horen ook dat Gösting weer gebombardeerd is. Ga vroeg naar bed en hoor dat er in Charlois-
Rotterdam (?) hevige gevechten zijn? Zouden de geallieerden al zo ver zijn? Ik ben zeer ongerust 
over Corrie en Wil en de anderen in Holland. De Moerdijkbrug is door de Duitsers opgeblazen. Wat 
een vreselijke toestanden overal! Wat moet dat worden met deze verwoestingen?  
 
7-11-1944  
Weer in de aardappelen en er is ook 1 wagon met kisten wijn, heb 1 fles wijn meegenomen. Om 
12.00 is er alarm tot 13.00 uur, kort daarna weer en om 15.00 uur nog een keer alarm. Als dat zo 
elke dag door gaat, wordt er helemaal geen werk meer gedaan. Bij een alarm vlucht iedereen de 
kelders in, dat is begrijpelijk. Er is een grote luchtaanval op Wenen geweest. Wat moet alles er in de 
wereld uitzien door deze oorlog! Vandaag dus 3x alarm en 1x vooralarm. Ga maar slapen, heb 
heimwee naar mijn lievelingen, ach wat zal er van jullie worden?  
 
8-11-1944  
Vandaag is het mijn 28e verjaardag, heb er zelf niet eens meer erg in, maar wordt wel gefeliciteerd 
door de jongens. Denk veel aan thuis en hoe Wil nu vandaag aan mij zal denken. Het is prachtig 
weer. Elke dag, zo ook deze, weer in de aardappelen werken. s‘Middags quasi naar de tandarts, om 3 
uur naar de bioscoop: “Immensee”, prachtige kleurenfilm en om 17.30 weer naar een andere 
bioscoop: zo vier ik dus mijn verjaardag! Er is geen alarm geweest, hoe kan dit? Goede 
oorlogsberichten van alle fronten.  
 
9-11-1944  
Mooi weer en toch maar weer in de aardappelen. Allen werken er nu aan mee: Hollanders, Duitsers 
(ook gestraften), Italianen, Hongaren, Russen enz. s’Middags regent het en dat is op het veld met het 
inkuilen een grote armoede. Alle jongens zijn drijfnat, maar zijn gelukkig wat vroeger klaar. Thuis niet 
veel nieuws, oorlogsberichten geven melding van zeer zware gevechten en deze zijn vooral in en 
nabij Holland. Horen ook van onlusten in Wenen en dat daar het “Standrecht” is afgekondigd. Krijgen 
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voortaan van de pakketten een dagrantsoentje mee; van alles wat! Zijn de Duitsers bang voor een 
vluchtpoging?  
 
10-11-1944  
Een halve dag in de aardappelen, s’middags ga ik met Karel quasi naar de tandarts. Er is vooralarm 
geweest, maar er is niets gebeurd. Koop 3kg uien, fijn voor morgenavond met vlees en aardappelen. 
Vanavond brandwacht, het is koud en een beetje vriesweer. Op verschillende toppen van de bergen 
ligt al volop sneeuw.  
 
11-11-1944  
Het is vandaag de Dag van de Wapenstilstand van de 1e Wereldoorlog. Aardappelen en 10.000kg 
margarine laden voor Lager 7. Daar halen sommige Hollandse Kgf een stomme onkameraad- 
schappelijke streek uit, door dozen met margarine op de inhoud te controleren en waar ook nog de 
OZM bij staat. Het zijn Hollandse Kgf, maar het lijkt er op alsof zij zelf een controlerend OZM zijn! We 
zijn vanmiddag en ook morgen vrij, dat werd toch tijd. Eten vanavond hachee met aardappelen en 
reebout, heerlijk. Vanmiddag naar de bioscoop geweest: “Het eeuwige hart”, prachtige film die ik al 
in 1942 in Holland zag.  
Op Antwerpen zijn V1’s en V2’s afgeschoten. Mooi weer vanochtend. Gaan naar de ochtend-
voorstelling van de bioscoop: “Propaganda film over Engeland en Ierland”. Veel jongens zijn toch 
gaan werken(?), terwijl de OG hen zelf vrij geeft. Het eten op het lager is goed. s’Middags ook naar 
de bioscoop voor een leuke film en dan naar een cafeetje waar volop Kgf komen met vrouwen. 
Engelse Kgf komen daar ook in civiel of uniform! Eten er zonder bon. Heb verschillende malen 
bemerkt dat Rinus zich voor mij uitgeeft: De bokskampioen van Holland! Ten koste van een ander 
steekt hij zich in de hoogte in vele opzichten; een rare mentaliteit! Krijg een brief van Cor van de 7e, 
schrijft dat hij het niet zo best meer heeft. Ik schrijf een OP-kaart aan Wil. Vandaag is er geen alarm 
geweest. Het is koud en er hangt sneeuw in de lucht. Nog steeds is er geen water of gas in de school.  
 
13-11-1944  
Vanochtend behoorlijk koud, brr… op Lager 7 moeten we 3 wagons met aardappelen lossen, nemen 
het accoordwerk aan en zijn om 15.00 uur klaar. Het sneeuwt soms wat en ik krijg van iemand fijne 
broodmeelspijs. Thuis is er Kgf-post van Wil van de 30e september, alles is gelukkig nog goed en ik 
schrijf een Kgf-brief terug. Er is geld uitbetaald over oktober; ik krijg 30 mark en een tegoedbewijs 
voor 18 mark. Krijg ook een sigarettenrantsoen over november. Overal zijn zware gevechten aan de 
gang, vooral in Holland. Uit de brief van Wil begrijp ik dat er veel armoede en honger in Holland is. 
Volgens een Duitse courant wil Engeland 4-5 miljoen Hollanders naar Engeland evacueren.  
 
14-11-1944  
Het sneeuwt behoorlijk, alles is nu wit. Weer accoordwerk voor 5 wagons aardappelen, zijn dan om 
12.30 klaar. Krijgen vanmiddag prima eten, daarna naar de bioscoop: “Es lebe die Liebe”, leuke film 
met Johan Heesters en Lizie Waldmüller. Zien hier veel Hollanders, SS-ers en anderen. We zien ook 
de Wochenschau met opnamen uit Holland, waar zwaar wordt gevochten. De oorlogsberichten 
melden dat op alle fronten massale aanvallen zijn. Eten vanavond meelspijs dat ik nog kreeg en ik 
denk veel aan thuis.  
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15-11-1944  
Vandaag is het de verjaardag van m’n lieveling Wil. Wel gefeliciteerd schat en hopelijk zien we elkaar 
weer gezond en wel in Holland. Ben soms zo bevreesd dat jullie wat zal overkomen. Het sneeuwt 
hevig, we hebben accoordwerk voor 4 wagons aardappelen. Waren vandaag vrij, maar moesten toch 
werken, hebben dus nog 2 vrije dagen tegoed. Lager 7 heeft natuurlijk vrij, vanzelfsprekend zorgt de 
OZM daar dan wel voor, maar vanmorgen moesten 16 jongens van het hooilager van Andritz 
bijspringen. Alarm om 12.30, hoe bestaat het met deze sneeuwbuien! Alarm heeft 1 uur geduurd en  
we waren om 15.00 uur klaar met het accoordwerk. Naar huis, scheren en daarna naar de bioscoop, 
maar er is niet veel aan. Het is overal een grote blubberboel op straat. Weer thuis meelspijspap 
gegeten en Toon heeft nog grutten met pruimen gekookt. Heb nog aardappelen en hoestbonbons 
gekocht. Schrijf een brief aan Cor. We zien veel Engelsen die vanaf de Schlossberg of hun kamp naar 
de hoerenkast in Puntigam gaan. De Engelsen zijn daar zeer in trek, ook al door hun fijne spullen die 
zij te bieden hebben, spreken ook nog met een Zuid-Afrikaan.  
 
16-11-1944  
Vandaag een vrije dag en het is mooi weer. Karel en ik gaan op zaken uit. We kopen brood en 
appelen en ook zaken voor de sanitäter. Hebben dan ook een goed kilo reebout dat we vast 
klaarmaken voor de hachee en wat we vanavond thuis zullen eten. De was gedaan en nog gebaad. 
Vanmiddag vooralarm geweest. Vanavond brandwacht waar Karel en ik als eerste om 20.00 uur 
aankomen en waar we met 8 man om 17.30 moeten zijn! Veel gekanker en getelefoneer, dat zal wat 
worden! Rinus komt flink dronken op brandwacht en Stek komt nog later. Hebben in Gösting een SS-
er gesproken, die in Holland ingezet zou worden! Heb binnenkort een Engels-Americaans uniform in 
het vooruitzicht.  
 
17-11-1944  
Het heeft vannacht flink gevroren, maar het is mooi weer. We moeten de sneeuw van de ingekuilde 
aardappelen afhalen en weer toedekken met stro en aarde. De grond moet met een pikhouweel 
losgehakt worden, zo hard is deze door de vorst geworden. Om 10.30 is er alarm en wat dan weer 
een paar uur duurt, er gebeurt echter niets bijzonders. Gekanker door de jongens door de op handen 
zijnde maatregelen tegen ons, vanwege het te laat op de brandwacht komen. We nokken af om 
17.00 uur omdat het al flink donker is. Hebben vanmiddag prima gegeten. s’Avonds vriest het weer 
erg hard. Krijg fijne handschoenen en Karel en ik een goed kilo worst. Ruil bij Ab 40 sigaretten voor 
een fles jenever.  
 
18-11-1944  
Vanochtend weer aardappelen afdekken en er is alarm om 12.00 uur, dit duurt dan 2 uur. We 
moeten met een wachtpost naar huis worden gebracht; dit is een nieuw bevel omdat we de 
afgelopen donderdag te laat op de brandwacht waren. Het eten is te laat want het komt pas om 
15.30. We gaan intussen, Karel en ik, bij 2 Duitse soldaten 40 sigaretten en chocolade ruilen voor een 
paar nieuwe schoenen en voor 10 sigaretten een kakhi overhemd. Voor 200gr chocolade krijgen we 
van hen 3 blikken vlees: ± 2½kg! Als we door de wachtpost thuisgebracht zijn nemen we weer de 
benen naar Gösting tot 20.00 uur. We brengen voor Toon en onszelf meelspijs en worst mee. De OG 
heeft zich beklaagd en gaat waarschijnlijk weg, er is geen huis te houden met die Hollanders! Eten 
s’avonds brood met vlees en worst. Blijf tot laat nog praten met Karel over thuis, vroeger en hoe het 
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worden zal, als we weer thuis zijn. We krijgen naast ons stukje kaas wat we zaterdags krijgen ook nog 
een grote bus sardines voor 4 man. De was is prima gedaan, schoon en gestreken. Elke avond nemen 
Toon, Karel en ik 2 eetlepels levertraan in, die we kochten in een apotheek.  
 
19-11-1944  
Zondag, we zijn vrij vandaag, het is mooi weer maar wel koud. Ik ben steeds om ± 04.30 s’morgens al 
wakker en slaap dan niet meer. Ga van de kou maar het bed uit en bij de kachel zitten die nauwelijks 
brandt. Toon gooit er een vloermat in, kolen krijgen we maar weinig. Toon waarschuwt de jongens 
al, dat ze niet gek moeten opkijken als ze vandaag of morgen hun krib niet meer kunnen vinden. Hun 
krib is dan opgestookt. Om 12.00 uur is er luchtalarm tot 13.30, er gebeurt gelukkig niets. We gaan 
s’middags na het prima eten naar Puntigam en zien daar een Engelsman in civiel en deze spreekt 3 
talen. We zijn vroeg thuis, ik schrijf een brief aan Wil en stop m’n sokken. Later op de avond komen 
de andere jongens met 2 Engelsen aanzeilen die blijven pitten. Veel jongens, ook Karel en ik, zijn 
naar de hoerenkit in Puntigam geweest en gelachen dat we daar hebben!  
 
20-11-1944  
Vannacht is het weer koud geweest, het heeft flink gevroren. Weer aardappelen toedekken, er 
werken ± 60 Duitse soldaten mee. Er is 2x luchtalarm, elk van ± 30 minuten, er gebeurt echter niets. 
De OZM scheldt veel, maar we trekken ons er niet veel meer van aan. We zijn om 16.30 klaar, maar 
alleen de brouwerijploeg moet met de wachtpost worden thuis gebracht. Er zijn echter al een paar 
jongens weggegaan naar de bioscoop. Het blijkt dan een straf te zijn van de OZM voor het te laat 
komen op de brandwacht, verleden week. Hij schijnt een grote hekel aan de brouwerijploeg te 
hebben. Thuis, op de school, horen we dat alles strenger is geworden door de OG. Ach, wat een 
beweging toch, maar we zullen daar ook wel weer door heen komen. Thuis is weer flink wat hout 
verstookt van het kamertje naast ons. Ik verkoop de schoenen (maat 48, welke ik laatst kocht voor 
40 sigaretten), maar nu voor 140 stuks, dus een winst van 100 sigaretten! Hazewinkel neemt de 
schoenen, hij is dan ook 1.98 meter lang! Voortaan houdt de OG elke avond een appèl, zo ook 
vanavond, maar iedereen is er echter. Alles zal in de toekomst strenger worden voor de Kgf, dit ook 
in verband met het mogelijk neerkomen van luchtlandingstroepen. We mogen vanaf 1 december 
geen voorraad erwten, bonen enz. meer hebben. Vandaag alweer 16 maanden Kgf!  
 
21-11-1944  
Naar Lager 7 om 6 wagons roggemeel te laden en gelukkig uit de barak waar rijst, griesmeel en 
zuurtjes staan! Om 17.00 uur klaar en ik heb dan met Karel 1kg rijst, 1½ pond griesmeel en 16 zakjes 
zuurtjes klaarstaan. We gaan naar de bioscoop: ”Zonder kus van jou kan ik niet slapen gaan”, een 
leuke film. Karel is vanmorgen naar de dokter geweest en heeft gelijk bij kennissen worst en spek 
opgehaald. Toon heeft s’avonds in ruil voor 4 eieren, een grote pan rijst gekookt. Karel komt thuis 
met eieren en appelen. Doe dan nog wat rozijnen in de rijst, heerlijk. Ik denk aan thuis hoe zij het 
daar nu zullen hebben; terwijl ik hier zo lekker zit te eten. Vandaag is er geen alarm geweest, maar 
vanavond zijn er vele meldingen van vliegtuigen boven het noorden en noordwesten van Duitsland. 
De geallieerden moeten al voorbij Aken zijn. Gelukkig voor ons is er weer water en ook weer gas, er 
wordt vanavond weer druk gekookt en gewassen.  
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22-11-1944  
Vanochtend weer naar Lager 7, de OG houdt beneden in de kou een controle of we verboden dingen 
of meer dan 10 sigaretten bij ons hebben. Ik heb er “maar” 120 bij me en nog 2 plakken chocolade 
voor een evt. handeltje. Karel en ik krijgen dan een moordkarweitje; hout van het gebombardeerde 
Lager 1, wat op Lager 7 gebracht is, opstapelen en doen daar de gehele dag over met de nodige 
rustpauzes ertussen door. s’Middags is er wel vooralarm en zijn we om 15.30 klaar. Dan naar 
brandwacht, eten daar meelspijspap en koken daar voor ons zelf wat rijst bij. Luchtalarm van 19.30 
tot 20.30 uur. Stek en Gerards komen hardlopend terug omdat zij al de benen hadden genomen over 
het hek. Na het alarm verdwijnen ze weer tot 24.00 uur; midden in de nacht komen ze dan door een 
raampje weer thuis.  
 
23-11-1944  
Weer aardappelen inkuilen, het hele veld is nu vol met lange hoge piramiden, maar de grond er 
omheen is totaal verrot gereden door tractors en wagens. Deze blijven daarom steeds slippen en we 
moeten dan de zakken dragen door de blubbertroep, wat is dat een zenuwenbaan! Gescheld en 
gebrul door de OZM tegen de Duitse soldaten, waarvan de meesten gewond, ziek en/of onnozel zijn. 
We hebben s’middags weer een moordhandel: winst van 100 sigaretten en 4 bussen vlees en dat 
wat hierna nog komt! s’Middags 2 wagons met 25.000kg stro lossen, zijn om 16.30 daarmee klaar. 
Moeten echter met de wachtpost naar huis worden gebracht, maar we verdwijnen dan. Karel heeft 
een mooie uniformbroek geruild. Thuisgekomen is er een fouillering, maar alles is door ons 
weggemoffeld en er wordt niets gevonden. De OG valt nu over elke kleinigheid, het is een 
onmogelijk mens geworden. We eten lekkere griesmeel met rozijnen. Bij het appèl zijn Stek en 
Gerards weer afwezig, ze zullen wel weer bij de vrouwen zijn.  
 
24-11-1944  
Gelukkig is er niet veel werk, Karel en ik gaan s’middags naar de tandarts(?). In de bioscoop zien we 
de film: “Annelie”, mooi, maar ik heb deze film al in Holland gezien. s’Avonds gaan we naar Gösting. 
We hebben heel wat broodbonnen gehad. Ik krijg een brief van Cor van de 18e, zal hem wat 
broodbonnen sturen.  
 
25-11-1944  
Vannacht om 04.30 vooralarm. Verschillende jongens lopen in het donker naar de schuilkelder van 
de Schlossberg. Na het veiligsignaal weer terug en er is niet veel werk s’morgens. Gaan met “Jausen” 
wat brood halen en hebben ook 1½kg reevlees. Lees in de courant dat de toestand in Holland niet zo 
heel erg is aangaande de voedselvoorziening, gelukkig maar. We krijgen een berisping van de OZM 
en de Hahn, omdat we steeds weg zijn, de OZM dreigt om ons naar de Stalag te sturen, maar we 
hebben er maling aan. Moeten dan met 31 man naar Unterpremstätten, 4 wagons met gedroogde 
kaaspoeder en 1 wagon met zout lossen en weg is dus onze zaterdagmiddag. Zijn om ± 17.00 uur 
klaar; heb wel een behoorlijk zakje met kaaspoeder. We eten thuis brood met vlees en met een kop 
echte thee. Als de deur gesloten is en er appèl is gehouden, nemen Rinus, Karel en Derwart de benen 
langs de glibbervette smeerketting van de lift. We hebben weer gemerkt dat er een verrader onder 
onze jongens moet zijn, die alles verlinkt (maar wie is het?). Op het strolager is een wagon 
aangekomen uit Doetinchem met als bestemming het EVM in Graz. Waarschijnlijk hebben bekenden 
van onze Kgf, die weten dat er veel jongens bij het EVM in Graz werken, levensmiddelen tussen de 
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strobalen verstopt; o.a. 3 grote zakken biscuits, 6 kg kaas en een nieuwe wollen deken. Er zijn goede 
oorlogsberichten maar het optrekken van de geallieerden gaat langzaam. Hebben ± 300kg kolen 
gekregen voor onze kachel. Ik val dan met een zak kolen vlak voor de OG neer en raak bijna met m’n 
hoofd de grond.  
 
26-11-1944  
Zondag, gelukkig vrij vandaag. We beleven een scene met een OFW (OberFeldWebel) maar ook daar 
trekken we ons niets van aan. Maak wat kaaspoeder klaar en dat smaakt prima. Om 12.00 uur is er 
een uurtje alarm. Ik ga wat wandelen en maak daarna een pakje voor Cor klaar en schrijf hem en Wil 
een brief. Hoor van vreselijke toestanden in Holland, vooral ook over razzia’s in Rotterdam, waar 
mannen opgepakt worden om te worden getransporteerd naar Duitsland. Ze worden met 67 man in 
1 wagon gepropt, dat is nog erger dan wij hebben meegemaakt. Na het appel verdwijnt Rinus weer 
door de liftkoker. Door de OG wordt alles veel strenger bekeken, maar van ons krijgt hij over 
verschillende onderwerpen toch z’n vet! Ga maar vroeg naar bed en denk veel aan jullie thuis. Wat 
moeten jullie daar in Holland toch veel meemaken. We weten nu mogelijk wie van onze jongens ons 
steeds verloent; we houden hem in de gaten.  
 
27-11-1944  
Druilerig weer en vanmorgen zijn we door de wachtpost weggebracht naar het strolager. We slapen 
en luieren wat in het stro, want we hebben nu overal schijt aan. Om 17.00 uur zijn we daar klaar en 
zijn we wat vooruitgelopen om uien en appelen te kopen; de wachtpost mist ons al en is al op weg 
om ons te melden! In de tram bespiedt hij ons angstvallig. Op straat zien we een Duits vliegtuig met 
verlichting aan vliegen en we maken de wachtpost wijs dat het een Engels vliegtuig is. Hij is erg bang 
en drukt zich tegen een huismuur, wat een enorme schijtert! Toon heeft rijst gekookt, heerlijk. We 
worden, Karel en ik, link in de gaten gehouden op het lager en ook thuis. Stek en Gerards zijn door 
de Hauptman bestraft voor hun nachtelijk wegblijven, een paar dagen terug. Zij worden dus bestraft 
en worden naar het Stalag in Wolfsberg gebracht. De OZM heeft het er over dat hij zaterdag jl. heeft 
moeten wachten op de “Heren Krijgsgevangenen die inkopen deden”. We eten vanavond laat, pas 
om 21.00 uur wordt het eten gebracht. Het is prettig dat Dolf Köhler, onze kapper, onze haren knipt. 
De stad Straatsburg in Frankrijk moet nu in handen van de geallieerden zijn, hoe lang duurt het voor 
ons nog? Vannacht op brandwacht hebben Stek en Gerards in de schuilkelder met 2 meisjes 
geslapen, dat is voor hen toch een link avontuurtje.  
 
28-11-1944  
s’Morgens ga ik naar de dokter en simuleer dat ik een lichte hersenschudding heb van de val gisteren 
met de zak kolen en krijg… een week bedrust! Hoera, een week zonder aardappellucht en zonder 
werken! Ik blijf de hele dag op bed en slaap, lees en luier. Maar dat thuiszitten is eigenlijk ook niets 
gedaan, je denkt steeds aan thuis en prakkiseer dan te veel, wat je met werken niet zoveel doet. Ik 
maak een pakketje voor Cor klaar. Elke avond als de jongens thuiskomen, horen we weer nieuws en 
wat zij zoal hebben meegemaakt en gedaan hebben. Met tranen in je ogen van de lach of met 
uitroepen van:”wat een rotzak” of “kolerelijers” leven we mee met de vertellers. Nol van de Maarel, 
vertrouwensman, gaat voor een dag of 14 naar het Stammlager en Ben van Leeuwen neemt zolang 
zijn functie waar.  
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29-11-1944  
De OG zit er achteraan iedereen aan het werk te hebben, die nog thuis is. Dat veroorzaakt natuurlijk 
ruzie. Hij wordt steeds moeilijker en laat ons steeds meer voelen dat we Kgf zijn, dus nummers! Ik 
lees in het zakboekje over de behandeling van door de gevangennemende mogendheid, dat deze de 
Kgf goed moeten behandelen, maar er zijn zoveel zaken die niet worden nagekomen. We eten 
vanmiddag behoorlijk. In bed is het ongezellig en koud. Dat is geen wonder, want de ruiten die bij 
het laatste bombardement zijn gebroken, zijn nog steeds niet vernieuwd. Karel brengt wittebrood 
mee. Iedereen, de burgers ook, zijn voor zeker de helft gekort op het gas en het licht; wij hebben 
hierdoor ook een strop!  
 
30-11-1944  
Vanmiddag 2x vooralarm, het valt toch niet mee om de gehele dag in je bed te liggen, het is heel 
ongezellig. Ik lees een paar boeken uit. Gelukkig komt Karel s’avonds thuis met reebout en eieren en 
hebben we lekker gebikt met chocolademelk toe. Het Russische leger is al ver opgerukt, ze zouden 
nu dicht bij de Oostenrijkse grens zijn. Ab speelt op z’n kleine saxofoon, die Piet Michel hem stuurde 
vanuit Wolfsberg. Deze saxofoon en ook mijn boksspullen, zijn geschonken door het YMCA (Young 
Man Christian Association).  
 
1-12-1944  
Weer een nieuwe maand ingegaan, zal deze maand ons de vrede brengen? Er is weer een nieuw 
bevel uitgegeven: alle levensmiddelen enz. die buiten ons maandelijks pakket in voorraad zijn, 
moeten in de keuken worden afgegeven en daarvan zullen dan gezamenlijke maaltijden worden 
klaargemaakt! s’Middags is er weer vooralarm. Al onze spullen die in beslag kunnen worden 
genomen, verbergen we of eten een deel daarvan op. Karel komt thuis met worst, witbrood en een 
liter levertraan, waarvan we elke avond een lepel zullen innemen. Er worden Americaanse pakketten 
uitgereikt, maar we krijgen een dagrantsoen hiervan. Maar we mazzelen wel, het uitreiken gebeurt 
onder veel gemopper en gepik van de uit te delen voorraad voor de jongens en dat duurt wel tot 
22.30 uur. Morgen zal er wel weer controle zijn door de OG.  
 
2-12-1944  
Vooralarm, alarmtoestand en een controle, we mogen zaterdag en zondag niet uitgaan. De Russen 
schijnen nu hard op te schieten. Om ± 15.00 verdwijnen een man of 5 door de liftkoker, daarna weer 
even vooralarm. Mijn lichte windjack is in beslaggenomen door de OG, maar dat komt later wel weer 
in orde. s’Middags mag ik weg van de OG, ondanks dat ik nog ziek ben, maar dan komt er een bericht 
van de Compagnie dat er een uitgangsverbod is. Ik ga dan met Karel door de liftkoker nog weg voor ± 
2 uur en we kopen wat appelen. Weer thuis moeten we de glibberketting weer opklimmen, waarbij 
een van de jongens bijna naar beneden stort, maar kunnen hem nog net bijtijds vastgrijpen. Rinus en 
Derwart nemen dan langs dezelfde weg s’avonds weer de benen. Derwart glijdt een meter of 5 naar 
beneden en moet daarna weer moeizaam opklimmen.  
 
3-12-1944  
Vooralarm, ik word door Toon op bed bediend met koffie en biscuits. Rinus is thuis, Derwart niet. 
Heb gisteren Hein Lascaris uitgekleed en op bed gelegd, hij was flink dronken. We zijn allen thuis en 
we vermaken ons op bed door lang te slapen en onze kennis op allerlei gebied te demonstreren door 
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elkaar allerlei vragen te stellen. Veel gelach want er zijn hele schuine en lollige vragen bij. Dan is er 
een half uurtje vooralarm en daarna 2x kortdurend luchtalarm. De Russen schijnen dicht in de buurt 
te zijn. Hoe lang zullen we hier nog blijven; de langste tijd zullen we hier wel geweest zijn, hoop ik. Ik 
boks wat met Leen en de jongens, dat zou de “schele OG” moeten zien! Ik met m’n hersenschudding 
en dan ook nog boksen! We eten dan het zelf klaargemaakte eten: gort met pruimen, pudding met 
rozijnen en chocolademelk na! Geen Kgf mag op straat, het schijnt overal zo te zijn. Onze jongens 
piepen hem weer, maar de liftkoker zal nu wel in de gaten lopen bij de OG. We zullen dan wel weer 
wat anders moeten vinden. Ik ga slapen met zware koppijn van de rook en het steeds maar binnen 
zijn. Maar wordt daarna weer wakker, toen Kobi Groeneweg een rede moest houden als een 
“Middernachtzendeling over de moraal”. Merki krijgt van de vertellingen lachstuip op lachstuip! We 
lachen ons wild en de bakken worden steeds mooier en om 01.30 uur gaan we maar pitten.  
 
4-12-1944  
Dit is de laatste dag van mijn ziekenverlof! Ik schrijf en rommel wat. Hoe zou het thuis zijn, kreeg ik 
maar een berichtje. Er is weer een nieuwe ziekenregeling: als iemand nu ziek blijft en de dokter 
beoordeelt hem niet ziek, dan moet de “zieke” ook de verlette uren werken en dat na zijn dagelijkse 
arbeid. Degene moet ook erg ziek zijn en koorts hebben, en als hij dat niet is kan hem een straf van 5 
tot 15 jaar gegeven worden! We geloven het allemaal wel en lachen er om. De Russen hebben weer 
andere plaatsen bezet en zijn daardoor weer dichter bij de Oostenrijkse grens gekomen. Denk dat 
we hier niet lang meer zullen blijven.  
 
5-12-1944  
Vandaag Sint Nicolaas, maar we moeten weer werken. In de aardappelen, maar we voeren in de  
C-Keller bijna niets uit. Een half uurtje vooralarm. Karel heeft ± 2kg reevlees en 4 eieren en ikzelf heb 
appelen. We hebben s’avonds heerlijk gegeten. Ik heb flink wat leverworst, wat weer verkocht wordt 
voor sigaretten. Karel heeft 4 eieren en we ruilen dan 2 eieren voor suiker. We moeten ondergoed 
en overhemden inleveren, want ze zijn bang voor de zwarte handel. Sint Nicolaas en Zwarte Piet zijn 
vanavond geweest en we krijgen allen wat; ik krijg ¼ blik melkpoeder.  
Dan zingen we gezamenlijk het Engelse liedje: “We will meet again” en ook het lied van Henk van 
Berkel, dat hij maakte op de melodie:  J’ai ta main van Charles Trenet:   
 
“Alarmtoestand”  
We hebben weer een strop, de uitgang die staat stop  
En de grendel zit weer op de deur  
Wat een gezeur, boem,boem,boem,boem,boem,boem  
Is niet de eerste keer, ’t gebeurde wel eens meer  
Maar we zitten niet bij de pakken neer  
Refrein  
Spreek de liftboy maar aan  
Om de deur uit te gaan  
Stap maar in, het begin  
Gaat wat vlug naar je zin  
Hou goed beet, want je weet  
Als je valt in de spleet  
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Wordt de dokter gehaald  
En begraaf’nis betaald  
1e Etage, abort, is het eind van de sport  
Je stapt uit, en besluit  
En de zaak is gezond  
Je loopt weer op Graz’s straten rond  
En een glimlach ligt op je mond!  
Die uitvinding is goed  
’t Gaat met bekwame spoed  
Meestal neemt men een avondretour  
“Gösting tot Mur”, boem,boem,boem,boem,boem,boem  
Men wordt geretourneerd  
We hebben veel geleerd  
Sinds we naar Oostenrijk zijn gedeporteerd!  
Refrein  
De liftboy staat op z’n plaats  
Voor ’t gemak en de haast  
’t Vlugzout staat ook steeds klaar  
Voor m’n geschrokken Hongaar!  
’t Geen werk als zoo’n man  
Op z’n eigen abort  
Door een kokertoerist, overvallen wordt!  
Scheele Freek, raakt van streek  
Praat niet meer in een week  
Als ’ie merkt, hoe het werkt  
Dat z’n macht is beperkt  
Als het met liften is gedaan  
Gaat ’t misschien wel door het raam  
Ons vernuft is steeds nog voor gegaan!!  
 
6-12-1944  
Het is weer werken in de aardappelen. Vooralarm en daarna 2x groot alarm. Er worden weer 
behoorlijk wat bommen gegooid, alweer in de nabijheid van de school en alles op woonhuizen! Er 
zullen natuurlijk weer veel onschuldige doden zijn. We eten lekkere soep die Toon heeft gekookt en 
eten daarbij wit- en volkoren brood. Abel krijgt een brief van 26 november! Ik schrijf een OP-briefje 
aan Wil met 4 fotootjes, en hoop dat zij de brief snel zal ontvangen. Ik heb zo het idee dat we wel 
vlug hier weg zullen gaan in verband met de oorlogstoestand.  
 
7-12-1944  
Al vroeg, wanneer we nog op bed liggen, is er weer vooralarm. Vandaag hebben we al 3x vooralarm 
gehad. Weer in de C-Keller werken, wat een rotbaan met die kou! We maken kortsluiting waardoor 
we niet in het donker kunnen werken en pitten een uurtje op de aardappelen. We eten thuis wat 
pannenkoeken met rozijnen. Ik heb heimwee naar huis, hoe zou het thuis nu zijn? Alles is hopeloos, 
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met de oorlog en wat we hier allemaal meemaken. We mogen geen ondergoed en overhemden in 
voorraad hebben, alles moet worden ingeleverd bij de commandant van de Compagnie.  
 
8-12-1944  
s’Morgens om 04.00 uur, als we nog op bed liggen, is er alarm, bah, wat een beweging zo!. Ook 
worden er weer bommen afgegooid. Later in de ochtend gaan we weer in de aardappelen werken, 
deze liggen te hoog en moeten lager geschept worden. Om 16.30 zijn we klaar maar we mogen niet 
naar huis, wèl de jongens van Lager 7, natuurlijk! We eten vanavond reevlees. Ik ontvang maar geen 
post van Cor, als er maar niets gebeurd is. Kreeg ik ook maar post van Wil. Horen van verschillende 
kanten dat America, Engeland en Rusland ieder duizenden Kgf zullen vrijlaten als Hitler hen 5 
minuten voor de radio toespreekt(?).  
 
9-12-1944  
Deze ochtend werken in Lager 7, moesten vroeger opstaan voor vertrek naar de brouwerij, de OG is 
onuitstaanbaar. Om 11.00 uur is er luchtalarm. De Russen zijn niet ver meer van de Oostenrijkse 
grens, de mensen hier in Graz hebben al papieren voor een eventuele evacuatie. Het alarm duurt 3 
uur en we zijn pas om 15.30 klaar. Als we door 2 wachtposten naar huis zijn begeleid, verdwijnen er 
weer heel wat jongens door de liftkoker. De in beslaggenomen bruine bonen en erwten zijn voor het 
avondeten gekookt in de keuken. Karel brengt voor Toon en mij een ei en appelen mee. We krijgen 
weer 100 Engelse sigaretten. Er zijn van alle fronten goede oorlogsberichten, hoe lang nog?  
 
10-12-1944  
Laden wagon met roggemeel, 200 zakken à 75kg. We krijgen 2x vooralarm. Ik schrijf Kgf-kaart aan 
Wil en schrijf versjes over in een schrift. Karel gaat s’middags even weg en komt terug met een fijn 
stuk meelspijs, een stuk kip, 2 eieren en appels.  
 
11-12-1944  
Om 7 uur is er weer vooralarm, het is flink koud. Naar de molen om zakken meel in de auto’s te 
laden. Daar krijgen we vooralarm en daarna weer groot alarm. We gaan met de auto’s de stad uit, 
want daar is het misschien veiliger. Grote vliegtuigformaties vliegen over het grensgebied van Graz, 
later bombarderen zij toch Graz. Wij vluchten de bergen in en zien overal de bommen inslaan, dit 
alarm duurt 3 uur, na het veiligsignaal ontploffen er nog veel tijdbommen. Van de molen nemen we 
nog witmeel en griesmeel naar huis. We moeten nu door de stad lopen omdat de trams niet meer 
rijden. We lopen door de straten, door het puin en in elkaar gegooide huizen en we moeten soms 
flink omlopen daar overal vele tijdbommen liggen. Thuisgekomen hebben we geen gas en licht, dus 
we koken griesmeel met rozijnen op de kachel, die we opstoken met tekenmodellen uit de school. 
Het is overal weer een grote wanorde in de stad.  
 
12-12-1944  
We hebben een vrije dag voor de gewerkte zondag. We bakken en eten pannenkoeken en daarna is 
er vooralarm. We nemen snel de benen naar de schuilkelder van de Schlossberg, het is daarheen een 
grote run door allerlei mensen. Wat een schuilgangen in de Schlossberg en wat een hoeveelheid 
mensen; duizenden! Nog eens vooralarm en weer groot alarm, er vallen bommen op Andritz-Graz. 
We kopen worst, of liever we krijgen het, en kopen brood. We drinken thuis thee met brood met 
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worst. Ik krijg een brief van Cor dat m’n pakje is ontvangen. Over november ontvang ik 27.60 mark 
en 6 mark tegoedbewijs en 5 mark brandwachtgeld. We krijgen van Argentinië ieder 16 stuks 
chocoladevitaminen, goed voor 8 dagen.  
 
13-12-1944  
Het is druilerig weer. In de C-Keller moeten we de boel opruimen. Vooralarm geweest en om 16.30 
zijn we klaar. Thuis krijg ik een Kgf-brief van Wil van 31 oktober, alles is nog prima thuis. Ik ben weer 
opgelucht daarover, maar hoe zou het nu zijn? Thuis hebben we wat pannenkoeken en meelspijs 
gegeten. Daarna schrijf ik een brief aan Wil over Ruben en een brief aan Cor. Heb appelen en 
broodjes gekocht.  
 
14-12-1944  
Het regent en het is koud. Weer in de aardappelen werken, deze moeten met de hand, aardappel 
voor aardappel bekeken en weer omgedraaid worden: wat een baan! De OZM, die we hier “de 
groenteboer” noemen, houdt een bespreking over aardappelen en vindt deze zelfs de reden van hun 
uiteindelijke overwinning! We maken lol en Ernst de Haan imiteert de OG waarbij we hem luid 
bijvallen met “Sieg Heil”. Om 12.00 uur is er vooralarm. We eten vanmiddag hopeloos: knödels. Dat 
uitzoeken van de aardappelen is een vreselijke baan, je rilt op den duur van de kou. We gaan naar 
huis en hebben een half uur vooralarm, er is volop licht in de stad en dan opeens is het donker. Dit is 
het gevolg van weer scherpere regels bij een luchtalarm. Door het laatste bombardement is er overal 
een enorme grote schade aan de huizen.  
 
15-12-1944  
Het regent weer en we moeten hetzelfde werk doen als gisteren. s’Morgens is er 2x vooralarm en 
om 11.00 is er groot alarm tot 13.00 uur. We zijn vanmiddag vroeger klaar dan anders. Elke dag maar 
weer dezelfde sleur, werken, werken en dan het opjagen om nog meer werk te verrichten. Maar wij, 
de brouwerijploeg, hebben daar maling aan. De verstandhouding onder de jongens is zeer slecht, 
aangaande elkaars standpunten ten opzichte van de Duitsers. We slapen thuis in de school in 3 
kamers, onze kamer met 32 man waarin de meeste deugnieten, jatters, wegblijvers en tegendraadse 
Kgf zijn, door de meesten genoemd “De Hel”. Dan is er een kamer “De Hemel” met louter 
kerkgangers en zedenprekers, maar die het zwaar achter hun ellebogen hebben. Verder is er nog de 
“SS-kamer” waarin Hollandsche Kgf zitten die harder werken dan de Duitsers en elkaar verloenen en 
uitspelen tegenover de OZM. Het is een mooie combinatie, een grote rotzooi waarbij je, als je jezelf 
niet beheerst, het hele stelletje wel in elkaar zou willen slaan. We hebben geen vrijheid meer en zijn 
dus nu echt Kgf; de post wordt gehaald en gebracht, de deur gaat achter je kont op slot, bah wat een 
leven! Ik ga maar vroeg slapen, dat is tenminste een middel om de gehele pestzooi te vergeten. 
Enfin, we hopen maar dat alles vlug is afgelopen. Op alle fronten gaat het goed maar het gaat nu wel 
erg langzaam.  
 
16-12-1944  
We werken in de C-Keller, het is koud. Om 11.00 uur vooralarm, dat 3½ uur duurt. We hebben 
reevlees dat we s’middags op de brandwacht braden. De OZM heeft weer wat: alleen de jongens van 
het strolager die bij ons werken en de brouwerijploeg moeten vanmiddag en morgen naar de 
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gebombardeerde Industriehalle om daar puin te ruimen. Zijn jongens zijn natuurlijk vandaag en 
morgen vrij, bah, wat een manieren en de “SS-Kamer” en de “Hemel” laten zich maar uitspelen!  
 
17-12-1944  
Vanaf de brandwacht moeten we naar de Industriehalle om daar puin te ruimen. De jongens  
die gisteren daar hebben gewerkt, hebben zich afgeladen met allerlei spullen, kammen, tabak, 
aanstekers, scheerkwasten, mesjes enz. uit de kantine, die daar in brand heeft gestaan. Er is 2x 
vooralarm. Als wij er komen, vallen we ook gelijk aan en hebben we van alles, prima. In de 
Industriehalle is voor miljoenen aan spullen verbrand. Om 12.00 uur zijn we klaar, nemen na het 
eten weer de benen door de lift en proberen we in de bioscoop te komen. Wel hebben we nog 
zonder een bon in een Gasthof gegeten. Het is in de bioscoop erg druk dus gaan we maar weer naar 
huis. Ik schrijf een Kgf- en OP-brief aan Wil. Abel krijgt post van 5 december, wat een geluksvogel! 
Karel neemt s’avonds weer de benen.  
 
18-12-1944  
Karel heeft vannacht voor Toon en mij een eitje meegebracht. Het heeft weer flink gevroren en we 
moeten weer in de koude C-Keller werken. Er is 2x vooralarm en dan weer 3½ uur luchtalarm. Graz 
met het station en andere plaatsen zijn weer gebombardeerd, ’s middags is er dan weer vooralarm. 
We eten thuis aardappelen die we zelf koken met een surrogaat sausje: een magere oogst! We 
horen dat de Americanen bij Luxemburg zijn teruggeslagen.  
 
19-12-1944  
Vrije dag voor het zondagswerk in de Industriehalle, maar ik heb er niet veel aan omdat er 3x voor- 
en groot alarm is, hierna weer groot alarm met weer bombardementen. Andries van der Loo gilt en 
bidt luid op, de jongen krijgt het door de bombardementen steeds moeilijker. Karel en ik smeren 
hem en gaan vlees, brood, appelen en sanitäterspullen opscharrelen en slagen daar goed in. Het 
sneeuwt en het is koud als we met de buit naar huis gaan, door de liftkoker naar boven, en na een 
uurtje eten we heerlijk. Alles wordt magertjes, geen pakketten meer, niet meer uitgaan en het is 
moeilijk om iets op de kop te tikken. Maar we doen onze uiterste best. We ruilen een 
volkorenbroodje voor een bus rijst, dat is weer goed voor morgen. Toon komt ook met wat witbrood 
en wat bonnen thuis. Ik hoor dat het westen van Rotterdam is geëvacueerd naar Groningen, zouden 
mijn schatten daar ook zijn? Hopelijk krijg ik vlug post daar vandaan.  
 
20-12-1944  
Het sneeuwt en alles is wit. We moeten weer in de C-Keller werken. Van der Loo is ook met ons 
meegegaan naar de brouwerij om daar te werken, als er alarm is dan zit hij bij ons in een goede 
schuilkelder. Weer 2x alarm met een bombardement op Graz, als men zo doorgaat, wordt deze stad 
een grote puinhoop. We krijgen voor wat broodbonnen wat witte broodjes en 2 volkoren broden. Na 
het werk gaan we baden in het volksbad. Thuis eten we rijst en fijne soep van beenderen van 
gisteren. s’Avonds is er uitdeling van 100 sigaretten per man, we krijgen er nu nog 35 en dan is dat 
ook op en hebben we helemaal niets meer. Enfin, we hopen maar dat de redding nabij is. De 
brandwacht van vandaag is gepakt met 5kg rijst.  
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Industriehalle Graz 

 
21-12-1944  
Het is glad, koud en het sneeuwt nog. Nog een paar dagen en dan is het Kerstmis, wat zal dat weer 
worden? In geen geval “een vrede op aarde en in de mensen een welbehagen”. Daar is alles te gek 
voor. We hebben kou geleden in de C-Keller; s’morgens vooralarm en alarm. Er is vandaag zelfs 5x 
vooralarm geweest! Weer een staaltje van pesterij meegemaakt door de OZM, want we moesten 
s’avonds met de keukenwagen mee in plaats van de tram, maar we zijn toch met de tram gegaan. 
Thuis lenen we een busje cornedbeef voor de boterham. Het kan gek gaan bij ons, de ene dag 
hebben we van alles en de andere weer niets, doordat je in een keer alles moet opeten in verband 
met een controle door de OG. Om de haverklap kijkt deze de koffers na, zo ook vandaag weer. 
Derwart was niet op appel, het is een eigenwijs ventje.  
 
22-12-1944  
De dagen gaan weer wat lengen, als de winter eerst maar voorbij is, want dit is armoede en kou 
lijden. De wegen en straten zijn erg glad, er wordt ook niets aan gedaan om ze te ontdooien. Er is 
zeker geen materiaal meer. Al een paar dagen zien we verlofgangers die voor de Kerst naar huis 
gaan. Sommigen schijnen direct van het front te komen met een baard, vuile kleren en met veel 
bagage. Ook vele burgermensen met koffers, dozen enz. Bij het zien daarvan krijg ik zwaar de pé in, 
waarom ons dat niet gegund is. Wat zou het heerlijk zijn als we naar huis konden gaan, maar die tijd 
komt nog wel, alleen weten we niet wanneer. Volgens het OKW (OberKommandoWehrmacht) zijn er 
ruim 20.000 geallieerde soldaten gevangen genomen bij de gelukte Duitse doorbraakpoging in de 
Belgische Ardennen. Ach, was alles toch maar afgelopen. Weer werken in de C-Keller en dat is een 
hondenbaan, aardappel voor aardappel nazien, omkeren en zo duizenden kilo’s en dat kelders vol. 
We hebben brandwacht vannacht. Je kunt goed voelen dat je niet meer zo goed te eten hebt en dat 
het ook koud is, je rammelt de gehele dag van de honger. Alle voorraad hebben we verplicht moeten 
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opmaken, het nieuwe jaar gaan we zonder een voorraad tegemoet. Met Kerstmis zouden de laatste 
pakketten, voor 2 man een pakket, verdeeld worden en dat is dan het laatste. We staan er prachtig 
voor zo! We horen van het bombardement door Americaanse bommenwerpers op het Stammlager 
XVIII-A in Wolfsberg (hoe bestaat dat nou?) waarbij 48 Kgf gedood zouden zijn, ook 4 Hollanders!  
Het is gewoon treurig 8). 
We krijgen elke een grote plak koek voor Kertmis, net zoiets als in Holland de taaitaai; het smaakt 
goed. Ik koop van een Duitse soldaat een fijne deken voor 30 mark. Karel gaat s’avonds over het hek 
weg, morgen komt hij wel weer terug met spullen.  

 
 

 
Barak van het Stammlager XVIII-A Wolfsberg na het bombardement op 18 december 1944 

 
23-12-1944  
Vannacht is het koud geweest. Op de brandwacht is het te koud om naar buiten te gaan en daarom 
plassen we s’nachts door een open raampje. Het is nog vroeg wanneer er alarm is, en dat gebeurt 

 
8 Henk Wolf, geboren 11-11-1919 te Utrecht, Sergeant 16 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is begraven op het 
Nederlands ereveld te Salzburg, vak C, rij 3 nr. 1 (bron Oorlogsgraven Stichting)  
Pieter Johan Verhulst, geboren 15-03-1917 te Rotterdam, Sergeant 15 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is 
begraven op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak C, rij 3 nr. 2 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
Jan Kollen, geboren 22-03-1918 te Amsterdam, Soldaat 18 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is begraven op het 
Nederlands ereveld te Salzburg, vak A, rij 1 nr. 1 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
Cornelis Petrus Ebben, geboren 25-05-1906 te Wychen, Soldaat 8 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is begraven 
op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak A, rij 2 nr. 2 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
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vandaag 3x. Karel komt s’morgens onverschrokken in een regenjas Lager 7 binnen, hij heeft een 1kg 
reevlees, pannenkoeken, eieren, appelen en uien, prima is dat alles, dan hebben we vanavond weer 
wat goeds te bikken. We tikken dan ook nog 3kg reevlees op de kop en dat is goed voor kerstmis. 
Karel en ik halen s’middags, wanneer we via de lift weg zijn gegaan, wit- en volkorenbrood, gebak, 
hoestbonbons en andere spullen. Dat wordt een prima Kerst, hadden jullie lieverds het ook maar zo 
in Holland, maar daar zal het heel wat moeilijker zijn. Van Cor krijg ik ook maar geen bericht. 
Vanavond hebben we ook nog meelspijs gekregen. We zien overal veel verlofgangers, het is erg druk. 
Heb heimwee naar huis en denk veel aan jullie. We krijgen ieder een half Americaans pakket, dat is 
het laatste dat er is. Voorlopig hebben we weer wat met Kerstmis. Karel, Toon en ik zullen na de 
Kersttijd ook wel aan onze trekken kunnen komen. Ik geloof niet dat welke Kgf dan ook, het tot nu 
toe zo goed van eten heeft gehad als wij drieën. Het eten is toch het voornaamste en wie weet wat 
voor een verschrikkelijke tijd we nog zullen meemaken. Derwart is gepakt voor het nachtelijk 
wegblijven, hij moet met de Kerst voor 4 dagen de bak in. Rinus en Abel zijn na het appèl weg via de 
liftkoker, maar Rinus is s’morgens wel weer vroeg aanwezig en als de OG komt staat hij de kamer te 
vegen.  
 
24-12-1944  
Vrije dag en geen alarm, hoe kan dat nu? We blijven maar thuis want de bioscopen zijn vandaag 
gesloten. Liftgangers zijn er wel, alles gaat heel vlot. We eten net als gisteren er goed van. Het is de 
vooravond vóór Kerstmis, wat zullen deze dagen ons brengen? De geallieerden schijnen de 
moeilijkheden in de Ardennen te hebben overwonnen.  
 
25-12-1944 – 1e Kerstdag  
Het is zeer koud, brrr! Verschillende malen hebben we vooralarm en even zoveel grootalarm met 
veel bommengegooi; wat een wereld toch! Het is hopeloos. Er moeten ook vliegtuigen naar beneden 
geschoten zijn, later horen we dat er een vliegtuig in Gösting is neergeschoten. Het eten is erg laat, 
pas om 16.30. We horen ook van betrouwbare zijde, dat ± 500.000(?) Duitse soldaten, die een paar 
dagen geleden bij de Belgische grens een doorbraak forceerden, nu door de geallieerden zijn 
ingesloten. Is dat waarheid? De komende dagen zullen dit wel bewijzen. s’Avonds in bed is er weer 
vooralarm, het aantal keren alarm wordt steeds meer. Van der Loo kreeg weer zowat een 
zenuwaanval. Wat een Kerstmis! “Vrede op aarde” en overal wordt gevochten, gedood, met 
bommen gesmeten, honger, ellende en armoede geleden. Het vriest maar even 16 graden, we zijn 
vrij geweest maar zijn voor de warmte maar in bed of bij de kachel gekropen.  
 
26-12-1944 – 2e Kerstdag  
Zo lang vrij zijn mag dus niet, dus bij 18 graden vorst moeten we toch een halve dag werken, wat 
rommel in de gebombardeerde Industriehalle opruimen en ijshakken, wat een ellende. Vandaag is er 
een paar maal voor- en grootalarm. Voor millioenen is er aan waardevolle spullen in de 
Industriehalle door bommen en brand verwoest. Als we thuis zijn, worden er kilo’s natte 
sigarettentabak uitgezocht en gedroogd; het is hier net een klein tabaksfabriekje! Schrijf een brief 
aan Wil, hopelijk gaat alles nog goed en is er geen gebrek en armoede in Holland, maar er zal wel 
heel veel aan alles te kort zijn. Het vriest hard, zelfs in bed heb je het behoorlijk koud! Maar dat kan 
ook niet anders, want na het bombardement van 1 november zijn de ruiten nog steeds niet gemaakt. 
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Met karton enz. hebben we alles zo goed mogelijk gedicht. Esman is gestraft met 4 dagen arrest, 
omdat hij zich ziek meldde terwijl de dokter hem “gezond” verklaarde.  
 
27-12-1944  
Het is verschrikkelijk koud, Karel en ik hebben nog steeds geen overjas. Hadden niet verwacht dat 
het zo koud zou worden, nu vriest het een 17-18 graden. Onze broeken hebben we ook nog niet, de 
kleermaker is gebombardeerd. Gelukkig krijgen we wat ander werk dan in de aardappelen; 3 wagons 
rogge laden. Vanmorgen vooralarm, nu van 11.00 tot 14.30 uur alarm, waarbij weer heel wat 
bommen werden gegooid op het Hauptbahnhof, Eggenberg en Gösting, wat ziet alles er weer 
vreselijk uit. De Wienerstrasse is nu al met het station een keer of 5 op dezelfde plaatsen 
gebombardeerd. Alles is wit van de sneeuw, ondanks de ellende is het toch een prachtig gezicht. We 
zijn erg laat klaar, pas om ± 19.00 uur, doordat de OZM het weer op z’n heupen heeft en de 2 
wagons klaar moesten. De maan schijnt helder, het lijkt wel dag en het vriest hard. Karel en ik 
hebben weer een moorddag; een goede liter levertraan gekocht; een doos meelspijskoekjes gehad, 
10 eieren, ± 1½kg reevlees en goed 3kg suiker! We eten er lekker van vanavond. De jongens 
vertellen van het bombardement waar zij langs liepen. Bij gebrek aan kolen worden thuis de 
schoolbanken verstookt; dat kan weer wat gaan worden.  
 
28-12-1944  
Het is nog kouder dan gisteren, de waterleiding is nu bevroren. Heb al voordat we gaan werken 2kg 
volkorenbrood. Werken in de C-Keller, het is er vreselijk koud. Er is 2x alarm en in de verte wordt 
hevig gebombardeerd. We eten pas om 18.00 uur, hebben nog een wagon met 16.560kg rogge 
moeten klaarmaken. Hebben 8 eieren, die we heel link, zoals gisteren bij het handenwarmen, 
wegpikken. We hebben ook nog een goed kilo suiker en kunnen nu weer vooruit. Vanavond op 
brandwacht. Al eerst die vervloekte koude maar eens afgelopen was. Krijgen nog een fijn stuk 
klaargemaakt vlees van een bekende. Bakken ieder 3 eieren met volkorenbrood. Er schijnt toch wat 
aan de hand te zijn in het Stammlager in Wolfberg, van verschillende kanten horen we dat door het 
laatste bombardement daar, er van de ± 15 Hollanders niet veel meer in leven zijn. Nol van de 
Maarel zou ook met Kerstmis teruggekomen zijn, maar is niet gekomen. We horen er ook helemaal 
niets van, geen bericht, geen post en geen teken van leven van niemand. Wij vermoeden het ergste.  
 
29-12-1944  
Vanmorgen gelukkig niet zo koud. We koken ieder 2 eieren en werken in de  
C-Keller. Er is 1x voor- en 1x alarm. Het eten is nu gelukkig op tijd, en we zijn vroeg klaar om te gaan 
baden. We gaan nog even kijken voor vlees en hebben dan nog fijne stukken te pakken. Bijna alle 
jongens zijn in plaats van te gaan baden naar de bioscoop gegaan, dat is in lange tijd niet gebeurd. 
Karel en ik gaan in plaats daarvan er op uit om eten te vinden en hebben dan ook als we thuis 
gekomen zijn nog een volkorenbrood en 15 witte kadetjes. We eten heerlijk, ook van de fijne soep 
van beenderen van het reevlees van woensdag jl.  
 
30-12-1944  
Bij het aantreden voor controle door de OG wordt van mij 10 mark in beslag genomen want we 
mogen er maar 30 in bezit hebben. Bij Kwakkernaat vindt hij brieven van een Duitse vrouw, 
Kwakkernaat wordt dan later in de morgen door de OG van het werk gehaald en hij wordt 
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opgesloten in de Artilleriekazerne. Hij zal wel heel zwaar gestraft worden, ook de Duitse vrouw is 
gearresteerd. Hebben s’morgens vroeg al 3kg volkorenbrood en 10 witte broodjes. Zijn gelukkig 
vroeg met het werk klaar. Als we s’middags thuis zijn gaan we na het scheren er weer vandoor, 
hebben het plan om naar de bioscoop te gaan, maar doordat we te vroeg waren gaan we naar 
Gösting. Het is een vreselijke puinhoop in de Wienerstrasse en overal in de omtrek daarvan, het is 
gewoon treurig. We scharrelen nog wat rond en hebben dan ± 1kg worst, 1kg vleesch, witte broodjes 
en 2kg aan vleesbonnen. Thuis eten we nog wat witte broodjes met worst en met koffie op bed lees 
ik het boek: “Carnaval”. Ach, lieveling hadden jullie het maar zo als ik hier, we tikken veel op de kop 
door overal op uit te gaan, weer of geen weer, en lopen dan gewoon op straat tussen mensen, 
soldaten en officieren. De andere jongens kijken weleens afgunstig, maar zelf nemen zij zich niet de 
moeite om ergens aan te komen. Hopelijk hoeven we morgen niet te werken. Esman is terug van 
arrest.  
 
31-12-1944 - Oudejaarsdag  
Dit is de laatste dag van 1944, wat een verschil toch met thuis om hier opgesloten te zijn en geen 
idee te hebben van het einde van het jaar, omdat het je zo weinig interesseert. Wat waren die dagen 
thuis toch altijd fijn, maar ja, we hopen maar dat we weer vlug thuis zullen zijn. We wachten maar af. 
s’Morgens is er vooralarm, maar verder gebeurt er niets. De laatste conserven en levensmiddelen 
van ons moeten voor het begin van het nieuwe jaar op zijn, we gaan dus arm het nieuwe jaar 1945 
in! s’Middags bij het appèl zijn er 4-5 jongens weg, maar de OG mist er maar 2. Maar hij is nogal 
schappelijk deze keer en wenst ons een Gelukkig Nieuwjaar! Daarna gaan Karel en ik een klein uurtje 
weg en komen terug met een grote verse tulband van meelspijs. Het eten s’middags is prima, we 
bewaren de macaroni voor s’avonds en bakken die op met stukjes worst. De laatste week van 1944 
hebben wij drieën, Karel, Toon en ik flink en prima gegeten. Het is een goed einde, wie weet hoe 
slecht we het in 1945 nog gaan krijgen. Karel gaat dan om een uur of 6 weg tot morgenochtend, we 
hebben op 1 januari brandwacht op Lager 7. Schrijf brief aan Wil en ga daarna maar naar bed, wat 
lezen en slapen. Ik wacht niet tot 24.00 uur want die flauwe kul heeft hier geen zin. Verleden jaar in 
Gösting geloofden we stellig dat we met Kerstmis 1944 thuis zouden zijn, maar ook hierin vergisten 
we ons flink. Daarom dromen we niet van luchtkastelen of illusies. Lievelingen in Holland, op deze 
dag waarbij je veel aan mij zult denken, denk ik ook veel aan jullie en laat ons van harte hopen dat 
1945 ons de zo lang verwachte vrede zal brengen zodat we elkaar weerzien. Vanavond spreekt Dr. 
Goebbels en ook de Führer op de radio om 00.05 uur. Ik hoor een weinig opwekkend bericht: 
Rotterdam is vrijdag jl. gebombardeerd! (luchtaanval door de Royal Air Force op de duikbootbunker 
in de Waalhaven op 29-12-1944). Wat zal er van alles over zijn; ik hoop dat jullie voor die tijd 
geëvacueerd zullen zijn. Ach, laat ik er niet aan denken dat er misschien wat gebeurd zal kunnen zijn, 
wat een leven toch zo! Van het Stalag nog niets gehoord maar dat moet in orde zijn volgens de 
Compagnie. Abel vertelt dat het Russise leger Budapest heeft veroverd van de Duitse Wehrmacht, er 
zijn 112.000 Duitse gevangenen en er is veel oorlogsmaterieel buitgemaakt.  
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---1945--- 
 
1-1-1945  
Werd om 00.00 uur vannacht met vele andere jongens wakker gemaakt door de kameraden die 
opgebleven waren en ons een Gelukkig Nieuwjaar toewensten. Buiten was het een herrie van pistool 
en geweerschoten. Op dat moment denk ik veel aan thuis, hoe jullie het zullen maken, ach 
lievelingen, waren we maar weer gauw bij elkaar in ons Holland! Zal deze waanzinnige wereld 
eindelijk eens tot bezinning komen en zullen in dit nieuwe jaar de naties elkaar de hand reiken? We 
moeten vroeg op naar de brandwacht. Achtereenvolgens komen Koos, Karel en Rinus thuis. Karel 
brengt stukken meelspijs en appelen mee. In alle vroegte gaan we met z’n achten op stap, het is 
overal stil en is het een vredig begin van 1945. Hopelijk is er geen alarm vandaag. De houtploeg van 
Gösting zal s’zondags wel niet meer gaan werken, de 5 jongens hebben daar een strop aan. We eten 
grutjessoep vanmiddag en vanavond havermout uit de keuken. Karel gaat een uurtje weg en komt 
dan terug met 2 eieren en flinke meelspijs voor mij. Geen wonder dat we er prima, met bolle 
koppen, uitzien!  
 
2-1-1945  
Het is nu niet zo koud meer en we hebben gelukkig wat ander werk. s’Morgens 2 wagons met ieder 
600 kisten goulashconserven uitladen en s’middags 2 wagons laden met 38.000kg rogge. Er is 2x 
vooralarm geweest en we zijn om 16.30 klaar. Het eten vanmiddag was hopeloos slecht. Vandaag 
500gr spek en 500gr worstjes gekocht op bonnen; verder 1kg reevlees gekregen en 37 eitjes gesnapt, 
en dan ook nog 2 zakken appelen gehad. We eten er vanavond heerlijk van, alles gaat in 1 keer op 
met 3 man! Kwakkernaat zit nog steeds in de bak gevangen. Heb van Cor sinds 10 december geen 
bericht gehad, maak me ongerust hierover, kreeg ik ook maar een berichtje van Wil. Horen dat er 
door de Duitse Luftwaffe een grote luchtaanval is geweest op geallieerde vliegvelden in België en 
Noord-Frankrijk.  
 
3-1-1945  
Al vroeg hebben Karel en ik 15 knapperige verse witte broodjes op bonnen gekocht. We moeten na 
order en tegenorder dan hier en dan daar heen, maar op het laatst moeten we naar Lager 7. We 
laden daar een wagon met gedroogde aardappelen en stapelen balen haver van 75kg, 8-hoog op. 
s’Middags nog een grote wagon met Kerstgebak in dozen, ± 13.000 stuks uitladen. Deze wagon zit 
vol gaten van mitrailleur-  en geweerschoten, waardoor de dozen zwaar beschadigd zijn en de 
koeken tot kruimels zijn geworden. Waarschijnlijk is er oponthoud of vertraging geweest. We eten er 
van tot we bijna misselijk zijn en ik neem wat voor Toon mee. Om 16.30 uur zijn we klaar en gaan we 
naar huis. Eten daar nog soep van beenderen van gisteren en griesmeel met eieren. Vandaag is er 5x 
vooralarm geweest. Toon heeft een paar kilo natte tabak van Lager 1 meegenomen.  
 
4-1-1945  
Vrije dag voor de brandwacht op Nieuwjaarsdag. We gaan de deur uit met het smoesje “baden”, 
maar gaan voor bikkerij zorgen. De oogst is: ruim 2½kg witbrood en 3kg volkorenbrood. Verder 
appelen, meelspijs, hoestbonbons, flinke stukken reevlees en een pond worstjes op bonnen. We 
eten op de brouwerij en er is 2x vooralarm. Zien daarna een prachtige kleuren- en gevoelsfilm: 
“Offergang”. Krijg bericht van Cor van 28 december, alles is goed maar er is wel veel alarm en 2 



 

215 

 

dagen per week geen werk wegens gebrek aan elektriciteit. Albus ontvangt een bericht over zijn 
broer uit Wenen, hij getekend heeft voor de SS! Kwakkernaat is weg voor behandeling van zijn zaak 
met de Duitse vrouw. We eten er vanavond heerlijk van.  
 
5-1-1945  
Het is koud. Ik koop op bonnen een pond spek. We moeten werken in de C-Keller, er is 4x vooralarm 
geweest. We hebben zwaar gedebatteerd over de oorlog en politiek in de aardappelenkelder. Gaan 
naar huis en koop nog een volkorenbrood. Hebben vanavond meelspijs en uitgebakken spek 
gegeten. Ik koop voor 12 sigaretten een bus melkpoeder. Schrijf een brief aan Cor.  
 
6-1-1945  
Het heeft gesneeuwd en het is daardoor niet zo koud meer. Karel en ik hebben al vroeg 3 witte 
broodjes en 10 kadetjes gehaald. Vanochtend weer in de aardappelen. s’Middags sneeuwt het flink, 
er ligt nu overal een dik pak sneeuw. We hebben geen vlees, jammer. Thuis koop ik ± 3 pond 
griesmeel voor 20 sigaretten. We bakken wat pannenkoeken met meel dat we ruilden voor 3 eitjes 
bij de jongens. Ga in de brouwerij baden, daar is het water door de besparing zo goed als koud. Ga 
dan s’middags weer op bikken uit, heen en terug via de liftkoker, het sneeuwt nu flink. Weer thuis 
met een goed kilo spek en 15 witte broodjes, we eten er goed van. Ruil dan weer brood voor 20 
sigaretten, zodat we griesmeel voor niets hebben. De lift schijnt nu ontdekt te zijn, jammer, Johan 
Knoppert flikte dat geintje. Rinus blijft vannacht thuis en dat is sinds lang niet meer gebeurd, omdat 
hij het nu te link vond worden.  
 
7-1-1945  
Vandaag vrij, Karel heeft de brandwacht van mij overgenomen. Ik blijf s’ochtends heerlijk thuis, slaap 
en luier wat. Heel wat jongens zijn nu door de lift weer weg. s’Middags ga ik met Toon naar de 
bioscoop: “Het zondige dorp”, een leuke film. Er ligt een dikke laag sneeuw maar het is niet koud, het 
is fijn weer. Weer terug door de lift, waarbij de Hongaren ons beneden helpen. We horen dat er een 
appèl is geweest en dat er maar even 16 jongens vermist werden! De OG schijnt toch van de lift nog 
niets te weten en om de zaak te redden, gaan we weer langs de ketting terug en melden we ons bij 
de OG! Het zou gemeld worden bij de Compagnie, maar daar schijnt het toch niet van te komen. 
Tegen de OG zeggen we, dat toen de deur een moment niet op slot was, wij er uitgegaan zijn maar 
de OG snapt het niet. Eet s’avonds de overgebleven macaroni van vanmiddag met suiker op. Ik moet 
Wil nog schrijven maar dat zal ik morgen maar doen. Hebben in de bioscoop oorlogsbeelden gezien 
van Holland, het is daar een vreselijke rotzooi en ravage, wat zal er nog van overblijven?  
 
8-1-1945  
Wat een rare beweging al zo vroeg in de ochtend, de OG dreigt Gerard Overgaag met een bajonet, 
waarop Overgaag tegen hem zegt: “Godverdomme als je dat durft haal ik het leven uit je 
sodemieter! ” Waarna de OG weggaat en Overgaag uit z’n bed komt. Er ligt een hele hoge laag 
sneeuw waar we doorheen moeten lopen, maar koud is het niet. We werken in de C-Keller. Karel 
heeft gisteren mijn brandwacht overgenomen, maar kreeg geen kans om weg te komen. Karel is vrij 
en gaat op bikken uit, hij heeft wat vlees en 2 kippenpootjes. Om 00.30 uur is er alarm, om 01.00 is 
het weer veilig en kort daarna weer alarm met bommengegooi weer in de buurt van Gösting. Het is 
mistig door de sneeuwbuien. De tram rijdt slecht door de opeenhoping van sneeuw en ijsvorming op 
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rails en electriciteitsdraden. We hebben weer doosjes hoestpastilles en ook 1kg witbrood voor 
vanavond. Ik krijg een brief van Cor van de 4e en bericht van thuis van 6 november, alles toen nog 
goed hoewel men weinig te eten heeft. We koken griesmeelpap met 3 eieren er door. Het Duitse 
leger rukt in verschillende sectoren van het Westelijk front weer flink op.  
 
9-1-1945  
Overal ligt een hoog pak sneeuw. Hebben al vroeg 2kg witbrood! Werken in de C-Keller waar een 30-
tal vrouwen tussen de 35 en 50 jaar, gecharterd door de Wehrmacht, om de aardappelen uit te 
zoeken. Er zijn zelfs vrouwen bij met een bontmantel aan en ook is er een operazangeres bij. De 
jonge vrouwen zijn allen in dienst van de Flak-luchtafweer. We hebben van de sanitäter flink wat 
spullen en 2kg appelen gehad; ook 4kg reevlees! Vier dozen hoestbonbons op de brandwacht. Trek 
nog een slee s’avonds voor een vrouw met een kind. Ik schrijf achterop een foto die ik naar Wil 
stuur. s’Avonds om 10.00 uur moeten we nog 160 kisten met vlees in blik van elk 400gr op Lager 7 
op een auto laden. Er “sneuvelen” 4 blikken en we hebben met 8 man brandwacht ieder dus 200gr 
vlees voor het slapen gaan.  
 
10-1-1945  
We zien veel sleeën die door paarden getrokken worden en kinderen en jonge mensen met sleeën 
en ski’s. Er wordt niets gedaan om de sneeuw op te ruimen, ook niet gestrooid met salpeter. Weer in 
de aardappelenkelder, het is er verrekte koud. Het gaat weer hevig sneeuwen en de laag wordt 
dikker en dikker. s’Avonds als we naar huis gaan moeten we al onze spullen meenemen, want 
morgenochtend moeten we naar een nieuw arbeidsterrein. Dat zijn de kelders van de Politiekazerne 
waar we aardappelen moeten uitzoeken. We hebben tijdens het naar huis gaan nog 1kg witbrood, 
16 broodjes voor 9 bonnetjes gekocht. Als we thuis zijn, lezen we in de brief die Piet Michel en Nol 
van de Maarel “illegaal” hebben verzonden vanuit Wolfsberg, dat er o.a. 4 Hollanders gedood zijn 
door het bombardement van Americaanse vliegtuigen op 18 december 1944. De dodelijk 
getroffenen zijn: sergeant Henk Wolf, sergeant Pieter Verhulst, soldaat Jan Kollen en soldaat Cornelis 
Ebben. Verder zijn er daarbij verschillende jongens gewond geraakt door het bombardement; daarbij 
zijn ook Piet en Nol gewond geraakt. We krijgen er nu pas bericht over, het is gewoon treurig. We 
houden een minuut stilte om de doden te herdenken, zij allen rusten in vrede. In de brief van Piet 
staan alle bijzonderheden, welke brief ik in m’n schrift overschrijf. Wat een toestanden toch, om een 
Stammlager met Kgf te bombarderen. Het geld over december is uitbetaald: ik ontvang 30 mark en 4 
mark tegoedbewijs. Drinken bouillon van vlees en botten en eten witbrood met vlees daarbij. Er zijn 
210 foto’s afgedrukt en onder de jongens verdeeld.  
 
11-1-1945  
Het heeft de gehele dag gesneeuwd. Hebben al vroeg 2kg witbrood. We moeten naar Lager 7 en 
lopen door een sneeuwlaag van 45 cm, de auto’s rijden allen met sneeuwkettingen. Daarna lopen we 
een half uurtje naar de Politiekazerne, het is daar beter en niet zo koud als in de C-keller en de tijd 
schiet daar goed op. Om 16.00 uur gaan we lopend naar huis en daar doen we dan drie kwartier 
over. Thuis koken we wat aardappelen, die we droog eten zonder jus of saus, het is soms zo raar bij 
ons. De ene dag is er volop en de andere dag is er niets of weinig te eten. We krijgen weer ons 
maandrantsoen sigaretten, 50 halve Poolse en ik koop er 50 sigaretten bij; deze zijn goed voor Cor. 
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Om 09.30 komt het eten pas, de keukenauto kon niet meer vooruit komen door de sneeuw, we 
krijgen een hapje aardappelpuree!  
 
12-1-1945  
Schijnbaar is het nu wat uitgesneeuwd, alle wegen en straten zijn moeilijk begaanbaar door de dikke 
sneeuwlaag. We hebben weer 2kg witbrood en gaan naar lager 7 om scheppen, rieken, lampen en 
koffie te halen. Karel laat de koffie wat opwarmen in het huis bij de Politiekazerne en krijgt dan 
appelen en een borrel. Om 17.00 uur gaan we lopend naar huis, de bus rijdt niet omdat de 
bestuurders (waarbij 2 Hollanders) en conductrices de weg sneeuwvrij aan het maken zijn. Zij 
worden door ons ingewreven met sneeuw; wat een lol hebben we! Karel is weggegaan voor bikken 
en komt thuis met ± 5kg reevlees, 1 brood en 15 witte broodjes. We eten s’avonds zelfgekookte 
aardappelen met vlees en jus. Köhler heeft een rotstreek uitgehaald door de OG te vertellen over de 
Americaanse schoenen. Dat is een echte Hollandsche vriendschappelijke geest! Een grote ruzie 
hebben we daarover. Er zal wel een nieuwe vertrouwensman worden gekozen, Ben van Leeuwen is 
er niet geschikt voor en Köhler denkt de baas te zijn; dat kan wat gaan worden! Groeneweg houdt er 
een gezegde op na: “De grootste vijand van de Hollander is de Hollander zelf” waarin hij groot gelijk 
heeft, dit gezegde getuigt van een grote waarheid! Nee, het wordt tijd, dat de oorlog spoedig is 
afgelopen en we weer uit elkaar gaan. Het wordt nu een soort vijandschap, waarbij voorkeuren en 
het tegen elkaar uitspelen veel aan de orde zijn. Hopelijk wordt het 4e dagboekje, waar ik nu aan ga 
beginnen, niet zo vol geschreven doordat er hopelijk spoedig vrede zal zijn.  
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5. DAGBOEKJE 4  
 
13-1-1945  
Het is niet zo koud meer. s’Morgens 2kg volkoren en 1kg witbrood op bonnen gekocht.  
Naar de aardappelenkelder in de Politiekazerne. Om 12.30 naar huis. Eten wat brood met vlees, 
slapen wat en scheren ons. Om 17.00 uur naar Gösting. Hebben een goede kg worst. Eten er 
s’avonds goed van en ruilen sigaretten voor macaroni.  
 
14-1-1945  
Strafwerken op Lager 7 voor 16 jongens die zondag jl. weggegaan waren van huis. Zij moeten 
sneeuwruimen, Toon en Rinus ook. Tegen 12.00 uur is er vooralarm, krijgen wat appelen. Na het 
prima eten dan 13 wagons laden met soep, gedroogde aardappelen, rijst en suiker. Heel wat 
sneuvelt er, om 18.00 uur pas klaar. Krijgen extra eten van de OZM, macaroni met diksuiker, prima, 
thuis wordt buit bekeken, een goede dag; 2kg rijst, 1½ pond suiker en 1kg macaroni. Maak voor Cor 
spullen klaar en schrijf brief aan Wil. Er is oorlogsnieuws van de fronten, bezettingen en gebieden 
waarom gestreden wordt.  
 
15-1-1945  
Een volkorenbrood en witbroodje s’morgens. Weer naar Politiekazerne. Nog een auto met meel 
gelost. Vooralarm en 2x grootalarm. We zien mensen in een riool, is wel een goede schuilkelder 
maar een beetje eng, is nat en het stinkt. Is ongeveer 6 meter diep, zien een vrouw met baby los op 
haar schouders erin afdalen! Karel heeft s’avonds 1 volkoren, 1 groot witbrood en 10 cadetjes! 
Vanavond moeten we op brandwacht. Het is weer kouder geworden. Eten van de keuken is goed; 
dikke gruttenbrij. Bekijk s’avonds bij warme kachel foto’s van thuis; steeds vaker bekijk ik ze en heb 
heimwee naar m’n lieverds, die wellicht nu in Holland veel ellende moeten meemaken. Hoe lang zal 
alles nog duren? Hier steeds in de sneeuw lopen, s’avonds heb je drijfnatte en koude voeten. Alles bij 
elkaar is het een ellendige wereld. En dan het bevoordelen van de OZM van de jongens van Lager 7. 
Zij hebben steeds accoordwerk en zijn vroeger thuis; wij van de brouwerijploeg moeten steeds de 
rotte karweitjes doen en zijn dan laat klaar. De jongens die vroeger thuis zijn hebben daar schijnbaar 
lol in. Steeds hebben we daar ruzie over, al met al hebben we er toch maling aan. Karel zwiept 
s’avonds na controle over het hek. 
 
16-1-1945  
Karel is vandaag vrij. Hij komt me tegemoet met 4 eieren en appelen. s’Morgens weer in de  
Politiekazerne. Vooralarm. s’Middags na het eten in Lager 7 blijven en 2 wagons laden met suiker en 
jachtworst. Ben om 17.00 uur klaar en ga dan baden. Karel heeft s’avonds 2kg volkoren en 750gr 
witbrood. Rinus heeft met spullen van Lager 7 (zondag) weer flink handel, sokken enz; 40 sigaretten 
per paar! De Duitse Volkssturm is nu ingezet (In 1944 kampte het Duitse leger met een groot tekort 
aan mankracht, naast de tekorten aan brandstof en logistieke middelen. Het Rode Leger was al tot in 
Polen en Oost Pruisen doorgedrongen en weldra zou het Duitsland zelf aanvallen. Om een laatste 
reserve op te brengen werden nu mannen en jongens die eerder afgekeurd voor militaire dienst 
waren, alsnog opgeroepen om de bevolking tegen de Sovjets te beschermen)  
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17-1-1945  
Het is mooi weer en zonnig. Weer naar de Politiekazerne voor de aardappelen. Vanmorgen 2kg 
volkoren en 1kg witbrood. Goede berichten over het verloop van de oorlogsfronten. Om 16.30 klaar 
en met bus naar huis. Van huisuit met “onze”lift naar de bioscoop “Die Welt ohne Maske” oude film, 
maar leuk. Diepgaande debatten in de aardappelenkelder van de Politiekazerne en weer thuis over 
politiek, oorlog en andere onderwerpen. Ik mag er graag naar luisteren.  
 
18-1-1945  
Het is weer flink koud, het vriest 15 graden! Weer naar de Politiekazerne. Vanmorgen 2kg volkoren 
en 2kg witbrood. Doen ons er tegoed aan, lekker met jam of suiker. Om 16.00 uur weg om te gaan 
baden. Blijf thuis, ben dinsdag al geweest. Russen hebben grote doorbraken met hun winteroffensief 
geforceerd. Overal, op alle fronten, gaat het goed en snel. Maar hoelang zal alles nog duren? Heb om 
100 sigaretten met De Haan gewed dat het, volgens mij niet en volgens De Haan wel, op 21 juni is 
afgelopen; afwachten dus maar. Er is wel vooralarm geweest. De Russische vliegtuigen zullen ook 
wel spoedig komen. Het gas mag niet meer branden, krijgen een kachelfornuis, mooie boel. Ik ruil 
brood voor griesmeel.  
 
19-1-1945  
Niet zo koud als gisteren, het vriest nog wel 12 graden. s’Morgens 1 wit en 1 volkoren brood. Heb 
ook 1½kg reevlees. Koop heel wat sanitäters spullen. Goede oorlogsberichten. Er is 2x vooralarm en 
tegen 12.00 groot alarm. Karel is ziek, heeft een pijnlijke kiesverzwering. Abel krijgt post van de 5e! 
s’Avonds schrijf ik Wil een OP-brief.  
 
20-1-1945  
Het dooit nu gelukkig. Weer 2x vooralarm en tegen 13.00 uur groot alarm. Zijn vroeg thuis en ga naar 
de schuilkelder in de Schlossberg, er gebeurt echter niets. Vanmorgen 1kg volkoren brood, moet 
echter bonnen geven, maar krijg het brood toch! Bekijk weer eens naar de kaart van Europa. 
Duitsland wordt nu van alle kanten bedreigd, vooral Rusland moet aan een ontzettend groot front 
strijden. De Russen zijn nu al in de nabijheid van Breslau (nu Wroclav in Polen), ’t gaat ontzettend 
snel daar. Vandaag 1½ jaar Kgf, wat is die tijd omgevlogen, maar hoelang nog?  
 
21-1-1945  
Hebben brandwacht op Lager 7. Daar moeten we 2 wagons laden met suiker. Karel en ik hebben dan 
± 3kg suiker. Dan voor- en grootalarm, een paar uur lang, met gegooi van bommen in de nabijheid. 
De luchtdruk doet werkelijk pijn in je oren. Vanuit de schuilkelder zien we grote rookzuilen opstijgen, 
ver weg bij een fabriek in Graz. Karel is na het prima middageten, weggegaan naar de sanitäter, maar 
komt zonder iets terug. Eten griesmeelpap. Schrijf brief aan Wil. Karel s’avonds weer weg, gaat over 
het hek. Koos komt pas om 22.30 uur thuis. Karel is weggebleven.  
 
22-1-1945  
Heb het flink koud gehad vannacht en bijna niet kunnen slapen. Het is mooi en zonnig weer. Als 
vanouds in de aardappelen. Om 17.00 uur thuis. Karel heeft fijne dingen voor mij meegebracht, 
lekker. De Russen maken ontzettende vorderingen in Oost Pruisen.  
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23-1-1945  
Vandaag heb ik een vrije dag, het is prachtig weer. s’Morgens vroeg met Karel al op bikken uit. 
Hebben 3½kg witbrood en flink wat vlees en beenderen voor de soep. Er is vooralarm, maar drinken 
toch koffie in zaakje, daarna gaan we baden. s’Middags weer naar de bioscoop; “Die Frau meiner 
Traume” met Marika Rökk, prachtige kleurenfilm. Klein uur zonder licht, eten s’avonds toch fijn. De 
Russen weer vooruitgedrongen met hun front. Het heeft vandaag toch 17 graden gevroren, maar 
door de zonneschijn merkte je er niet zoveel van. Schrijf OP-briefje aan Wil. Van Cor hoor ik ook 
maar niets, maak wat voor hem klaar waar hij wel heel blij mee zal zijn. We spraken in de tram een 
Vlaams boertje; heeft 21 maanden straf gehad.  
 
24-1-1945  
Het is koud vanmorgen. Een volkoren brood en wat kaas met een Hollander geruild. s’Middags knapt 
het op en het wordt zonnig, fijn weer. De Russen zijn weer verder opgedrongen, zijn nu op Pools 
grondgebied. Weer zijn er goede oorlogsberichten. Vroeg klaar voor baden, gaan naar bioscoop “Der 
untreue Eckehard”, leuke film. Karel heeft s’ avonds 1 volkoren brood. Heb een stelletje bonnen voor 
o.a. ½ pond boter, ½ pond vlees, 1½kg witbrood, 1½kg zwartbrood en 1½ ons kaas. Stuur een foto 
van Carels broer naar Wil. Hebben nog een oude zieke man op ons rug naar het lazaret gebracht, wat 
een beweging!  
 
25-1-1945  
Vanmorgen op de brouwerij werken, 3 wagons met grote vaten schnapps laden. Het is een rotbaan 
om de vaten in de sneeuw naar de wagons te rollen. s’Middags is er voor 6 man te weinig eten, maar 
Karel en ik hebben toch gelukkig wat goeds te eten; spek, worst en witbrood enz. Ik krijg s’avonds 
nog ruzie met lageroudste Ernst de Haan, onredelijk is die vreselijke man toch. In Graz en Gösting 
wordt ingezameld voor de “Volksopfer”, een inzameling van kleding en uniformen voor de 
Volkssturm en Wehrmacht. Wij ruilden onze oude kleding voor spek en vet. Nol van de Maarel, 
vertrouwensman, blijft in Wolfsberg.  
 
26-1-1945  
4 Wagons laden met vaten schnaps, bijna alles gaat weg uit de kelders. Ook op de andere lagers 
wordt overal schnaps ingeladen, alles gaat naar het front. Het gaat hard nu, de Russen stormen aan 
met wel 300 divisies. We eten wat vlees dat Karel bemachtigde. s’Middags zijn we vroeg klaar. In 
Graz hebben we ruim 1kg worst en witte broodjes bemachtigd. Ruilen wat worst voor sigaretten. 
s’Avonds sneeuwt het weer matig.  
 
27-1-1945  
Koud geweest vannacht, het stormde gewoon. Weer naar de Politiekazerne. Er ligt flink wat sneeuw. 
Om 12.30 op brandwacht. Eten is s’middags slecht; Karel brengt gelukkig vlees mee, 1kg ongeveer, 
waarvan we fijn eten met de erwtenbrij, die we vanavond kregen. Dan is er nog werk ook; 6 auto’s 
laden, ± 25.000kg roggebloem. Deze auto’s rijden naar Cilli, in Slowenië, dwars door het 
partisanengebied. Grote en zware auto’s zijn het, met zware sneeuwkettingen om de banden. Ga 
onder het werk naar Gösting; een deken en een goed pond worst meegenomen; 20.30 uur thuis. 
Kwam vanmiddag tot een minder aangename ontdekking. Schrijf OP-kaart aan Wil met mijn foto, 
hoop dat Wil alles zal ontvangen.  
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Beschreven foto’s van 24 en 27 januari 1945 
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28-1-1945  
Vannacht voor het eerst op brandwacht goed geslapen. Geen werk op Lager 7, maar blijven daar tot 
middageten. Nol van de Maarel blijft ook in het Stammlager Wolfsberg, moeten dus nu weer nieuwe 
vertrouwensman kiezen. Goed eten s’middags, dan naar bioscoop, vele plaatsen zijn al uitverkocht: 
“Zijn beste melodie”, leuke film. Krijg dan nog post van Wil van 15 november, op haar verjaardag 
geschreven. Alles nog goed toen, maar heel weinig te eten.  
Leen Remeeus, Henk Haring en Han van de Holst en vele anderen zijn nu ook in Duitsland, wat een 
treurige toestand toch! Vreselijk. Verschillende jongens van ons hebben andere Hollandse jongens 
gesproken, die pas uit Holland zijn gehaald. De broer van Albus is nu ook in Holland. Zal Wil morgen 
brief schrijven, ben erg blij met haar post. Russen maken nog steeds flinke vorderingen aan het front. 
Het is weer flink koud geworden en er raast een stormwind. Karel brengt fijne spullen mee, dus 
bikken!  
 
29-1-1945  
Hebben vrije dag genomen (!) voor het zaterdagmiddagwerk op Lager 7. Het is vreselijk koud met 
een snijdende wind, het vriest zeker 20 graden! Gaan op bikken uit en bemachtigen flinke kip die we 
ruilen voor rijst. s’Middags naar de bioscoop: “Sofienlund”, mooi. Krijg post van Cor van de 21e. Gaat 
hem nog goed, maar lijdt ook gebrek en ze hebben last van lijfluizen. Cor is erg pessimistisch 
gestemd hetgeen logisch is. Dat ben ik ook vele malen, maar bij hem is het toch heel anders gesteld. 
Wat dat aangaat kan je maar beter Kgf zijn. Jammer van het pakje wat ik Cor nu niet kan geven, de 
verzending staat stop, hij zou er dolgelukkig mee zijn. Zal hem schrijven en ook van zijn zwager Henk 
Haring en zijn broer Leen Remeeus, waar hij wel heel erg van op zal kijken dat zij ook in Duitsland 
zijn. Eten rijst en gebakken worst. Ontvang 4 mark voor de brandwacht in november.  
 
30-1-1945  
Vandaag gelukkig niet zo koud. Weer naar de Politiekazerne. In het Westen zijn er geallieerde 
offensieven gaande. Optimistische oorlogsberichten over het front van de Russen, maken flinke 
vorderingen. Zal Cor weer vlug schrijven, men kan weer verzenden en zal hem het pakketje sturen, 
wat ik hem beloofde. Eten vanavond rijst en aardappelen met reuzeljus. Schrijf een brief aan Cor.  
 
31-1-1945  
Naar de Politiekazerne, het is vanochtend flink koud. Het Russische leger is in verschillende 
frontsectoren ongeveer 120 km van Berlijn af. De OZM is niet tevreden over ons werk. Voor straf 
dreigt hij ons met zaterdags- en zondagswerk; we hebben er maling aan! Vooralarm en met het eten 
weer grootalarm, honderden vliegtuigen vliegen over Graz. Dan is er het veiligsignaal en nog geen 5 
minuten later worden bommen gegooid. Rennen naar de ingang van het postkantoor en zoeken naar 
een schuilkelder. Als alles weer veilig is, zien we dat er veel geraakt is en dat er verschillende 
branden zijn. We gaan toch naar het badhuis. s´Avonds eten we havermout en aardappelen. De 
oorlogskansen worden druk door de jongens besproken. Ik heb voor 20 sigaretten gewed dat voor 
het eind van maart, de Russen nog een zware tegenslag krijgen in Duitsland.  
 
1-2-1945  
Gelukkig vanmorgen niet zo koud. Karel en ik gaan naar de brouwerij om kisten te halen. Dan even 
ergens anders naar toe en we hebben dan 24 eieren en ± 3¼kg vlees. Om 11.00 uur is er luchtalarm 
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en dat blijft tot 15.00 uur! Al die tijd zijn er boven Graz en omgeving honderden vliegtuigen die 
bommen afgooien, de deuren in schuilkelder slaan open van de luchtdruk (we zijn naar het kerkhof 
gelopen), vreselijk veel bommen vallen. Onze keuken in Lager 1, is ook weer getroffen en ook andere 
lagers met levensmiddelen. Het zal er overal weer vreselijk uitzien. Gister zijn ook al lagers getroffen, 
de gallieerden schijnen toch wel te weten waar de lagers zich bevinden. Het eten komt niet; s’avonds 
krijgen we in plaats van warm eten, extra portie brood, boter en kaas. We eten daar nog bij: rijst 
aardappelen en vlees, prima.  
 
2-2-1945  
Vannacht was er stortregen, het is glad vanmorgen maar niet koud. Al vroeg hebben 1kg witbrood 
en dan vandaag nog een…. 4½kg vlees! Er is 2x vooralarm geweest. Vanavond hebben we 
brandwacht. Van de keuken was er vanmiddag rijstesoep en vanavond gruttensoep. Eten wat 
gebraden vlees. Bij de luchtaanval op Graz van 31 januari zijn 15 doden en 10 gewonden te 
betreuren. Door de aanvallen zijn er tot nu toe 108 doden en 70 gewonden. Dikke Vos is vanaf 
gisteren al verdwenen, hij is na het bombardement naar de bioscoop gegaan; heeft zich nota bene 
ziek gemeld.  
 
3-2-1945  
De jongens van de brandwacht blijven voortaan de volgende dag op Lager 7. Mooi weer en we gaan 
sneeuwruimen. Om 12.30 op auto naar huis. Krijg 2 brieven en 1 kaart van Wil van 9, 10 en 21 
october; alles toen nog goed. We eten wat gebraden vlees en ruilen wat voor 2kg griesmeel. 
s’Middags langs de liftketting naar beneden, scharrelen 1kg witbrood, een goed 1½ pond worst en  
1 kg biefstuk op! Ruilen 21 Amerikaanse sigaretten voor een worst en eten er prima van. Van de 
keuken krijgen we bonen, zelfs aardappelen en dan vlees erbij van ons, prima, prima! Denken aan 
thuis hoe slecht zij het daar zullen hebben en ik, Karel en Toon zo goed. Er komen 4 jongens van het 
strolager hier in de school en 4 andere gaan daar terug. Er is 4x vooralarm geweest. Sneeuw 
verdwijnt gelukkig snel, het dooit nu.  
 
4-2-1945  
Ben gelukkig vrij, het is mooi weer. Vos is gisteren aangehouden bij de Schlossberg en heeft van de 
Hauptman 3 dagen verscherpt arrest gekregen. Prima eten; macaronisoep en aardappelen met spek. 
De liftgangers maken zich s’middags klaar voor de afdaling, er gaan totaal zo’n 25 jongens weg! Karel 
en ik ook, we gaan naar de Engelse commando’s. Drinken daar echte thee en ruilen weer wat, we 
worden er een paar stukjes chocolade, 40 sigaretten, 3 pakken rozijnen en wat ander spul wijzer van. 
Zonder gebreken komen we weer thuis, eten dan pap met rozijnen.  
 
5-2-1945  
Mooi weer met 2x vooralarm. Moeten weer in de aardappelenkelder werken, maar zijn wel vroeg 
thuis. Er zijn weer goede oorlogsberichten. Eten weer griesmeel met rozijnen. Esman heeft vanavond 
daarvan een baaltje van 25kg! Schrijf een brief aan Wil. Ben erg benieuwd hoe het thuis nu zal zijn. 
Heb een verschil van mening met de OG over de bij mij in beslaggenomen 80 sigaretten, maar krijg 
ze later toch wel terug van hem.  
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6-2-1945  
Mooi weer. In de aardappelenkelder werken van de Politiekazerne. Krijgen 1kg witbrood. Er zijn 
weer nieuwe orders; er mogen geen draagbanden aan onze broodtassen zitten! Vannacht is er 
luchtalarm geweest, maar ik heb er niets van gehoord. s’Middags en s’avonds krijgen we een 
schijntje te eten, koken zelf nog rijst. Ik ben voor nop naar de Politiekazerne geweest voor vlees, 
Karel gisteren ook al. Schrijf een brief aan Cor met 40 mark daarin, broodbon voor 2kg en een foto.  
 
7-2-1945  
De sneeuw smelt nu hard. Nog steeds goede oorlogsberichten. Dan een luchtalarm van een goed 3½ 
uur; er gebeurt echter niets. Vele vliegtuigen, hoog in de lucht en glinsterend in de zon, trekken over. 
Voorbij Graz schieten zij met de boordwapens. Gaan vanuit de schuilkelder, 1½ uur voor het 
veiligsignaal, de hort op en drinken most en wijn. We zijn tipsie, om 4 uur nokken we af om te gaan 
baden. Gaan weer vlees halen, en hebben dan ± 3kg, waarvan we weer wat verkopen voor 8 saffies. 
In het badhuis horen we dat de stad Manilla in de Filippijnen is gevallen, het Americaanse leger heeft 
daar een zware strijd moeten leveren met de Jappen.  
 
8-2-1945  
Nog mooi weer. Het wordt lente, men merkt dat aan de voorjaarslucht, veel bomen en planten staan 
nu al in de knop. Verwachten weer luchtalarm en tegen 12.00 uur is het er dan ook. We lopen de 
stad uit, het is veiliger daar. Auto’s, fietsers en drommen mensen gaan ons haastig voorbij naar 
hopelijk veiliger oorden. Waar alles en iedereen ineens, zo direct na het alarm, vandaan komt 
begrijpen we niet. Zien vele bommenwerpers met jagers, heel hoog in de lucht, onzichtbaar door de 
wolken naar omlaag scheren en werpen dan bommen. Ook weer op Lager 13, stations en 
emplacementen. 2x Alarm. We zijn naar een boerderij gelopen en drinken daar most en eten wat 
brood. Appelen tikken we ook op de kop; we komen best aan ons trekken zo. We zijn vroeg klaar en 
daarna gaan we op brandwacht. Weer goede oorlogsberichten, de voortgang gaat overal snel.  
 
9-2-1945  
Prachtig weer. Moeten op Lager 7 blijven, van daar gaan we per auto naar Kalsdorf, 2 auto’s laden en 
dan weer terug. Om 11.45 weer alarm en duurt tot 14.00 uur, zien vele vliegtuigen over en in de 
nabijheid van Graz. Voordat het veiligsignaal klinkt gaan we al onderweg naar Lager 7, maar we 
horen de vliegtuigen weer. Duiken dan een kelder in en weer vallen de bommen, terwijl weer het 
alarmsignaal klinkt. Dit zijn gevaarlijke ogenblikken en weer wordt Eggenberg en het station 
getroffen; steeds dezelfde doelen. We geloven het wel en drukken ons vakkundig van het werk op 
Lager 7.  
 
10-2-1945  
In het Westen zijn er grote offensieven door de geallieerde troepen aan de gang; ook de Russen gaan 
nog steeds voorwaarts. In de Politiekazerne werken, bonnen gehad voor 3kg zwartbrood. De 
oorlogskansen worden druk door ons besproken. Zouden we snel naar Holland gaan? Het ziet er wel 
naar uit dat alles vlug is afgelopen, wat een vreugde zal dat zijn! Zijn vroeg thuis, eten en om ± 16.00 
uur gaan we weer weg! Hebben een groot stuk worst, goed 1½kg biefstuk, wat vet en een grote 
tulband met meelspijs. Koken zelf aardappelen, krijgen van de keuken groene erwten plus onze 
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biefstuk en fijne jus, prima! Ruil voor 12 sigaretten een stuk biefstuk, griesmeel en een 1kg rijst. De 
geallieerden moeten in het Westen al ver over de Rijn zijn. De Russen trekken ook steeds verder op.  
 
11-2-1945  
Vrije dag, prachtig weer. s´Morgens gaan er 5 jongens weg door de liftkoker. De OG schijnt het te 
weten, want er is dan om 14.00 uur een appèl. Wij mogen dan na veel gelazer weg. Gaan naar de 20 
man Engelse commando’s om het boksen te bespreken voor over 2 weken. Ik boks nog wat daar met 
een Engelsman. Ben om 19.30 thuis met verschillende spulletjes. Schrijf een brief aan Wil. Een van 
de jongens ontvangt een brief van eind januari van zijn meisje, alles is vreselijk slecht in Holland. 
Men krijgt 1kg aardappelen en 350gr brood per week, hoe kunnen ze daar op leven? Vrees het 
ergste voor iedereen, maar het meest voor Wil en Corrie, lieverds, wat zal alles erg voor jullie zijn. 
Blijf flink schat, ik ga met heimwee slapen.  
 
12-2-1945  
Naar de Politiekazerne; s’middags moeten we met 4 man naar de brouwerij. Hebben de pest in, 
bleven liever in de Politiekazerne, met alarm kun je daar je eigen dekking zoeken en op de brouwerij 
moeten we doorwerken in de kelders met aardappelen. Zien ook weer het Vlaamse boertje die we 
wat aardappelen geven. Hebben ± 1kg spek, wat we ruilden bij het boertje voor wat spullen van ons. 
Eten er heerlijk van en daarbij ook griesmeel met pruimen. Wat zal de dag van morgen ons weer 
brengen? Weer zijn er in verschillende plaatsen aan het Oost- en Westfront de Duitsers verdreven.  
 
13-2-1945  
Wat zal deze dag weer lang duren, vandaag in de C-Keller, een koude baan en alles zo uitgerekend; 
op tijd beginnen en stoppen. s’Morgens alarm, vele vliegtuigen met een bombardement; direct na 
veilig signaal weer alarm en nu worden er weer vele bommen afgeworpen. Het alarm duurt 
ongeveer 5 uur. s’Avonds thuis horen van de jongens wat er allemaal is getroffen, vreselijk ziet alles 
eruit. Net hebben Karel, Toon en ik de rijst op, die Toon had gekookt, toen we gekscherend tegen 
Toon zeiden om pas donderdagavond de aardappelen te koken (daar we morgen brandwacht 
hebben). En erbij toevoegend “als dan tenminste alles, de school enz. nog overeind staat” of er is 
weer alarm. Wil me net gaan scheren en was van boven al uitgekleed, het is 19.30 uur. Dan volgt 
grootalarm, doe vlug wat kleren aan en nemen door het pikkedonker en hardlopende de benen naar 
de Schlossberg. Honderden mensen gaan er snel heen. Plotseling beginnen de FLAK-kannonnen te 
blaffen, de mensen, toch al zenuwachtig, zijn daardoor nog meer over hun zenuwen heen en hollen 
en dringen zich naar de ingang van de Schlossberg. Dan worden er nog boven ons lichtkogels 
uitgegooid en de mensen die dit nog nooit meemaakten, evenals nachtaanvallen, raken hierdoor in 
een paniekstemming en worden de ingang “ingedragen”. Iedereen is overstuur en als zelfs soldaten 
en officieren hun kop verliezen en met de massa meedringen om binnen te komen; roep ik luid om 
rustig te zijn. Evenals Karel die dat ook doet, maar die ik in het gedrang kwijtraak. Over de hoofden 
van de mensen komt nog een man de berg ingekropen! Vreselijke toestanden, vele vrouwen vallen 
in onmacht. Een vreselijk bombardement volgt van brisant- en brandbommen, wel anderhalf uur 
lang. Later komen nog vele huilende mensen binnen, ze zijn alles kwijt! Als ik weer buiten kom na 
het alarm, is de hemel oranje-rood gekleurd door de felle en hevige, over een breed front likkende 
vlammen, een mooi maar treurig gezicht. Direct weer vooralarm van een uur, als we daarna naar 
huis lopen door de nu door brand verlichte straten komen we ook langs geheel verwoeste huizen. 
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Het is overal een chaos. Voor onze school liggen vlak voor de ingang, een 3-tal blindgangers of 
tijdbommen. Een huis tegenover ons is verwoest en op ons dak brandt een brandbom, die de 
jongens blussen. Alle ruiten zijn kapot, het glas ligt overal op de bedden, het is één grote stofbende. 
De jongens in de schuilkelder onder de school hebben ook wat meegemaakt! Karel en ik pakken een 
paar dekens en nemen de benen uit deze gevaarlijke buurt, we gaan naar de brouwerij en slapen 
daar op een paar banken. Wat een dag en het zal nog wel erger worden ook! Weer hebben we deze 
maal geluk gehad. In Maribor, het uiterst zuidelijke puntje van Oostenrijk, moeten Engelsen en 
Americanen geland zijn.  
 
De schuiltunnels in de Schlossberg  
Gedurende de 2e wereldoorlog, tijdens de luchtbardementen door de Geallieerden, waren de tunnels 
in het inwendige van de Schlossberg een schuilplaats voor 40.000 mensen. In 1937 zijn de eerste 
tunnels, vanaf de Schlossbergplatz, gemaakt d.m.v. springladingen. Nu is de “oude tunnel” de 
toegang tot de berglift, die in het inwendige naar de top van de Schlossberg voert. De constructie van 
de schuiltunnels begon in de zomer van 1943, nog voordat de luchtaanvallen op de “Ostmark”door de 
Geallieerden begonnen. Met meer dan 1.000.000 arbeidsuren, zijn de vele schuiltunnels door de 
Wehrmacht, lokale- en buitenlandse (gedwongen) arbeiders en krijgsgevangenen tot stand 
gebracht.In 1945 had het tunnelsysteem een totale lengte van 6,3 kilometer met 20 ingangen. De 
eerste luchtaanvallen op Graz vonden plaats in februari 1944. Totaal vonden er in de gehele 
oorlogsperiode 56 luchtaanvallen plaats, in Graz en directe omgeving, waarbij 1.980 personen 
gedood en 2000 personen (zwaar)gewond werden. In Graz werden meer dan 7.800 gebouwen en 
20.000 huizen verwoest.  
 

 
De Schlossberg 
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De tunnels met schuilplaatsen voor 40.000 personen! 

 
14-2-1945  
Al weer vroeg alarm, een paar maal vanmorgen. Om goed 11.00 uur weer grootalarm en bommen. 
Honderden vliegtuigen trekken over en weer terug. De laatste dagen is er een grote activiteit in de 
lucht. Het grootalarm heeft zo’n 5 uur geduurd. Ik ben brandwacht en schrijf een brief aan Cor, er 
komen vele jongens van ons daar slapen op de banken en tafels, maar ook op de brouwerij, vanwege 
de tijdbommen voor de ingang van het gymnasium. Gisternacht hebben de jongens in de kelder 
onder de school geslapen, dat zullen ze wel moeten doen zolang de bommen niet ontploft of 
weggehaald zijn. De OG heeft er wel op tegen dat veel jongens s’avonds ergens anders slapen, maar 
de politie heeft een verblijf in de school verboden, dus hebben we maling aan de rest en drukken 
ons. Rinus is na het bombardement niet meer thuis geweest, nadien heeft Toon hem nog gesproken 
in de Schlossberg. Volgens Rinus komt hij niet meer terug bij ons, hij bedrinkt zich erg. Maar dan zal 
Rinus niet steeds overal in Graz moeten komen, want velen kennen hem. Afwachten maar, ik heb 
het idee dat hij gauw opgepakt zal worden. Krijg post van Cor. Karel is s’avonds ook weg. Hebben 
nog steeds geen sigaretten van het maandrantsoen februari gehad.  
 
15-2-1945  
We moeten in Lager 7 blijven. Karel is terug met wat meelspijs, eieren en appels. Om 11.30 weer 
grootalarm. Doen onze brandwacht over en gaan in de schuilkelder van de brouwerij. Een kleine  vier 
uur lang is er alarm met bommengegooi. Een drukte in de schuilkelder van jewelste. Er zijn bommen 
gevallen vlakbij de Politiekazerne en weer zijn onze jongens op het nippertje ontsnapt. Rinus is nog 
steeds weg! De OG gaat morgen de lijken en onbekenden identificeren, om te kijken of Rinus er 
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soms bij is. Hij moest eens weten hoe Rinus hem altijd belazerd heeft en nog steeds doet! Ik ga 
s’avonds naar de school om wat spullen te halen, er is daar bijna niemand (slapen allen op het lager 
of ergens anders) en ga weer terug naar brouwerij. Gaan met 10 man naar de bioscoop en ga om 
22.30 uur weer terug. Het is stil op straat, wordt beschenen door het lantaarnlicht van een officier, 
maar deze zegt niets! Moet ook nog over het hek klimmen, maar alles gaat prima. Maak m’n bed 
klaar; op de tafel 3 dekens en hoofdkussen en m’n jack, broek en trui. Karel is weer verdwenen!  
 
16-2-1945  
Er gaan hardnekkige geruchten over het landen van geallieerde luchtlandingstroepen in en nabij 
Maribor. Weer werken in de aardappelen in de C-Keller. Om 11.00 uur is er vooralarm, verder niets 
gelukkig. Moeten plotseling allen van de OG naar de school komen voor appèl. Gaan in volkomen 
donker daar heen en daar aangekomen is het niet eens nodig. Wij weer terug naar de brouwerij en 
gaan dan ook nog even weg. Eten er eigengekookte aardappelen en vlees wat we nog bemachtigden. 
Met 12 man bikken we dat fijn op om 22.30 uur. Karel is weer elders op bezoek en zal morgen het, 
voor ons zo belangrijke, laatste nieuws meebrengen. De OG en Hoppenbrouwer zijn naar de doden 
verminkte lijken geweest om te kijken of Rinus onder hen was. Hebben echter Rinus niet kunnen 
vinden.  
 
17-2-1945  
Gelukkig maar een halve dag werken in de aardappelen van de C-Keller. Alarm even over 11.00 uur, 
de gewone en gebruikelijke tijd voor alarm. Direct daarop weer veilig maar even daarna, als we op 
weg zijn naar de brouwerij, weer alarm en nu komen er vele vliegtuigen over. Zullen ze weer 
bommen gooien? Hopelijk deze maal niet. Schrijf in de schuilkelder, waar het een drukte van belang 
is. Op verschillende tafels hebben onze jongens met inkt, tijdens de verschillende luchtalarmen, 
kleine overzichtskaartjes van plaatsen rondom Graz getekend. We kunnen, als de berichten steeds 
over de radio worden omgeroepen, nu steeds zien waar de vliegtuigen zich bevinden. Het alarm 
duurt een kleine vier uur en er zijn bommen gegooid vlakbij de brouwerij, op huizen vlakbij het 
station en ook in de stad. We gaan, of liever we moeten, naar de school om ons te melden. Maar de 
OG is er niet, deze is ons lager bij het Gasthof Brunner in Gösting bekijken, waar we eerdaags weer 
naar toegaan. Karel en ik moeten ook naar Gösting toe, moeten dan wel dat eind lopen. In de gehele 
stad rijden geen trams, ook de sirenes gaan niet, telefonisch wordt er een veiligsignaal gegeven. Wat 
ziet de stad er overal vreselijk uit, als het zo doorgaat wordt Graz een grote puinhoop. Vooral de 
Wienerstrasse, dat is werkelijk hopeloos. Steeds weer wordt die straat op dezelfde punten getroffen. 
Rails van trams steken recht omhoog, kraters van de sterke explosieven zijn overal. Huizen en 
barakken in puin, over de straat ligt een dikke laag aarde, ijzer, stenen en balken verspreid. Er schijnt 
nu niets aan gedaan te worden, omdat de stad steeds maar weer wordt gebombardeerd. Overal 
liggen veel blindgangers of tijdbommen. Gaan weer terug met worst en vlees voor het donker. Veel 
slik en blubber op weg naar Puntigam om daar te slapen, althans ik, daar Karel weer verdwijnt. In 80 
minuten hebben we het stuk van 8 km gelopen. Eet wat en laat de jongens wat biefstuk opbakken. 
Heb post gehad van Wil, 23 en 24 oktober, alles toen nog goed; maar nu? Maak me soms ernstig 
ongerust over jullie, vooral wat eten aangaat en het oorlogsgevaar. Het bombardement vandaag 
eiste 23 doden.  
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18-2-1945  
Ben lekker uitgeslapen, al was de ondergrond wat hard. Een kop echte thee gehad. Dan komen er 
jongens van Lager 7, die naar Puntigam moesten van de OG en niet in Lager 7 mochten blijven. De 
schuld daarvan is Derwart, die gister op de school weer nergens te vinden was. En ook Rinus, de door 
de OG “doodgewaande”, die nog steeds als schoenmaker bij de schoenmakerij in Gösting komt. Toen 
de OG naar ’t nieuwe lager ging hoorde hij dat Rinus die ochtend daar geweest was! Hij zal nu wel 
spoedig opgesnord worden. Alarm om 11.00 uur. Ook weer vele vliegtuigen, maar er gebeurt niets. 
Karel zie ik ook in de kelder, die ik dan gelijk inlicht. De jongens denken er niet over om naar school 
te gaan, maar gaan naar de bioscoop in Puntigam. Eten is prima, met zeker 200gr varkensvlees! 
Goede oorlogsberichten, Russen hebben de spoorlijn Breslau-Berlijn in handen. Het sneeuwt weer, 
van de vorige keren is de sneeuw zo goed als weg en nu weer die witte ellende. Ik heb het gelukkig 
nu niet zo koud meer als toen. Schrijf een brief aan Wil.  
 
19-2-1945  
Prachtig weer, er zal wel weer alarm komen. Karel en ik hebben vannacht bij de Franse Kgf geslapen 
hier in brouwerij, andere jongens in de kleedkamer. Weer werken in de C-Keller: aardappelen. Even 
na 11.00 uur luchtalarm met veel bommen. Vlak bij de C-Keller, waar wij werken, een voltreffer op 
een huis: 10 doden. Op 30 meter daar vandaan staat een gasfabriek! Daar waren de bommen 
natuurlijk voor bedoeld! Licht is er ook niet en uit de stad stijgen rookwolken op, het alarm duurt 
goed drie uur. Er is een nieuwe regeling: van elke 2 of 3 uur arbeidsverzuim per dag door het 
luchtalarm, moet s’avonds 1 of 2 uur worden overgewerkt! Hoeveel mensenlevens zullen vandaag 
wel niet gedood zijn in Graz? Later horen we dat ongeveer 160 mensen gedood zijn. Karel en ik gaan 
elk kijken voor bikken, echter niets te krijgen. Gaan naar de bioscoop, eten daarna door ons 
gekookte aardappelen en eten daarbij gelijk van de keuken. Het eten was laat doordat de auto in het 
donker in bomtrechter was gereden. Heel de stad zit een paar uur zonder licht. Heel veel ravage en 
in elkaar gegooide huizen; ook de gevangenis en de kerk. Karel en ik slapen vannacht bij de Fransen. 
Zijn al een paar dagen niet thuis geweest en hebben van de OG niets gehoord, maar dat zal wel niet 
lang meer duren. s’Avonds is het behoorlijk koud.  
 
20-2-1945  
Wat gaat de tijd toch snel, nu alweer 20 maanden Kgf. Weet nog goed hoe Wil begin 1944 schreef, 
dat men haar over mij voorspeld had, dat ik in januari of februari toen thuis zou zijn! Zelf had ik toen 
nog een flauwe hoop, maar die is langzaamaan geblust. Ik ben niet zo optimistisch meer. 2x Voor- en 
± 45 minuten grootalarm. Er gebeurt gelukkig niets. Het is een drukte van belang bij de schuilkelders, 
bij vooralarm en tijdens het alarm erin. Gaan op bikken uit, maar het is weer nop. Hebben de 
brandwacht overgedaan. Mogen voor de laatste maal slapen in de brouwerij, hoewel de blindganger 
of tijdbom nog steeds voor de school ligt. Jongens brengen rijst mee van Lager 7 en eten dat met 
aardappelen. Eten wordt nu hopeloos, weinig en slecht. Het brood is ook al minder geworden, per 
dag nu 250gr! Alles wijst er op dat het nog wel minder zal worden in de komende weken.  
 
21-2-1945  
s’Morgens is het koud en s’avonds vriest het weer flink. Vanochtend -10 graden! Werken in de 
aardappelenkelder en Karel brengt aardappelen mee! Grootalarm van 12.00 tot 15.00 uur. Er 
gebeurt gelukkig echter niets. Aan alle fronten wordt zwaar gevochten. Eten vanmiddag hopeloos 
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slecht; water met een paar aardappelen en een zure augurk! s’Avonds is het eten weer iets beter, 
havermoutpap. Koken zelf wat aardappelen en bikken van bussen met leverworst, die de jongens 
hebben gepikt. Karel is weer weg. Toch slapen we weer op de brouwerij, hoewel dat verboden is!  
 

 
Duits krantenbericht van 19 en 20 februari 1945 over de luchtbombardementen op Graz 
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22-2-1945  
Werken als van ouds: de aardappelenkelder! Om 12.00 uur een uurtje alarm, er gebeurt niets. 
s’Middags kisten met appelmoes en kersen in glazen kilopotten afladen; deze spullen komen van het 
gebombardeerde Lager 6. Nemen 4 potten appelmoes en 4 potten kersen weg en verbergen deze. 
Morgen zullen we ze wel weghalen. Gaan eten halen op Lager 7, werken langer door en vanavond 
moeten we allen naar de school komen om de boel in te pakken. Morgen verhuizen we weer naar 
ons oude onderkomen in Gösting. Wat zullen we daar weer meemaken? Beleef nog een echte 
Oostenrijkse geschiedenis op de tram met eten halen. Rotzooi thuis, Toon heeft zeker uit 
kameraadschap, ons kleine voorraadje kindermeel(!) gebruikt. Jongens van Lager 7 hebben een  
goede slag gedaan; een kist varkensvet van 21 kg! Deze groep heeft een vervelende mentaliteit 
vanwege hun uitlatingen over andere mensen. En weer is het gezegde van Kobi Groeneweg: “De 
grootste vijand van de Hollander is de Hollander zelf” een waarheid geworden. Ruim wat rommel  
en glassplinters van mijn bed op en ga pitten met vele gedachten.  
 
23-2-1945  
We moeten toch gaan werken, de jongens die thuis zijn verhuizen de boel. Rinus is nog steeds niet 
opgepikt, Toon heeft hem pas weer gesproken in de stad. Hij had een scheve pet op en regenjas aan, 
maar dacht wel met een link smoesje terug te komen bij ons! Ben benieuwd wat de OG en de 
Hauptman daarvan zullen zeggen. Om 11.00 tot 14.30 uur alarm. Overal veel vliegtuigen maar er 
gebeurt niets, ze zullen wel weer naar Wenen en omgeving geweest zijn. Gaan met de tram, steeds 
overstappend en het laatste stuk baggerend door de modder en langs bomtrechters en in elkaar 
gegooide huizen, naar Gösting. Scharrelen nog wat worstjes op en komen in een grote rotzooi thuis 
op de school. Hopelijk zal het wel beter gaan met de onderlinge verstandhouding, nu we op een 
grote kamer liggen. Van de 8 potten kersen, welke we gisteren hadden verstopt, hebben we er maar 
4 potten van teruggevonden. De 4 potten appelmoes waren verdwenen, in de plaats daarvan lagen 4 
grote keien!  
 
24-2-1945  
Met een auto naar het werk, rijden door een grote gebombardeerde puinhoop. Om 12.30 uur alarm 
en direct daarop is er een groot bombardement op Graz, waarbij weer veel huizen en andere 
objecten getroffen worden en 40 doden te betreuren zijn. Scheren ons en eten 2 potten kersen op 
met 5 man. Onderweg naar Gösting hebben we nog; 1½kg lamsvlees en 1kg worst; een halve worst 
ruilen we voor 20 Americaanse sigaretten. Horen van de oorlogssituatie in Turkije en Egypte; beide 
landen zijn nu in oorlog zijn met Duitsland en Japan. Vernemen weer goede berichten over de 
oorlogsfronten. Ten zuiden van Berlijn moeten heftige gevechten gaande zijn.  
 
25-2-1945  
Vannacht is er vooralarm geweest. Slapen als rozen in ons “nieuwe” home bij Gasthof Brunner. Het is 
prachtig weer, nu het wat warmer wordt in de bergen. s’Morgens en s’avonds moeten we een uurtje 
lopen omdat trams niet door chaos van het puin kunnen rijden. Om bij de Engelse commando’s in 
Eggenberg te komen, moeten we voorbij Gösting langs de bergen. We dachten in Gösting veilig te 
zitten, maar zien langs de bergen verderop hetzelfde wat we in de stad en beneden Gösting zagen: 
bomtrechters, puin en nog eens puin! Mensen lopen alweer met bagage en stoeltjes naar de in de 
bergen uitgehakte schuilgangen. Het is 2x alarm, in Graz gebeurt echter niets. Zijn nog bij een kennis 
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geweest, we kregen een eitje en appelen. Horen s’avonds nog oorlogsberichten, alles gaat prima. De 
stad Linz werd vandaag gebombardeerd. Van Cor heb ik een poos niets gehoord. Schrijf een kaart 
aan Wil. s’Avonds eten we rijst. Ben erg benieuwd naar huis, hoe het daar nu zal gaan.  
 
26-2-1945  
Weer een nieuwe week en zo gaan we maar door totdat we de week of liever de dag van de vrede 
beleven. Alarm om 15.00 uur, duurt dan 1½ uur. Er zijn weer bommen in de buurt van Graz gevallen. 
Vanavond weer brandwacht. Karel en ik gaan over het hek weg, maar we zijn weer gauw terug. Slaap 
de laatste dagen weer fijn.  
 
27-2-1945  
Er is veel werk op Lager 6 dat door een bombardement is getroffen, komen allerhande waren tegen; 
varkensvet met vlees en blikken bloedworst. We moeten de gehele dag doorwerken. We slaan onze 
slag en gaan met z’n vieren, ieder met 4 blikken naar huis. Ook de Franse Kgf hebben hun deel. Als 
we klaar zijn moeten we ruim een uur lopen, omdat we de auto misten. Thuis eten we er weer prima 
van, rijst met vet en vlees! Er wordt weer ouderwets gestolen op de lagers, maar nu wel veel 
geraffineerder. Het is goed te merken dat we geen pakketten meer ontvangen. De oorlogsberichten 
zijn goed, maar ’t gaat wel erg langzaam nu. Er is 2x vooralarm geweest. Het zal wel weer een drukte 
bij de Schlossberg geweest zijn, de berg is berekend voor 40.000 mensen en wordt bevolkt tijdens 
een alarm met zelfs 50.000 mensen. Verschillende malen is er al gebombardeerd voor de ingangen 
van de berg, waardoor toch ook slachtoffers te betreuren waren.  
 
28-2-1945  
Prachtig weer met een zwoele wind. Werken in de aardappelen. Anderhalf uur lang is er alarm, maar 
er gebeurt niets. s’Middags komen de mensen de half verrotte aardappelen halen, welke we hebben 
uitgezocht. Deze waren bestemd voor varkensvoer, maar zijn nu voor consumptie bruikbaar en wel 
voor een doorgangslager van buitenlanders! Zwiepen er gauw een paar kisten goede piepers bij. Van 
onze jongens zijn op het lager en ook thuis, de door onze eigen jongens gepikte spullen ook weer 
gepikt! Mooie boel is dat. Rinus is nog steeds niet opgepakt. Ik verlies m’n weddenschap over de 
beëindiging van de oorlog en dus ook mijn 20 sigaretten.  
 
1-3-1945  
We worden nu steeds met een auto gebracht en gehaald, het was vanmorgen koud. Om 08.00 uur 
vooralarm; al vroeg deze keer. Weer wagens met dozen schmalzvlees (vlees in varkensvet) geladen. 
Net na 10.00 uur grootalarm, direct daarop een aantal vliegtuigen, die steeds als ze laag overvliegen, 
met hun boordwapens schieten. Om 16.00 uur is het veilig; dus het is bijna 6 uur lang alarm 
geweest! Zo goed en kwaad als het gaat, hebben Karel en ik toch nog 10 tubes kaas en 6 blikken 
schmalzvlees opgescharreld. Gaan op de auto naar Lager 6 met 3 Russen waarvan er een Rus flink 
dronken is. We zingen wat op de auto. Gaan vanaf Lager 6, dat totaal in de prak ligt bij het station, 
en lopen naar Gösting; wat ziet alles er vreselijk uit! De jongens zijn laat klaar, tegenwoordig moeten 
we voor elke 2 uur alarm, waarbij we niet kunnen werken, 1 uur overwerken. En vervolgens voor 3 
uur alarm weer 2 uur overwerken enz. Als de jongens thuis komen, horen we van de andere jongens 
het bericht over de vliegtuigen, die vlak bij hen in Kalsdorf locomotieven in duikvlucht met succes 
hebben beschoten. Bij de Schlossberg moeten ook een 50-tal mensen gedood en evenveel gewond 
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zijn door hevige beschietingen. We eten de rijst, die we ruilden voor worst. Van de keuken krijgen 
we havermout en bij elke portie een zakje zuurtjes. s’Avonds op bed ook nog een zakje zuurtjes van 
de jongens gekregen, die zij in grote getale pikten; smaakten lekker. Breslau is door de Russen 
ingenomen. Vliegtuigen gooiden steeds pamfletten uit, ook vandaag, deze zijn ook opgeraapt door 
de jongens.  
 
2-3-1945  
Mooi weer. Weer vroeg in de ochtend een paar maal vooralarm. s’Middags alarm en bommen. 
Werken weer in C-Keller, aardappelen en s’middags in de dozen bloedworst, waarvan ik er 4 heb 
meegenomen; prima smaakt dat. s’Avonds een stuk lopen en hebben gelijk een kilo worst. Er staat 
een stormwind en het is vreselijk koud. Bikken fijn en horen van Abel, dat alle fronten prima gaan en 
dat vele steden in het Westen, maar ook in het Oosten zijn gevallen.  
 
3-3-1945  
Weer in de aardappelen. Een paar maal is er weer vooralarm. Zijn vroeg klaar, gaan kijken of we wat 
te eten te kunnen krijgen. Er moeten sigaretten en wat eten voor ons onderweg zijn vanuit 
Wolfsberg, ik hoop dat alles gauw zal aankomen. In Gösting is ons thuis beter dan in de stad, het is 
vrijer en gezonder enz. Hakken s’middags wat hout bij de kapitein van de Politiekazerne en pikken 
appelen uit de kelder. Goede oorlogsberichten, overal gaat het goed. Eten biefstuk en bloedworst, ik 
vind het zo beroerd, dat men thuis in Holland niets heeft en wellicht honger en armoede moeten 
lijden.  
 
4-3-1945  
Vandaag weer brandwacht . We moeten in een snijdende koude wind naar Andritz lopen en van daar 
op de tram naar Puntigam, komen er te laat aan. De OZM laat de oude brandwacht inrukken. Grote 
onzin natuurlijk, zeker om die brandwacht van de week geen vrije dag te geven, als zij vandaag ook 
moeten werken. En dat terwijl er 3 wagons staan met 1200 zakken cement, welke wij met 8 man 
moeten lossen. Een grote stofboel en rotzooi, om 11.30 uur is er alarm. Ontzettend veel vliegtuigen 
die overal vandaan komen en ook hoog in de lucht. Bommen vallen op de treinrails en in de stad 
Puntigam. Zien dat er 2 vliegtuigen naar beneden worden geschoten, waarvan de bemanning zich 
redt door parachutes, bij alle ellende toch een mooi gezicht. Hebben totaal 12 parachutes in de lucht 
gezien, enkele vliegeniers landden ± 200 meter bij ons vandaan in ’t vrije veld. De huizen belette ons 
een verder gezicht daarop. Later horen we van verschillende zijden, dat enkele vliegeniers 
doodgeschoten zijn. Is dat waar? Er wordt steeds beweerd van wel, maar we geloven het niet. In 
Gösting zijn ook bommen gevallen en ook daar is een parachutist geland, jongens van ons zagen dat 
hij onder bewaking werd weggebracht. De Schlossberg, met daarin de vele schuilgangen en kelders, 
wordt gebombardeerd. Ab Alderden kreeg een groot brok steen op zijn rug, voor de rest gebeurde er 
niets. Zijn laat klaar, pas om ± 20.00 uur, er is geen verlichting. Karel is weer verdwenen. Later toch 
gehoord dat er 4 vliegtuigen naar beneden zijn geschoten. Eten wat griesmeel en gaan naar bed, we 
zijn allen erg moe.  
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5-3-1945  
Karel brengt met z’n stukje meelspijs en vlees ook weer goede oorlogsberichten mee! Overal gaat 
het ontzettend hard. Finland is ook in oorlog met Duitsland, hoe is het mogelijk! Als er een 
“terroraanval” op Graz is geweest, wordt dat bijna altijd in een Wehrmachtsbericht gemeld, zo ook 
het bombardement van gisteren. Wat zullen ze zich daar thuis ongerust over maken, bij al hun 
ellende daar. We zijn laat en moe naar thuis in Gösting gelopen. Het eten is lekker, flink vet en gaan 
daarna pitten. Om ongeveer 23.00 uur is er groot alarm; nu een nachtaanval! Tientallen lichtkogels in 
de lucht en even daarna bommen. In de schuilnissen van de berg voel je de luchtdruk in je oren. Na 
een korte tijd is het weer veilig. Wat zullen er weer een massa mensen de dood hebben gevonden, 
treurig gewoon. Het alarm wordt ook steeds te laat gegeven, zodat er geen tijd over is om een goede 
schuilplaats te vinden.  
 
6-3-1945  
We hebben een vrije dag genomen. Al vroeg is er vooralarm. We gaan houthakken en bikken fijn 
middageten daar en weer appelen gepikt. We handelen wat en hebben dan eieren, meel en 
sigaretten. De Engelsen en Americanen schijnen al in Keulen te zijn, met de vorderingen gaat het 
overal prima. Gisteravond is Biardi, chef van Lager 7, tijdens het luchtalarm aan een hartverlamming 
doodgebleven. De OZM is ook naar het front. Tijdens het alarm en het doordringen in de 
Schlossberg, zijn gisteravond 7 mensen onder de voet gelopen en gedood, er zijn daardoor ook 14 
gewonden. Bakken pannenkoeken en aardappelen in schmalzvet, prima gegeten.  
 
7-3-1945  
s’Morgens en s’avonds is het behoorlijk koud, vooral als we op de auto staan in alle vroegte. Het 
vriest dan 7 graden en we hadden nog wel gedacht lenteweer te hebben! Maar s’middags, als de zon 
schijnt, is het weer heerlijk. Aardappelen in zakken laden voor wagons. Alarm om 11.30 tot 12.30 
uur, er gebeurt gelukkig niets. Krijg dan post van Wil van 8 januari, prima, ben er weer erg blij mee. 
Alles gaat nog goed, hoewel zij erg moet scharrelen om aan eten te komen. Merk uit haar brief dat 
zij sterker is geworden in haar persoonlijkheid en optreden, wat wel gebeurt is doordat zij alleen is. 
Verlang erg naar haar en m’n jongen. Van de keuken havermout gekregen. Zelf bakken we patatfrites 
in vet en bloedworst. Wat hebben wij het toch goed in vergelijking met de mensen daar in Holland. 
Spraken ook nog op de tram Hollandse jongens, die 1½ maand terug vanuit Dordrecht gehaald 
waren.  
 
8-3-1945  
Een wagon aardappelen laden, we zijn er met de hulp van jongens van Lager 7 al om 11.30 uur mee 
klaar. Daarna eten en dan weer 3½ uur luchtalarm, er gebeurt echter niets. Moeten nu weer een 
flink stuk lopen in het donker. Bakken weer flink wat patatfrites voor ons drieën en gaan maar pitten, 
in de hoop dat we geen nachtalarm krijgen. Hebben vandaag een goede ruilhandel gedaan.  
 
9-3-1945  
Weer een wagon aardappelen laden. Om 11.30 uur is er grootalarm en dan in 5 uur tijd zijn er 18 
bombardementen, het is vreselijk waarbij ongeveer 100 doden vallen en 3 vliegtuigen worden 
neergeschoten. Vele huizen zijn weer in puin en de schade aan werkelijke doelen is maar gering. 
s’Avonds moeten we weer naar huis lopen, de tram kan niet rijden. Onze auto is in een greppel 
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gereden, waardoor de jongens ook wat meemaakten. Ik loop in Gösting, 5 meter van ons Gasthof 
vandaan, in het donker bijna in het water. De brug is door de bommen totaal weggeslagen, onze 
jongens en ook de jongens in Kalsdorf hebben angstige momenten meegemaakt omdat daar, 
ongeveer 30 meter bij hen vandaan, een vliegtuig naar beneden kwam. Maar we leven allen nog, dat 
is de hoofdzaak. Jongens spreken Rinus nog in de stad, hij houdt het daar nogal uit. We hebben 2 
bussen schmalzvlees meegenomen. Kgf’ers hebben vandaag Biardi begraven!  
 

 
Duits krantenbericht van 9 maart 1945 over het luchtbombardement 

 
10-3-1945  
Wagon aardappelen afmaken en weer is er vooralarm. Vandaag ben ik weer brandwacht. Ga echter 
op zoek naar eten en ben om 8 uur op de brandwacht. De tram rijdt gelukkig weer op korte 
trajecten. Met man en macht wordt steeds gewerkt om de tram weer te laten rijden na een 
bombardement. Wat spulletjes geruild voor sigaretten en 2 eieren. De laatste oorlogsberichten zijn 
nog steeds goed, de opmars van de geallieerden gaat snel. Schrijf een brief aan Wil.  
 
11-3-1945  
Zondag vandaag. Met de tram en auto van de brandwacht naar het Gasthof in Gösting. Hebben 
s’morgens gebakken kalfsvlees gegeten. Vandaag soms zachte regenbuien. Na het avondappèl gaan 
Karel en ik in het pikkedonker nog even weg.  
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12-3-1945  
Hebben maar een vrije dag genomen(!), daar zal morgen wel over gekankerd worden. We helpen 
een vrouw, zij blijkt een artieste te zijn, om haar wagentje met beddegoed naar boven naar de ruïne 
in Gösting te trekken. Gedurende 4½ uur is er grootalarm. We eten met de vrouw, boven in de 
bergen en in de vrije lucht (terwijl vliegtuigen in duikvlucht verderop met boordwapens schieten en 
bommen gooien, ook in Graz), brood met kaas en worst, appelen en bier. Als beloning voor onze 
hulp krijgen we elk 17 sigaretten, een kapitaal in deze tijd! Met bewondering hebben we gekeken en 
daarna ook meegeholpen, hoe tijdens het alarm boven in de bergen, mensen en in hoofdzaak 
vrouwen een schuilhut maakten in de grond. Zij werkten als flinke mannen, zaagden, hakten en 
droegen takken en stukken boomstam. Dan zijn onze Hollandse vrouwen toch anders; meer vrouw, 
die dit werk helemaal niet zouden kunnen doen. Maar het werk wat zij hier presteerden, is toch 
eigenlijk mannenwerk. In het begin van 1944, stonden we hiervan erg vreemd te kijken, maar alles 
went. Wie weet hoe het nu in Holland is gesteld met werk en wat vrouwen nu verrichten. Heel veel 
dames lopen achter handwagens, netjes gekleed en soms met een bontmantel aan!  
 
13-3-1945  
Er is gekanker over de vrije dag die we gisteren hebben genomen. Er is 2x een uurtje luchtalarm, er 
gebeurt echter niets. Laden aardappelen en rogge in een wagon, maar hebben dit door het alarm 
niet kunnen afmaken. Nemen wat rogge mee voor de paarden. Er zijn 5 kisten aangekomen uit 
Wolfsberg met verschillende Americaanse zaken; sokken, broeken enz. Ruilen 2 eieren voor 
sigaretten en weer 3 eieren voor een flink maaltje rijst en eten er best van. Weer goede berichten 
van de fronten.  
 
14-3-1945  
In de kisten uit Wolfsberg zit voor ieder: 120 sigaretten, kaas, havermout enz. Onder het laden van 
de rogge in een wagon, is er om 10.00 uur luchtalarm. Dat duurt dan meer dan vier uur, maar er 
gebeurt niet veel. Er vallen wat bommen en zien het naar beneden schieten van een bommenwerper 
door de Flak, 9 bemanningsleden redden zich met parachutes (1 man blijft er schijnbaar in). Hebben 
vandaag 3 blikken schmalzvlees en goede 2kg reevlees. Krijgen vanavond ieder van het Americaanse-
Engelse-Deense Rode Kruis een kleine gift; 123 sigaretten, pondje kaas, pondje worst, 3 paar sokken 
en nog andere dingen. Kamer staat weer vol rook en er zijn veel blije gezichten.  
 
15-3-1945  
Vandaag veel werk, 2 wagons met boter lossen. Om 10.00 uur is er al alarm, duurt tot 16.00 uur; bij 
elkaar 6 uur alarm! Er worden weer bommen gegooid in de buurt van Gösting. We zijn goed bezig 
geweest en hebben met 5 man dan 5 blikken schmalzvlees, 5 blikken met eieren en 3 kippen! Wat 
een dag! Ook nog 2kg vlees en 1kg vet. We zijn pas laat klaar en horen ook weer goede 
oorlogsberichten. Het is bijna zomerweer, zo fijn is dat.  
 
16-3-1945  
Er is volop werk. Beginnen weer aan de 2e wagon boter, die we gisteren niet afkregen. Weer 2kg 
vlees, 13 eitjes en een kip geregeld. Wagon klaar en weer luchtalarm, meer dan 5 uur! Eten daarna 
pas om 17.00 uur het vlees van gisteren. Er zijn ook weer bommen op het station gegooid! Daarna 
nog wagon aardappelen afmaken. Om 19.00 uur klaar en naar de brandwacht, daar ook nog werk. 
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Schrijf brief aan Cor met 65 mark en bonnen voor 500gr vlees, hij heeft het hard nodig. Ben moe en 
ga na wat gegeten te hebben naar bed.  
 
17-3-1945  
Slaap tegenwoordig weer prima. Vandaag is het zwoel weer. Moeten 2 wagons met rogge laden. 
Tegen 12.00 uur is er alarm, dat duurt 1½ uur maar er gebeurt niets. Gisteren zijn ongeveer 100 
bommen afgeworpen. Eten dan met 5 man 2 prima kippen en geven de botjes dan aan de wachtpost 
(hij moest oppassen dat er niets gepikt werd) voor de hond! s’Avonds bakken we biefstuk. Krijg brief 
van Wil van 5/12, alles toen nog goed.  
 
18-3-1945  
Hebben nu vrij op zondag en het is mooi weer. Helpen wat bij de artieste, we hielpen haar een week 
geleden bij de ruïne, omdat haar huis is gebombardeerd. Zij heeft een kind aangenomen van ouders, 
die gedood zijn tijdens een bombardement. Eten daar prima goulash en krijgen 10 sigaretten, die zijn 
goud waard! Alarm van 13.00 tot 15.00 uur, maar er gebeurt niets. Bakken s’avonds eieren en 
havermoutkoekjes. Ach, als zij in Holland het nu toch ook eens zo hadden.  
 
19-3-1945  
2 Wagons met rogge geladen. Als we 1 wagon klaar hebben en de paarden van de Italianen, die de 
wagens trekken, van rogge hebben voorzien is er weer luchtalarm. Van bijna 11.00 tot 16.00 uur, 
goed 5 uur! Er is echter hier in Graz niets gebeurd, maar oh wee de andere plaatsen of steden die nu 
zijn gebombardeerd. Voel me niet zo best en ga vroeg naar bed, slaap 15 minuten en dan is er weer 
alarm, dan in de schuilkelder voor 1 uurtje en daarna weer vooralarm. Er gebeurt echter niets. De 
jongens die vanavond op de auto naar huis reden, maakten ook nog een tafereeltje mee met een 
vrouw. Zij hield in het pikkedonker de auto aan om mee te rijden. De jongens trokken haar achterin 
en toen zag zij pas, dat er mensen met bruine uniformen in zaten. Toen schreeuwde zij en bad, haar 
weer van de rijdende auto te laten, omdat zij niet bij de partisanen wilde! We hebben ons wezenloos 
gelachen, wat een mens! Op het strolager hebben ze ook steeds buitenkansjes, zondag jl. waren daar 
wagons gestationeerd met allerhande zaken. Piet Bonten ging op onderzoek uit en kwam met 
emmers suiker terug! Overal is het een grote roversbende; als we later thuis alles vertellen gelooft 
men ons niet, zo ongeloofwaardig.  
 
20-3-1945  
Weer 2 wagons rogge geladen, het is druk de laatste dagen met het werk. Alarm om 11.00 uur tot 
bijna 16.00 uur, totaal weer 5 uur alarm, maar gelukkig gebeurt er niets. Om 18.00 uur klaar en naar 
huis, eten dan spinazie wat we gisteren meebrachten. Horen dat we morgen, wegens het spreken 
met burgers, op de Compagnie moeten komen. En dan, we willen eens vroeg naar bed gaan, alarm 
om 20.45 uur! Maar het duurt maar een half uurtje; er gebeurt niets. Later op de avond ook nog een 
keer vooralarm.  
 
21-3-1945  
We laden weer 2 wagons met rogge, maar weer op dezelfde tijd als gisteren een alarm van ruim 4 
uur. Weer vallen er bommen op Graz. Er staat morgen veel werk op ons te wachten. Moeten om 
06.00 uur al beginnen; ook door het steeds langdurige alarm. Eten fijne appelgebakjes en van de 
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keuken krijgen we havermout. Nog steeds zijn er goede oorlogsberichten. We zijn vanmorgen nog op 
de Compagnie geweest, moesten daar komen voor het gevalletje van eergisteren. Toen hebben Karel 
en ik een vrouw tijdens het alarm, die niet wel was geworden, geholpen door haar op een bank te 
zetten. Toen we s’avonds naar huis gingen en de vrouw weer zagen, vroegen wij hoe het er nu mee 
ging wat een Oberleutenant zag en hoorde. We kregen een waarschuwing dat we ons niet mochten 
inlaten met burgers. Wat we deden was wel menselijk, maar verboden op straffe van een 
gevangenneming! Wat een rare verhouding, net als toen met het helpen van gebombardeerde 
mensen en te horen kregen dat wat we deden vijandelijke propaganda was!  
 
22-3-1945  
Met man en macht moeten alle Hollanders, zelfs koks en binnendienst, Italianen, Fransen en Russen, 
de ingekuilde aardappelen uitgraven. Daarbij zijn heel veel rotte aardappelen, maar het schiet niet 
op. Een kwart wagon vol en weer is er alarm. We rijden met de Italianen op de paardenwagen buiten 
Graz en neem een fijn zonnebad, de zon is al warm. We zien de bommen met grote hoge stofwolken 
inslaan in Graz en daarna is er brand. Het station en wagonfabriek zijn weer getroffen; alles ligt in 
puin. Het alarm duurt goed 4 uur. Zijn laat klaar en maar anderhalve wagon af. Naar de brandwacht, 
net om 20.00 uur daar klaar met eten en weer is er alarm van 45 minuten. Verderop richting Villach, 
horen we een ontzettend bombardement, overal dood en verderf zaaiende. Wat een vreselijke 
wereld toch! Het wordt overal steeds gevaarlijker, nergens is men nog zeker.  
 
23-3-1945  
Prachtig mooi weer. Er moeten in de komende dagen 120 wagons met aardappelen worden geladen. 
Werken van s’morgens 06.00 tot 19.00 uur s’avonds, ook zaterdag en zondag maar extra eten krijgen 
we niet. Er zal daardoor ook wel niet veel werk geleverd worden. Om even na 10.00 uur is weer 
alarm, we gaan verderop de bergen in, zonnebaden, het is warm. Het alarm is na bijna 4 uur voorbij. 
Hebben s’middags nog 10 eieren en goed kilo reevlees. Om 19.30 weer een uurtje alarm, er gebeurt 
niets. We bakken eitjes en gaan moe, van het vele lopen, slapen.  
 
24-3-1945  
Weer in de aardappelen. Goede oorlogsberichten en ik praat met een Duitse onderofficier die in 
december nog in Rotterdam was. Het was toen slecht in Holland, maar nu? Hopeloos zal alles nu zijn. 
Een paar maal vooralarm en om 10.30 uur grootalarm. We rijden met de postauto, die naast ons ook 
een wagon laadde met pakketten voor het front, met enige Russische meisjes buiten de stad. 
Trekken onze korte broek aan en gaan zonnebaden. Eet en scheer me, we zijn gewoon aan het 
kamperen! Prachtig weer, 15.45 uur is er alarm. Op weg terug weer alarm, nu voor 2 uur lang. 
s’Avonds thuis, we hebben moeten lopen en hadden gewerkt tot 18.00 uur, weer alarm voor een 
uurtje. Er gebeurt echter niets. We zijn moe en gaan na gegeten te hebben (we krijgen geen eten van 
keuken en hebben zelf hachee met aardappelen gemaakt) slapen. Overal gaat het goed aan de 
fronten.  
 
25-3-1945  
Prachtig weer. Moeten vandaag ook werken. Om 10.30 uur luchtalarm; rijden met een auto, vol met 
onze jongens en wat Russen, in volle vaart naar buiten de stad. Liggen een anderhalf uur in de zon en  
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Bommen op Graz 

 
gaan na het veiligsignaal weer terug. Onderweg is er weer alarm en gaan we weer terug. Laagvliegers 
scheren over ons heen. Verderop horen we zware bombardementen. Na anderhalf uur weer veilig 
en terug naar de  brouwerij. We zijn pas laat, om 17.30 uur, klaar. Weer thuis en dan 20.00 uur 
alarm, duurt anderhalf uur. In de verte horen we een zwaar bombardement. We zijn ook naar de 
“zwarte markt” geweest, wordt hier toch toegestaan! Het is daar een drukte van belang.  
 
26-3-1945  
Als we in totaal 6 wagons aardappelen laden, zijn we klaar voor vandaag. De Hollanders hebben er 4 
en de Fransen 2 wagons te laden. Als we er bijna 3 klaar hebben komt er luchtalarm. We gaan naar 
buiten, scheren ons en eten. Het is hier wel mooi weer, maar niet zonnig. Vele vliegtuigen komen 
over, het alarm duurt 6 uur. Om 18.00 uur zijn we klaar en gaan naar huis. Schrijf een kaart aan Wil.  
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27-3-1945  
Zijn om 12.30 uur klaar met het inladen van de aardappelen in de wagons. Geen alarm! Delen een 
zak met aardappelen uit aan civiele Hollanders. Verschillende bekenden van ons zijn vannacht 
opgeroepen voor de Volkssturm. Een bekende, een prachtkerel die er vol van is, laat foto’s van zijn 
familie zien (we zien elkaar nooit meer terug zegt hij) en laat ons een liter wijn uitdrinken! Karel en ik 
zijn dan flink tipsie. Hebben ook nog vlees en witbrood op de kop getikt. Gaan naar bioscoop en zien: 
“Kora Terry” een mooie film met Marika Rökk. De Russen zijn nu bij Oostenrijkse grens aangekomen, 
ongeveer 80 km van Graz! Het gaat overal aan de fronten verbazend hard. Heb m’n weddenschap 
met Haan (dat de oorlog volgens mij voor 21 juni niet is afgelopen) laten stijgen tot 500 Amerikaanse 
sigaretten. Horen fantastische berichten over Holland; Den Haag, Rotterdam en Utrecht zouden in 
geallieerde handen zijn, maar geloven het niet. Eten fijne gebaktaart en vlees, prima.  
 
28-3-1945  
Ook deze maand loopt weer ten einde en zo gaan we maar door; wanneer zal deze rotoorlog eens 
afgelopen zijn? Moeten 2 wagons laden met kisten conserven, aardappelen met goulash en 
rundvlees. Hebben toch2 blikken bemachtigd, maar veel bijzonders is het niet. Brandwacht! Heb 
daar nog ruzie met Duitse arbeider. Ga vroeg slapen, Karel is weg. De Russen zijn in de nabijheid van 
Oostenrijk.  
 
29-3-1945  
Al vroeg eet ik meelspijs en eieren die Karel meebracht. Ga dan ook op eitjes uit en hebben er dan 70 
stuks! Delen en koken er wat van. s’Avonds moeten we naar huis lopen (alle auto’s zijn gevorderd) 
en worden we 2x aangehouden door de Kriminalpolizei, men is overal streng. Eten er goed van en 
hebben dan in ruil voor maïs weer eitjes. Ruilen eieren voor sigaretten en lederen riemen die we 
eerder kochten; voor suiker, rijst, witte bonen en zeep. Drinken nog chocolademelk, gepikt in het 
lager door Sjaak en gaan dan naar bed. Er circuleren wilde geruchten over het spoedig aflopen van 
de oorlog. We moeten ons klaar houden voor een eventueel vertrek! De OG heeft alles al gepakt en 
een fiets aangeschaft. Vele mensen en vooral vrouwen hebben angst voor de Russen, na wat in de 
couranten heeft gestaan over de wandaden van de Russen. Alle vrouwen hebben ons gevraagd of wij 
hen wilden beschermen! Volgens de laatste berichten moeten de Russen al over de Oostenrijkse 
grens zijn.  
 
30-3-1945  
Weer aardappelen in wagons laden. Hebben s’morgens al vroeg 2kg witbrood. Moeten voortaan 
lopen en zelf ons eten halen(!) omdat alle auto’s gevorderd zijn. Er is een drukte van belang van 
oorlogsmaterieel over de wegen en het spoor. Tegen 11.00 uur is er groot alarm. Stappen op de 
vrachtwagen en daarna overspringend op een andere auto de stad uit en de bergen in. Een hevig 
bombardement volgt, we zien de bommen inslaan met grote stof- en rookzuilen achterlatend. Het 
duurt 4 uur, waarbij steeds 1, 2 of 3 vliegtuigen bombarderen. Wat zullen er weer vele onschuldige 
mensen onder de puinhopen hun laatste levensstrijd voeren, vreselijk is dat alles. Later horen we dat 
het station en andere doelen geraakt zijn, echter ook weer vele woonhuizen. Hebben nog 15 eitjes 
bemachtigd, s’avonds eten we dubbel (van s’middags ook gelijk erbij) en de witte bonen van onszelf. 
Dan nog chocoladepoeder en na de prima berichten over de fronten gaan we slapen. De Russen 
moeten al dichtbij zijn.  
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De SS-kazerne (Belgierkazerne)in Wetzelsdorf na een bombardement 

 
31-3-1945  
2 Wagons met aardappelen geladen. Naast ons, op een ander spoor, staat een transporttrein met 
Hongaren. Zij gaan naar het front. We ruilen en geven zakken aardappelen weg, hebben al spoedig 
met 6 man 120 sigaretten en een flinke portie Hongaarse tabaksbladeren en ook nog bruine kleding. 
Als we klaar zijn, gaan we ons wassen en scheren en hebben dan met 5 man (net een boevenpartij) 
nog een karweitje te doen in de A-Keller. Krijgen dan een flinke portie schnaps en wijn en een goede 
2kg kaas. We gaan flink dronken, Karel behoorlijk erg, naar boven en slapen wat. Om 18.00 uur weg 
en onderweg is er grootalarm, dan de Schlossberg in en een zwaar bombardement van brand-, 
brisant- en springbommen volgt. Na 2 uur weer uit de Schlossberg, er is ook vijandalarm gegeven. 
Dat is als er vijandelijke pantsers of parachutisten op 100 km afstand zijn, later wordt bekend 
gemaakt dat dit een vergissing was. Ook moesten verschillende soldaten naar de kazernes komen. 
De hemel is rood gekleurd door explosies en er zijn ontzettende branden gaande in de stad, vreselijk 
is dat alles. Karel is z’n roes gelukkig wat kwijt en lopen naar Gösting, daar volgt een hevige explosie. 
Thuis is Aad Naastepad weggehaald met een Rode Kruis-auto (hoe is het mogelijk in deze toestand 
van weinig vervoer), omdat hij een hersenvliesontsteking heeft, we hopen allen dat hij het zal halen. 
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We voelen duidelijk dat er binnenkort wat gaat gebeuren, de toestand is spannend. Alle mensen, 
vooral vrouwen hebben veel angst voor de Russen. 
  
1-4-1945 - Paaszondag  
Prachtig weer en gelukkig vrij, zodat we eens kunnen uitslapen. Na het ontbijt met wat eieren is er 
grootalarm om 10.00 uur en wat dan meer dan 7 uur duurt! Er wordt bekend gemaakt, dat direct na 
het veiligsignaal alle oude mensen, vrouwen en kinderen klaar moeten staan aan de Reichstrasse, 
om in Bruck a/d Mur en Köflach in veiligheid te worden gebracht. Er is veel gehuil en nerveuziteit van 
de mensen. Er worden ook nog bommen afgegooid. Ook wij moeten ons marsbereid houden, we 
moeten zelf lopen. Er wordt beweerd dat wij richting Zwitserland gaan. Er volgt een gesjouw door 
iedereen, krijgen dan ook nog onze maatbroeken. Deze zijn prima geworden. Er heerst overal een 
opgewonden toestand. Weer horen we goede oorlogsberichten.  
 
2-4-1945  
We gaan werken, maar we hebben het idee dat het van korte duur zal zijn. We lopen; alles is stil in 
de stad, er is geen vervoer en veel is er in elkaar gegooid. Een echte frontstad is het nu geworden. 
Voor kapotte huizen staan soldaten en er is veel transport van oorlogsmaterieel. Vannacht zijn er 
veel vliegtuigen boven Graz geweest met bommengegooi en ook laagvliegers. We nemen afscheid 
van enige bekenden (krijgen nog een fles champagne), omdat we voelen dat we weg moeten. 
Daarna een paar keer alarm en dan horen we dat we direct terug moeten; we gaan weg. Halen wat 
spullen in de brouwerij, krijgen nog 3 liter schnaps, een paar kilo kaas en 150kg kaak. Onderweg 
zweten we ons wild van al het gesjouw, er volgt weer alarm en we gaan de Schlossberg in, een halve 
fles schnaps gaat er aan. Een vreselijk zwaar bombardement volgt, de zwaarste tot nu toe en als we 
weer op straat staan, is onnoemelijk veel in elkaar gegooid. We zien Rinus nog, vele andere Kgf 
nemen apart de benen. Krijgen nog appelen en 10 eieren. Veel van onze jongens zijn al weg. Krijgen 
voor 4 dagen brood en conserven mee. We moeten per nacht ongeveer 30 km met bepakking lopen, 
auto’s zijn er niet. Tegen donker gaan we weg, het zal een ware lijdensweg worden. Van Graz en 
omgeving trekken zo’n 20.000 Kgf weg, waarheen en wanneer zal het eindigen? Het brandt nog flink, 
vooral in Graz. Er komt ons veel zwaar gemotoriseerd geschut tegemoet. De jongens hijgen onder de 
zware vracht die zij moeten dragen. Hoewel we al veel hebben achtergelaten, draag ik 2 zware volle 
koffers. Onderweg wordt er ook weer spul achtergelaten, koffers vol enz. Na veel rustpauzes, waarbij 
we nog niet veel verder zijn gekomen, kunnen we niet meer en gaan om 02.00 uur in het bos slapen, 
de anderen lopen door. We hebben pijnlijke voeten en slapen direct. Een paar jongens hebben het 
beter bekeken en hebben een wagentje op de kop getikt, waarop veel bagage ligt. Veel mensen 
trekken ons voorbij op fietsen, wagens en andere voertuigen.  
 
3-4-1945  
Toch nog goed geslapen, om 07.00 uur wakker. Halveer m’n bagage en gooi m’n tweede koffer weg. 
Moeten ons dan aansluiten bij Engelsen en Fransen, die ook verlaat zijn. Maar we boffen; er is een 
paardenvoertuig bij, waarop we het grootste gedeelte van onze bagage kunnen plaatsen. Er is ook 
een vrouw van een Franse Kgf bij, die met een slecht lopende Brit boven op de bagage zit. Het is 
prachtig weer en lopen nu in een korte broek. We lopen, waarbij we steeds rusten, tot ± 18.00 uur. 
Passeren ook Hongaarse troepen, keurige lui, we spreken met officieren die ons sigaren geven. De 
officieren zijn nog bewapend, de manschappen niet meer. Zij behoren bij een Hongaarse divisie die  
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Graz, april 1945 

 
bij boeren waren ingekwartierd, vele Hongaarse vrouwen zijn erbij; mooie vrouwen. Steeds meer 
mensen trekken van Graz weg. s’Avonds als we na de eerste grote rustpauze vertrekken, verstuik ik 
in het stikdonker mijn voet en rij dan mee op de wagen. Het regent en het is koud. We worden 
streng door Duitse wachtposten bewaakt. Gelukkig gaan we door de regen niet verder en slapen in 
Voitsberg in een open keet. Ik heb een gezwollen en pijnlijke voet, hopelijk is die weer gauw in orde.  
 
4-4-1945  
We trekken weer verder, evenals gisteren door een prachtige omgeving. Het is niet zulk warm weer. 
Dan zien we duizenden Kgf op een verzamelplaats. Volgens sommige gaan we naar het Inntal, vlakbij 
de Zwitserse grens, van hieruit een kleine 600 km! Weer anderen beweren Wolfsberg, we zullen 
maar afwachten. We zien 6 Hollandse jongens met een opgeladen trekwagentje en daar bovenop de 
Hollandsche vlag gevouwen. Daarna nemen we met 5 man de benen en proberen ook een wagentje 
te pikken. Het lopen gaat me zwaar af, maar met behulp van een stok gaat het redelijk. We lopen 
een eind en worden dan opgepikt door Engelsen, waaronder 5 jongens met een wagentje. Nemen 
dan later weer de kuierlatten en tippelen verder; we hebben geluk want we krijgen een wagentje 
voor een half uur. Drinken koffie en thee. Prachtig, schitterend is de omgeving hier, we genieten. 
Verderop moeten we over de Gaberlpass, deze is 1553 meter hoog. We voelen nu al de stijging. We 
zien vele houtzagerijtjes aangedreven door waterkracht van een stroompje. 
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Terugtocht…… 

 
Tegen 19.00 uur vragen we onderdak bij eenvoudige mensen, we krijgen ook aardappelsoep, heerlijk 
na 3 dagen geen warm eten gehad te hebben. We kunnen in het hooi slapen op een tochtige zolder, 
het zal een koude nacht worden. Horen weer goede oorlogsberichten. Graz moet al door Russissche 
artillerie zijn beschoten. De plaats Baden, noordelijk van Wenen, is nu bezet, München gevallen (?) 
enz. enz., het zijn opgewonden toestanden.  
 
5-4-1945  
Heerlijk uitgeslapen, ’t was koud vannacht. Weer fijne pap en koffie met melk. Door schitterende 
omgeving, steeds verder stijgen we (veel sneeuw hier) naar Salla, waar we onze jongens treffen. Nog 
niet allen zijn er, een groot gedeelte moet nog komen. Duizenden en duizenden Kgf; Engelsen, 
Fransen, Russen en ± 80 Hollanders zijn hier in de omgeving. Onze jongens hebben slaapkeetjes 
gebouwd. Morgenochtend gaan we de berg over. Russische Kgf maken de bergweg sneeuwvrij.  
Horen wat berichten over Holland waar de Duitsers uitgetrokken zouden zijn(?). Hoelang zal alles 
nog duren, we zijn allen erg optimistisch. Tegen de avond gaan we wat wandelen, overal branden 
vuren, gestookt met dennengroen en hout. Het dal is blauw van de rook, het lijkt wel een 
padvinderskamp, een Jamboree. Engelsen hebben tentjes gemaakt van dennengroen. In onze 
gemaakte keet slapen een 20 man, ik zie vele bekenden.  
 
6-4-1945  
Doordat het regende en de “dakbedekking” van ons onderkomen vreselijk lekte, zijn we door de 
regen wakker geworden en om 06.00 uur opgestaan. We hebben onze bagage maar in een kapelletje 
met bidstoel en bidbank gezet, even later staan we voor brood in de rij voor de kerk. We zingen met 
gitaarbegeleiding dansmelodieën. Aan heilige dingen denken we niet meer, we hebben al zoveel 
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meegemaakt dat we er nu anders tegenover staan. Om 11.00 uur vertrekken we en hebben ieder 
voor 4 dagen nog 1½kg brood, 1½ ons spek en 2 ons worst gehad. De tocht is ontzettend zwaar, de 
jongens trekken hun wagentjes met veel moeite naar boven. Hoe hoger we komen, hoe zwaarder 
dat wordt. De weg ligt vol met sneeuw, soms 2-3 meter dik. Het is koud, om 18.00 uur zijn we op 
onze overnachtingsplaats, langs een bos en aan de rand van de weg. Slapen in de open lucht en in 
greppels vol sneeuw! Engelsen brandden overal vuurtjes, zij zullen die vuurtjes vannacht wel 
aanhouden voor de warmte. Zoals in Salla, zal de hemel hier s’nachts licht gekleurd zijn. Met 5 man 
vinden we toch oud schuurtje bij een boerderijtje en maken dat wat tochtvrij. Het is vreselijk koud 
en na wat chocolade gedronken en brood gegeten te hebben gaan we pitten; het is dan 20.30 uur.  
 
7-4-1945  
Het heeft weer flink gesneeuwd en dus was het koud vannacht. Arme boerenmensen zijn het, waar 
we binnen toch eten, thee en broodpap krijgen. Deze arme geven meer dan de betergestelden in 
Graz; daar moesten we voor wat gezette surrogaatkoffie zelfs chocolade geven! Sommige jongens 
hebben wel chocolade, zij pikten nog vóórdat we weggingen een paar kistjes met chocolade. Ons 
transport telt ± 1800 man. Nadat we een paar uurtjes hebben gelopen, is er verder weg een paar 
maal luchtalarm. Een vreselijk koude stormwind steekt op, gelukkig houden we bij een hooischuur in 
Grossfeistritz halt. Het is nu 14.00 uur, er moeten 430 man in de hooischuur! Hollanders en Fransen, 
een kleine ruimte voor zoveel mensen, maar met meer op elkaar zal het hopelijk warmer zijn. Maken 
alles wat tochtdicht en om 16.00 uur liggen de meesten van moeheid, kou en honger te pitten. Het 
zal een hongermaal worden, steeds maar brood, 375gr en 100gr worst per dag zonder warm eten. 
Veel Fransen zoeken paardensla als groente. Als we kans zien ruilen we, voor zover we dat nog 
hebben, zeep enz. bij de boeren (welke hier ook erg arm zijn) voor aardappelen en ander eten. Wat 
een verschil, een week geleden vervloekten we de aardappelen toen we erin moesten werken en nu 
zouden we alles willen geven voor een paar kilo. Toon is er in burger op uit, maar komt zonder iets 
terug, we gaan om 17.00 uur slapen.  
 
8-4-1945  
Heerlijk geslapen tot 08.00 uur, en dat 15 uur lang! Het is nu prachtig weer, we horen dat er 
luchtalarm is maar verder weg. We horen dat Wenen gevallen moet zijn, ’t gaat hard nu. Verder 
horen we weinig nieuws. Worden door meerdere posten bewaakt, morgenavond vertrekken we pas. 
Koken zelf een potje van gedroogde groenten met brood en kaakjes. Toon is weggeweest en heeft 
nog 9 eieren en 3 ons spek geregeld. Steeds is er alarm. Er komen ook nog steeds groepen Engelsen, 
Fransen en Russische Kgf binnen. s’Avonds wordt het koud, we liggen om 8 uur weer te knorren.  
 
 
9-4-1945  
Hebben voedsel voor 4 dagen gekregen; 1,5kg brood en een pondje worst. Hebben gelukkig zelf wat 
aardappelen, die we koken met gedroogde spinazie en wat spek. Het Duitse commando weet niet 
waar men met ons naar toe moet, overal is er dreiging en zijn er fronten. We proberen ons 
s’middags te drukken, maar dat gaat niet. Nemen dan maar een zonnebad en maak m’n kleding wat 
in orde. Toon maakt m’n nieuwe lichte windjack. Er is veel luchtactiviteit en steeds terugkerend 
alarm, het weer is prachtig. s’Middags hebben we succes, een maaltje aardappelen, 3 eieren en wat 
spek in ruil voor nieuwe sokken en schoenensmeer. Nog steeds goede oorlogsberichten, de opmars 
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van de geallieerden gaat maar door. Er komen nog steeds duizenden Kgf binnen. s’Avonds zingen we 
wat Hollandse liedjes met gitaarbegeleiding. Ik wed voor 60 sigaretten met Ernst de Haan (waar 
halen ze toch het optimisme vandaan?) dat volgens mij de oorlog niet over 14 dagen, dus 13 april, is 
afgelopen. Het gaat hard, ontzettend hard overal, maar dat het zo gauw afgelopen zal zijn; dat denk 
ik niet. De geallieerde troepen naderen van het Westen uit München en Salzburg, het Russische 
leger van het Oosten richting Wenen en Linz. Wij kunnen uiteindelijk nergens meer heen en zullen 
hier wel moeten blijven totdat de oorlog is afgelopen. Hebben een redelijk leven hier, luieren, 
slapen, zonnebaden; alleen te weinig eten, in hoofdzaak het totale gemis aan middageten.  
 
10-4-1945  
Het is prachtig weer, warm en zonnig. Wel is er veel luchtalarm; steeds zien we vliegtuigen die de 
boel verkennen, zouden ze weten dat we Kgf zijn? Nog steeds stromen er Kgf binnen, ook politieke 
gevangenen. Horen van een Franse sanitäter dat Aad Naastepad, vorige week maandag 2 april toen 
wij vertrokken uit Graz, aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking is overleden. Rust zacht 
jongen, nu jij van ons moest heengaan en op het moment dat we wellicht naar Holland gaan. Eten 
s’middags een fijn potje gekookte aardappelen met spinazie en worst. Het menu van elke dag luidt 
zo’n beetje voor iedereen: brood-s’morgens en s’avonds en s’middags gekookte paardensla! Heerlijk 
gezonnebaad. In Salzburg zouden geallieerde parachutisten zijn gedaald(?). Zo zoetjes aan is hier een 
grote macht van Kgf verzameld. In Graz hebben twee van onze jongens zich laten oppikken en 
kwamen vandaag hier, het is uitgestorven in Graz. Prachtig is het hier, we zitten in een dal en bergen 
rondom met sneeuwbedekking. Als de zon schijnt is het fijn warm, heet zelfs, maar als de wind waait 
is het echt koud. Toon is weer met eten teruggekomen: aardappelen en eieren, fijn voor morgen.  
 

 
Overlijdensadvertentie in de Maasbode van 14-7-1945 

 
11-4-1945  
Prachtig weer vandaag, eten aardappelen met kool en paardensla. Doe een wasje en wassen ons zelf 
spiernaakt in beekje: echt heerlijk! Toon komt weer met wat aardappelen, uien en 4 eieren terug. 
We eten er heerlijk van en dan is er nog een grote verrassing; voor 5 man een Canadees Rode Kruis 
pakket! Delen het pakket en drinken thee met chocolade en biscuits + ieder 8 Players sigaretten en 
andere fijne dingen. Naar Graz moet ook nog een volle wagon pakketten zijn gestuurd! Dat is 
jammer, er zal wel niets meer van terecht komen om deze pakketten te ontvangen. Er worden 
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vrijwilligers gevraagd om te werken, veel zin hebben we er niet in. We zijn nu al ruim 8 dagen van 
Graz, en nog niet verder dan 70 km er vandaan! Verschillende Franse commando’s moeten morgen 
gaan werken. Denk aldoor aan thuis en hoe het daar zal wezen. Haal me steeds het weerzien voor de 
geest, wat heerlijk zal alles zijn. Maak ik me dan ook al wijs dat de oorlog gauw zal zijn afgelopen? 
Eigenaardig, maar m’n hele wezen is ingesteld om huiswaarts te gaan; zou er toch iets van waar zijn? 
Een bovennatuurlijke kracht die ons dat ingeeft? Iedereen is zo optimistisch, maar ook hier zal de tijd 
ons weer leren, zoals de tijd steeds onze leermeester was. Hele hekken en afrasteringen zijn al 
gesloopt voor vuurtjes, die naast elkaar branden, om het weinige voedsel uit de pakketten te 
bereiden.  
 
12-4-1945  
Het is niet zulk mooi weer, maar toch liggen we allen weer buiten. Vele malen is er alarm en zien 
laagvliegers boven ons, maar er gebeurt niets. Toon heeft weer aardappelen, maar hij geeft in ruil 
daarvoor te veel weg, 6kg aardappelen voor een nieuwe borstrok en een stuk zeep. Te idioot, straks 
lopen we nog in onze blote kont en hebben niets meer te ruilen. Steeds meer Fransen moeten gaan 
werken. Vacantiegangers worden zeker niet gehouden, ondanks de kritieke toestanden. Ons 
pakketdeel is al op, maar volgens de berichten is er voor ieder weer één onderweg. De organisatie is 
toch prima, zelfs bij verkassen van ons wordt voor pakketten gezorgd. Fransen krijgen zelfs al civiele 
pakketten van huis, met prima waren en de post van eind januari! En Frankrijk is door de 
Geallieerden bezet en hebben het slecht, hoe kan dat? Verder goede berichten over de fronten.  
 
13-4-1945  
Vannacht heeft het geregend, maar nu is het weer prachtig. M’n kleding is gewassen, gestopt en 
genaaid; dus nu lui in de zon liggen! Elke dag hebben we zelfs nog warm eten gekookt. Krijgen weer 
voor 5 dagen brood en worst. Engelsen komen steeds bij ons en ruilen kleding enz. voor sigaretten of 
wat aardappelen, ook zij hebben het slecht. Doen dan hemden en shirts uit, snijden knopen van hun 
engelse kleding voor wat rokerij! Onze jongens lopen er nu goed bij, in korte en lange goede 
broeken, de omgekeerde wereld. s’Avonds spelen en zingen onze jongens, onze opgewektheid en 
vrolijkheid steekt wel heel erg af bij de Engelsen en Fransen. Horen dat de Americaanse president 
Roosevelt is gestorven. Volgens de courant van maandag zijn de tanks van de Russen voor Graz 
gestopt of tegengehouden.  
 
14-4-1945  
Ga er met Toon op uit voor eten en hebben na een paar uur succes; een veldfles met melk, prei en 
20kg aardappelen, waarvan we er 15kg pikten. We zijn 3 sigaretten en doos schoensmeer kwijt; dus 
dat gaat nog. Krijgen dan nog prima bord soep. Soldaten zijn ook overal op eten uit, we komen er 
een aantal tegen die geen succes hadden. Karel heeft het eten klaar gemaakt en we vallen gelijk aan. 
Dan een grote verrassing: er zijn weer pakketten aangekomen. Voor 10 man 9 prima Engelse 
pakketten, met thee, chocolade, chocoladepoeder, vlees, biscuits, melk en nog meer fijne dingen en 
36 GoldFlake-sigaretten. Er wordt weer druk gekookt en flink gegeten. Hoe bestaat het, we hadden 
toch helemaal niet gedacht hier nog pakketten te ontvangen. Volgens de Engelsen moeten er nog 
meer onderweg zijn. Koop voor 15 sigaretten een fijne wollen pullover en handdoek. Wat een zonde 
is het dat we zoveel achtergelaten en weggegooid hebben onderweg; hadden het hier fijn kunnen 
ruilen bij de boeren.  
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15-4-1945  
Het is koud, guur en winderig weer. Wispelturig is het hier, één dag broeiend warm, de andere weer 
winters. Denk steeds aan thuis en droom ervan. Maken fijn zondagsmaal klaar; aardappelen met 
prei, vlees met botersaus en chocoladepudding na. s’Morgens brood met bacon. Woensdag of 
donderdag gaan we hier vandaan, een 80 km verder naar het Westen. Volgens berichten zijn er 
Fransen Kgf, die in Wenen werden aangetroffen door de Russische troepen, per vliegtuig naar hun 
land teruggevlogen. s’Avonds gaan we vroeg vanwege de kou naar binnen en zingen wat liedjes en 
ook; het Wilhelmus en het Franse- en Engelse volkslied. Ook de Internationale, moeten dit wel zacht 
zingen. Zal proberen binnenkort met wat Engelsen, Fransen en Hollanders te boksen.  
 
16-4-1945  
Goed weer. We eten weer een fijne pot middageten. Sinds ons vertrek uit Graz, nu 14 dagen 
geleden, hebben we geen warm eten, thee of koffie meer gehad van onze menagemeester van ons 
gevangenentransport. Wel elke dag 375gr brood en 100gr worst. Wij met z’n drieën echter, Karel, 
Toon en ik, hebben nog elke dag, behoudens de eerste paar dagen, warm eten gegeten hoewel het 
ons dat dikwijls veel moeite kostte het te bemachtigen. Maar voor eten hebben we alle moeite 
gedaan en alles gehad wat we begeerden. Net als in Graz hebben wij weer van alles door onze 
moeite, anderen weer niets door thuis te blijven maar er als de kippen bij zijn om eventueel 
aardappelen of eieren te ruilen voor rokerij.  
 
17-4-1945  
s’Morgens is er een delegatie in een auto van het Zwitserse Rode Kruis gekomen. Plotseling moeten 
er 360 Fransen s’middags per trein weg naar Wolfsberg, waarbij de anderen in het bezit komen van 
hun wagentjes; wij hebben nu ook een klein trekwagentje. Het is schitterend warm weer, s’avonds 
wordt het koud en we zingen liederen bij het houtvuur. Het is nu een stille boel geworden, zonder de 
Fransen. We gaan laat slapen en het is koud binnen. In het volslagen donker komen dan ineens 200 
Engelse Kgf erbij. Volgens hen gaan we naar Zwitserland, we worden uitgeleverd daar er hier geen 
eten meer voor ons is(?). Nog steeds goede oorlogsberichten.  
 
18-4-1945  
Prachtig, warm weer. We zijn al flink bruin. Ik ruil bij de Engelsen voor 15 sigaretten een fijn 
overhemd. Dan moeten we ook plotseling weg om 09.00 uur, een 600 meter verderop. Voor 6 dagen 
eten krijgen we; geen brood maar wat erwten, bonen, gedroogde groenten, zout, suiker, een rot 
schijntje! Maken op de nieuwe plaats onze trekwagen wat en een Rus helpt ons; er zijn hier vele 
Russen die alles knutselen en maken. Pannen, ringen enz. enz. alles met de hand, wat zij dan doen 
voor etenswaren. De Rus komt dan met 2 nieuwe wielen aandraven, de wagen is weer prima! Na een 
half uur komt er een Engelsman de wielen ophalen, de Rus had ze van hem gestolen. Weg 4 
sigaretten! Gaan heerlijk baden in een ijskoude, snelstromende beek. Eten wat aardappelen en kool, 
het wordt binnenkort hongeren. De Russen pikken alles wat los en vast zit. Zij hebben vanavond, 
evenals gisteren, een kalf geslacht maar waar komt dat vandaan? We gaan laat slapen nadat Toon en 
ik nog wat bonen, melk, 5 eieren en aardappelen geruild hebben. Liggen hier wel in de rotzooi, maar 
we hebben dak boven ons en dat is ook belangrijk. Ik denk erg veel aan thuis.  
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19-4-1945  
Ben vroeg op, ’t regent. Om 07.00 uur vertrek naar een ander punt: Ritzersdorf ongeveer 12 km 
verder naar het Westen. Jongens hadden vannacht veel last van de Russen die gewoon in het hooi 
stonden te pissen op hun slaapplaatsen! Door Judenburg gelopen, aardig stadje. Tikken onderweg 
nog 12kg aardappelen op de kop. Komen nu in een stal op stro te liggen. Toon en ik gaan erop uit, 
Karel zorgt voor het eten. Doen veel moeite om eten te bemachtigen, de mensen zijn erg arm, maar 
we hebben toch in ruil voor wat spullen flink wat bonen, aardappelen, boter, zout en paar sneden 
brood. Overal lopen Hollanders, Russen en Fransen te bedelen. Van arme mensen krijgen we nog het 
meeste. Weer goede oorlogsberichten.  
 
20-4-1945  
Veel wind en er is veel alarm. Maken een flinke pot middageten klaar in een gepikte grote pan. Zijn 
weer bij de Fransen, de Russen liggen gelukkig apart. Karel en ik gaan er op uit, er zijn veel 
wachtposten maar komen er toch door. Werken dan bij een boerin, hout zagen en krijgen stevige 
middagpot eten. Vele jongens komen met een buit thuis, kippen enz.! Russen hebben weer een koe 
geslacht; hoe kan dat toch? Volgens een Franse vertrouwensman moeten er voor ons weer 
pakketten onderweg zijn. De wind is zo scherp en guur, dat lippen en neus openspringen. Er zijn 
weer 4 jongens van ons uit Graz gearriveerd; Rinus Lokerse, Johannes Oudolf, van Booy en Adriaan 
van Reede (Klagenfurter-ploeg). Zij hebben eerst de voorraadschuur in Gösting leeg gegeten en 
lieten zich toen oppikken. Zij zagen er bleek uit en zijn in één stuk uit Salla komen lopen! Adriaan van 
Reede had zich bij Engelsen in de bergen verscholen. De rest zal nu ook wel komen; alles duurt lang. 
Jongens vonden hier in het bosch pamfletten van Russische vliegtuigen van 5 april. Een vliegtuig 
gooit s’nachts bommen in de nabijheid. Het was vandaag de verjaardag van de Fűhrer.  
 
21-4-1945  
Gaan er weer vroeg op uit, ik heb zwaar de “dunne”. Jongens die zich later drukken worden 
beschoten door de wachtpost, hij raakt echter niemand! Zonder iets behoeven te geven hebben wij 
allerlei stukken brood; ± 3kg, 1kg piepers, uien, zout, en een pondje witmeel; een goede dag! Toon 
heeft eten klaargemaakt; aardappelen met krootjes, lekker. Ons rantsoen voor de laatste 6 dagen, 
bedroeg per dag ± 185 gram, en dat wordt met de volgende “bedeling” gekort tot…82gram per dag! 
Het is gewoon treurig! Als het zover komt gaan we ons eigen weg maar, we gaan dan bij de boeren 
werken. Vooral ook als je nog kans loopt, kapot geschoten te worden door de een of andere halve 
idiote wachtpost, als je van de honger er tussenuit knijpt om voor wat eten te zorgen! Vreselijk koud 
is het nu geworden; wat een klimaat hier!  
 
22-4-1945  
Koud weer. Maken fijne pan middageten klaar, lekker! s’Avonds pannenkoekjes. Toon is nog even 
weggeweest en heeft wat aardappelen en 2 eieren geruild. Er is weer geschoten op onze jongens die 
de benen namen om eten op te scharrelen. Krijgen met 3 man een pakket van het Canadese Rode 
Kruis; een welkome afwisseling. Vele Engelsen komen voorbij. De Russen komen steeds, met 
wachtpost erbij, terug met aardappelen. s’Avonds is het vreselijk koud met veel wind, wat een 
klimaat! Het gaat dan ook nog sneeuwen; alles is weer wit. We horen dat de Fransen die ook bij ons 
in de schuur liggen, morgen zullen vertrekken.  
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23-4-1945  
De Fransen vertrekken en gaan weer terug om te werken in Graz en Voitsberg. Ook de Russen gaan 
nu weg, we zijn weer alleen. Moeten dan ineens ook weg om te werken in Zeltweg met 60 man, 20 
jongens gaan ergens anders werken. Veel drukte en de geweren in de aanslag, omdat we zeggen niet 
te kunnen werken op wat we aan voedsel krijgen; zo’n schijntje wat je moet koken en ook nog 
zonder brood. Er wordt dan gezegd dat de firma waar we bij moeten werken voor eten zorgt. Lopen 
naar Judenburg en van daaruit naar Zeltweg per trein. Er is luchtalarm tijdens het wachten en maken 
dan veel herrie omdat we niet naar de schuilkelder mogen! Krijgen dan een spoorwagon, waar geen 
ruit meer inzit en doorzeefd is door bomsplinters. Moeten werken in het depot van de Spoorwegen, 
in rails en bielsen, heel wat anders dan in het EVM en eten is er ook niet voor ons. Weer veel 
gedonder en gekanker. Heb wat gebedeld en wat warm eten, uien en brood gehad. Hier in Zeltweg is 
er zwaar gebombardeerd langs de spoorbaan. Krijgen om 17.00 uur koffie, zonder melk en suiker. 
Weer terug om 18.30 en thuis om 19.30 uur, hongerig en moe. Moeten dan in schemerdonker en de 
kou ons eten klaarmaken. Er zijn weer Fransen aangekomen, maar er moeten er ook weer weg naar 
Judenburg, dat hele roteind terug! Eten in het pikkedonker, licht is er niet in de stal, als we om 21.30 
gaan slapen is de andere werkploeg van 20 man nog niet terug. Heb weddenschap met Ernst de 
Haan gewonnen, maar hij heeft nog geen 60 sigaretten voor mij.  
 
24-4-1945  
Vanmorgen al vroeg op, om 03.30! Andere jongens waren vannacht pas om 01.30 uur thuis!, zij 
hadden tenminste eten gehad. Hadden een wagon met lappen stof uit Graz moeten uitladen en zijn 
vandaag verder vrij. We zijn ± 06.00 uur weer in Zeltweg, krijgen koffie(!) en moeten dan 7 wagons 
met bielsen uitladen, om 11.00 uur zijn we klaar. Hierna 2x luchtalarm en gaan dan baden. Krijgen 
havermoutpap, dun maar lekker met stukjes brood. Het middageten is erwtensoep met een snede 
brood, ook prima. Scharrel nog ± 5kg piepers op, die we vanavond met bonen opeten. Flink koud, er 
zijn weer Fransen bijgekomen. Ook Russen en twee Belgen die boven ons slapen en een Engelsman 
waarmee ik niet gesproken heb. Gaan maar weer vroeg slapen en denk veel aan thuis, hoe zal het 
daar nu zijn?  
 
25-4-1945  
Om 03.30 opgestaan, het is koud. Karel blijft thuis, hij voelt zich niet zo lekker. We moeten 7 wagons 
lossen, zwaar werk door de ijzeren bielsen, maar zijn toch om 11.00 uur klaar. Eten is niet zo goed als 
gisteren, Toon en ik eten daar op het werk ons eigengekookte eten op. Dan is er luchtalarm, 2 uur 
lang en zijn pas om 18.00 uur thuis. Het is warm nu, wat is het hier toch een raar klimaat, s’ochtends 
je bivakmuts op en nu kan je s’middags zonnebaden! Bakken wat aardappelen op. Er zijn weer 
Russen bijgekomen, vannacht stonden ze ook weer boven ons hoofd te pissen. Nog steeds goede 
oorlogsberichten, waar zouden de bevrijders nu zijn? In Berlijn moeten zeer zware gevechten aan de 
gang zijn.  
 
26-4-1945  
Mooi weer, het valt niet mee om steeds 03.30 s’morgens het bed uit te komen, maar de kop koffie 
en de snede brood (200 gr per dag), pap en soep vergoeden veel. We moeten 5 wagons, allen met 
spoorwegmateriaal en door de Duitsers geruimd, afladen. Om 10.30 uur klaar en even weg geweest 
voor het eten. Hebben ± 5kg piepers, pond appelen, liter melk en wat zout. Luchtalarm 2x, gaan pas 
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om 16.00 met het treintje mee! Krijgen dan thuis 45 Players sigaretten, de Fransen een pakket van 
het Franse Rode Kruis. We geven de Russen sigaretten (deze krijgen nooit pakketten, zijn niet bij het 
Internationale Rode Kruis aangesloten) s’Nachts pissen ze als dank boven ons in het stro. Leen 
Ammeraal moet plotseling terug naar het Stalag in Wolfsberg, hij heeft een bloedvergiftiging in zijn 
hand en neemt gelijk de brief mee voor Piet Michel, de hoofdvertrouwensman. Hopelijk krijgen we 
binnenkort vele pakketten. Veel berichten; zal de oorlog gauw afgelopen zijn? Wed nog voor 150 
sigaretten, dat het niet vóór 21 juni gebeurd is. Als ik verlies kost het me totaal 650 stuks, maar ik 
heb het er erg graag voor over. We zijn allen erg hongerig, kregen we ook maar pakketten. Er is 
muziek s’avonds door Russisch orkestje vanwege de sigaretten die we aan de Russen uitdeelden.  
 
27-4-1945  
Steeds weer wagons lossen met ruimingsmateriaal van de spoorwegen; rails, bielsen, bruggen enz. 
uit gebieden waar de Duitsers zich terugtrekken. Fantastische berichten horen we, tjonge wat gaat 
het toch hard met de opmars van de Geallieerden. Italië heeft gecapituleerd, de Duitsers eruit en 
Mussolini door partisanen gevangen genomen(?) enz. enz. Zijn al om 10.00 klaar en om 15.00 uur 
terug. Toon heeft daar eten opgescharreld, we eten lekker. We krijgen voor 3 dagen “verpleging” 
een kroesje met gedroogde groenten, lepel suiker en zout, koffie en wat boter; het is gewoon 
treurig!  
 
28-4-1945  
Wagon met 3 spoorbruggen, elk 11.500 kg, afgeladen. Krijgen er 2 van de wagon af en horen dat er 
in Beieren in Zuid Duitsland, onlusten zijn. Er zijn daar 15 hoge personen doodgeschoten. Hier waren 
ook verschillende soldaten die weigerden naar het front te gaan. Om 16.00 uur thuis, hebben toch  
± 7 kilo aardappelen bij elkaar gescharreld. Fransen krijgen weer een pakket, zij gaan morgen terug 
naar Voitsberg om daar te werken. Waarom krijgen wij geen pakketten?, we zijn nukkig daarover. 
Krijgen met z’n drieen, Toon, Karel en ik, van een Fransman voor paar dagen eten, fijn! Slecht weer, 
gure en koude wind. Morgen hebben we gelukkig vrij.  
 
29-4-1945  
Zondag, een vrije dag maar het is koud en guur. De Fransen en de Russen zijn weg, maar komen 
s’middags weer terug. We krijgen dan ook een pakket, er zijn Franse, Italiaanse en Engelse 
pakketten. Heb een Frans pakket met 80 sigaretten, pond chocola en andere fijne dingen. Karel cake 
en rijst, Toon ook mooi pakket met daarbij 16 eieren! We kunnen weer een paar dagen vooruit! Eten 
heerlijk en veel. Weer bericht over zware gevechten in Berlijn, Duitsland heeft capitulatie 
aangevraagd bij Engelsen en Americanen, maar deze weigerden(?). Veel gepraat over het naar huis 
gaan, wanneer zou dit zijn? Jongens hadden in sommige pakketten maar even 12-16 tabletten 
chocola!  
 
30-4-1945  
Opgestaan om 03.30 uur en het is koud, ’t valt op de duur niet mee. Weer wagons lossen! Horen dan 
weer bericht uit Russische bron; Göring heeft zelfmoord gepleegd, Hitler gewond en overleden, is 
het waar? Ik geloof het niet, hoewel ieder er over spreekt. Geruchten doen hier snel de ronde. Zijn 
vroeg thuis en het sneeuwt ; wat een klimaat toch hier. Toon heeft flinke portie rijst gekookt met 
rozijnen, uit de pakketten. Jongens, die gisteren in hun pakketten alleen kleding hadden, krijgen nu 
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prachtig een Afrikaans pakket, met vele plakken chocola en prachtige kleding. We denken allen veel 
aan thuis; hoe zal het daar nu zijn en zullen we vlug naar huis toe kunnen keren? Wat zal alles 
vreemd zijn voor ons. Waar zal m’n zwager Cor nu zijn, die in Korneuburg bij Wenen werkte? En m’n 
zwager Antoon die Kgf in Mühlberg was? Zouden ze al thuis of althans in Holland zijn? Ga rillerig van 
de kou slapen.  
 
1-5-1945  
Dag van de Arbeid, een feestdag? Horen van de Duitse radiozender dat de Duce Mussolini, samen 
met 17 hoge personen gefusileerd is. De Duitse Wehrmacht heeft de Americanen de rug toegekeerd 
en vallen nu de Russen in de rug aan. Er zijn nog steeds zware gevechten in Berlijn gaande. Goede 
oorlogsberichten, het gaat nog steeds ontzettend hard! Wanneer zal het afgelopen zijn?, zijn allen 
erg optimistisch. Vroeg klaar, al om 09.00 uur. Krijgen nu op het werk 150gr brood; weer minder, 
zoals met alles. Brood van het lager hebben we ook sinds 3 weken niet gehad. We horen vele 
berichten, zijn vroeg thuis en het regent. Eten aardappelen met witte bonen, fijn. Er is wat 
belangrijks gaande, de mensen moeten de radio aanhouden omdat er een belangrijk bericht 
s’avonds of s’nachts aankomt.  
 
2-5-1945  
De Führer Adolf Hiltler is dood! Dit was het belanrijke bericht wat verwacht werd. Grootadmiraal 
Dönitz volgt Adolf Hitler op en strijdt tot de overwinning op het communisme behaald is. Hoelang zal 
alles nu nog duren? De gehele nacht heeft het zwaar geregend, het dak van de schuur lekte op vele 
plaatsen door. Iedereen heeft het over de dood van Hitler. Zijn al vroeg klaar om 09.00 uur, het 
sneeuwt nu. We eten lekkere broodpap, niet veel te beleven vooral hier niet. Nog steeds zijn er 
goede berichten over het verloop van de oorlog.  
 
3-5-1945  
Het is hondenweer en het sneeuwt erg. Nieuwe geruchten over wapenstilstand en de bevrijding van 
Oostenrijk; iedereen spreekt erover. Allen zijn erg optimistisch en praten over niets anders dan naar 
huis gaan. Americanen moeten erg dichtbij zijn. Bikken flinke pan eten, zelf gekookt. Weer krijgen we 
van het lager een rantsoen voor 3 dagen; ditmaal 1(!) eetlepel erwten en wat gedroogde groenten, 
dit alles voor 3 dagen en weer geen brood! We krijgen wel 15 Players sigaretten. Pikken en slachten 
een kip, waar Toon de hele dag op geloerd heeft. Eten er s’avonds ook nog fijne soep van met 
macaroni; prima. Vanavond kwamen ook nog een aantal Engelsen, Fransen, Russen en ook nog een 
Hollander uit Graz. Er is sprake, dat we zondag weer pakketten krijgen; kunnen we nu hard 
gebruiken. Uit Wolfsberg horen of zien we ook maar niets.  
 
4-5-1945  
Het wachten is nu op het Americaanse leger, die vanuit Italië snel naar hier oprukken. Iedereen 
spreekt erover, evenals de hardnekkige geruchten over een capitulatie. Gisteren is er geen bericht 
van de Wehrmacht geweest. Er is hier een grote luchtactiviteit van jagers. We zijn al vroeg klaar, 
neem een bad en was wat goed uit. s’Avonds thuis horen we ook weer van de bezetting van 
Oostenrijk door Engelsen en Americanen.  
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5-5-1945  
Mooi weer. Moeten rails ophogen, we geloven het wel, vooral nu de Italianen van hier naar huis zijn 
vertrokken. We zagen ze voorbij rijden in kolenwagons. Nu gaat het gerucht, en er zijn al vele 
bewijzen geleverd, dat Duitsland heeft gecapituleerd. Wanneer zullen wij naar huis gaan? We zijn er 
vol van. We gaan weer op eten uit, toch nog 2kg brood en aardappelen opgescharreld. Het eten van 
de keuken, is goed. Een paar maal is er vooralarm, hoe kan dat? Russische vliegtuigen zeker, want 
Duitsland vecht volgens de berichten verder tegen Rusland (?). Onze OG is sinds dat we uit Graz 
weggingen, met de Engelsen mee als ordonnans van een kapitein. Er zou een transport richting 
Zwitserland zijn, wellicht zijn deze Engelsen al weer bevrijd door hun eigen kameraden. Thuis horen 
we, dat het inderdaad waar is van een capitulatie, alleen vecht Duitsland tegen Rusland door, totdat 
de geallieerde troepen Duitsland bezet hebben. Als ze nu maar gauw hier zijn! Gelukkig is Holland nu 
ook bevrijd door de Geallieerden; de Koningin moet al een paar dagen in Holland zijn. Denk nu 
steeds aan thuis, nu het tijdstip nadert dat we naar huis zullen gaan. Hoe zal het daar nu gaan? Soms 
heb ik angstige vermoedens dat er wat gebeurd zal zijn en dan gooi ik dat nare denkbeeld weer van 
mij af. Te beginnen zullen de Franse Kgf dinsdag naar huis gaan. Wanneer zullen wij volgen?  
 
6-5-1945  
Ik voel me opgelucht en gelukkig. Het is koud weer. Onze verblijfplaats hier in Waltersdorf ligt ± 700 
meter hoger dan wat we gewend waren in Graz, vandaar zeker dat wisselende weer. Vanochtend 
moeten er pakketten worden opgehaald door De Haan. De meegebrachte pakketten zijn allen 
verschillend, een rest van Italiaanse-, Franse- en Engelse pakketten: 105 stuks voor 80 man! Alle 
pakketten worden uitgepakt en van ongeveer dezelfde inhoud gemaakt. Krijgen elk ± 60 sigaretten 
en wat eterij. Alle jongens wachten met spanning op de komst van de Engelsen en Americanen; die 
maar niet komen en volgens mij wel lang op zich zullen laten wachten, ook in dit rotgat.  
Engelsen en Fransen Kgf gaan steeds door naar het Stalag in Wolfsberg of Markt Pongau. Wij blijven 
maar zitten bij die Russen, hier in Waltersdorf. In het Stalag Wolfsberg zijn de Hollanders natuurlijk al 
naar huis gestuurd, met de nodige fijne Engelse- en Americaanse spullen. Wij zullen wel weer als de 
kloten van de armelui achteraan komen en het laatst naar huis gaan. Onze vertrouwensman De Haan 
zit er ook niet achter om hier vandaan te komen, ik begrijp dat maar niet! s’Avonds, als we ons eerst 
hebben tegoed gedaan aan het middageten met lekkere jus en cake en ook biscuits, komen 20 
Engelsen binnen die een tippel van ± 50 km over de Gaberlpas achter de rug hebben. We zamelen 
wat sigaretten voor hen in, zij hebben in tijden niets gehad. Koop dan van hen voor 30 sigaretten 
prima schoenen en voor 20 stuks een nieuw broekje. Gaan slapen maar er wordt nog tot laat in ’t 
stro gepraat over het naar huis gaan. Wordt tijdens de slaap vaak wakker en denk aan thuis.  
 
7-5-1945  
Weer werken, maar er wordt niet veel gedaan. Wanneer komen de Engelsen en Americanen? Dat is 
voor ons veel belangrijker. Fijn weer, vannacht weer eens zonder windjack geslapen. Wordt het nu 
eindelijk zomer? We zijn vroeg klaar, we maken er maar wat van. Het eten is prima. Lees in de 
courant dat Duitsland een wapenstilstand heeft getekend met de Engelsen en Americanen, maar 
Duitsland vecht verder tegen Rusland. Holland is nu bevrijd, dus nu weten we het officieel. Wanneer 
gaan we nu naar huis? We voelen dat er wat in de lucht hangt. Ruilen nog stukje zeep voor 2kg 
brood en 5 eieren. Zijn vroeg thuis, het is goed weer nu. We zijn allen zeer opgewekt; geen wonder! 
Plotseling moeten we alles inpakken en naar Wolfsberg, vannacht nog! Ruil nog bij Engelsen voor 
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mijn sigaretten: chocola en kleding dat ik mee naar huis zal nemen voor de manne en m’n vrouwtje. 
Ben toch zo benieuwd, hoe het daar zal zijn. Maar wie weet zijn we vlugger thuis, dan we wel 
denken. Om 18.00 uur moeten we klaar zijn voor vertrek en gaan lopend in de regen op weg naar 
Weisskirchen, waar we op de trein zullen gaan naar Wolfsberg. Onderweg naar Weisskirchen zien we 
veel Duitse auto’s langs de weg, deze komen terug uit Italië. Verkopen toch nog onze trekkar voor 6 
eieren, welke we dan weer omruilen voor sigaretten. Komen om 03.30 in de nacht aan in Wolfsberg. 
Weer dik prikkeldraad en zoeklichten, maar hopelijk voor kort. Vandaag zijn boven het kamp 
transportvliegtuigen geweest, Americanen hebben pakketten met levensmiddelen afgeworpen. 
Jagers maakten in de lucht loopings en capriolen, alle jongens in het kamp hebben enthousiast 
gezwaaid. Er werden ± 3000kg aan pakketten door de vliegtuigen afgegooid, volgens zeggen komen 
zij elke dag terug. Snel na het afwerpen, hebben SS-soldaten die buiten het kamp waren, 
prikkeldraad doorgeknipt en zich van de levensmiddelen meester gemaakt. Direct daarna heeft de 
kampbezetting hen gearresteerd. We zijn op van de slaap en pitten direct op een houten vloer.  
 
8-5-1945  
Zijn weer vroeg op om 07.00 uur, controle van de bagage en mogelijke wapens(!), we gaan ontluizen 
en baden. Volgens geruchten is nu ook de oorlog tussen Duitsland en Rusland afgelopen. Russen hier 
lopen zwaar op de biets, kijken het eten of sigaret uit je mond. Griezelige lui zijn het over het 
algemeen. We zien ook Piet Michel, onze hoofdvertrouwensman, die hier al het mogelijke voor ons 
doet; voor pakketten, kleding enz. Zien dan ook Wim Kwakkernaat die pas is veroordeeld voor 1 jaar, 
wegens omgang met een Duitse vrouw. En dan ook Henk Schild, die 2 jaar heeft gekregen wegens 
het wegnemen van een lap stof van een gebombardeerd lager, maar beiden zullen wel met ons mee 
teruggaan naar huis. Tegen 10.00 uur komen er weer 8 Americaanse jagers, verschillende scheren 
boven het kamp, een prachtig gezicht. Wij wuiven en zij doen het terug. s’Middags komen vele grote 
vliegtuigen, van de barakken waaien overal vlaggen. Bij ons de Hollandse vlag en verder Franse, 
Belgische, Italiaanse en andere vlaggen. Wij en verder het gehele kamp zwaait met vlaggen en 
zakdoeken. Na een paar maal overgevlogen te zijn, gooien zij vele malen massa’s levensmiddelen 
aan gekleurde parachutes af. Daar tussendoor ook parachutisten, wij juichen, het is een prachtig 
gezicht. Dan komen er 3 Engelse soldaten; een majoor, een kapitein en sergeant het kamp binnen, 
en nemen het kamp over met de woorden; “vrede of oorlog” waarbij de majoor een revolver richt op 
de Hauptman van het Stalag. Onder groot gejuich worden zij door ons begroet, een Fransman kust 
de “parlementairs”. Ik geef zelf ook een hand “How do you do” en zo gaat het verder. Een half uurtje 
daarna; de vliegtuigen gooien nog steeds parachutisten en levensmiddelen uit, is er een “present-
appèl” voor de Engelse en Americaanse overnemers van het kamp. Er is ook een Zuidafrikaan bij die 
Hollands spreekt. Er wordt dan bekend gemaakt, dat we “plenty” eten zullen krijgen, genoeg rokerij 
en zo spoedig mogelijk naar huis zullen terugkeren in nieuwe Engelse-Americaanse kledij en met het 
vliegtuig! Ineens zijn we dan weer tip-top militairen en staan in de houding. Praten over niets anders 
en later op de middag krijgen we elk een Engels pakket, wat ik bewaren zal om mee naar huis te 
nemen, heerlijke spullen zitten daar in! Ik krijg dan nog 3 paar prima bokshandschoenen, wat een 
rijkdom. Wat zullen we naar huis een vracht te torsen hebben, maar met liefde zullen we alles 
meenemen. Muziek s’avonds, Karel, Toon en ik hebben zelfs een fles prima likeur, deze is van Nol 
van de Bersselaar, die hier ook werkt in een groot magazijn en zich gewoon rijk heeft gestolen! 
Vliegtuigen hebben ook wapens en zendapparatuur afgegooid. Er wordt nog steeds in de omgeving 
geschoten, volgens geruchten zou dat de Duitse SS zijn, welke zich niet neerlegt bij de capitulatie en 
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strijdt met de voorposten van de Engelsen. Zij moeten in de nabijheid zijn van 10km! We hebben nog 
meer pakketten tegoed. s´Avonds nog laat muziek. We gaan voldaan slapen, nu weer op strozakken 
en kunnen ons weer eens behoorlijk uitkleden. We denken veel aan thuis, wanneer zullen we daar 
weer zijn, en proberen toch te slapen. Wat zal de dag van morgen ons weer brengen? Er wordt 
beweerd dat ook de oorlog tusschen Duitsland en Rusland afgelopen is. Wat zal Wil nu verlangend 
naar mij uitzien, nu het vrede is. Schatje en jongen, ik hoop weer gauw bij jullie te zijn hoor, nog 
eventjes; houdt je maar goed hoor!  
 
9-5-1945  
Vannacht hoorden we steeds grote ontploffingen, van munitie en voorraden, die door de Duitsers in 
de lucht werden geblazen. De jongens hebben niet kunnen slapen van de wandluizen, het krioelde 
ervan! Had er gelukkig geen last van, wel van mieren. Verschillende jongens sliepen buiten, het was 
schitterend weer, op banken en tafels. Van de Italianen krijgen we nog 100kg rijst voor 87 man! 
Heerlijk voor thuis. Wie had gedacht dat het ons nog zo goed zou gaan, terwijl we gedacht hadden, 
honger te moeten lijden. Ontvangen voor iedereen een prima stel Americaans ondergoed. De radio 
speelt en overal zijn koffergrammofoons. Vanmorgen op appèl hebben we een toespraak van de 
Duitse kampcommandant gehad. Hij waarschuwde ons om eventuele wraakgevoelens niet op de 
Duitsers bot te vieren, daar zowel van Americaanse als Duitse zijde daartegen streng opgetreden zal 
worden.  
 

 
 
Het is prachtig weer. Toon maakt een fijne rugzak voor mij en zichzelf. Karel heeft al een rugzak, 
want we hebben heel wat spullen mee te nemen. Krijgen dan ieder 36 sigaretten. s’Middags trekken 
Americaanse troepen voorbij, gemotoriseerd en in pantsers. De Duitse wachtpost is nu weg en wordt 
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vervangen door de Engelsen, Fransen en Hollanders. Er is een grote stuntvliegerij door Americaanse 
jagers, een prachtig gezicht is dat. Daarna weer het veelvuldig afwerpen van bussen met 
levensmiddelen. Dat is gewaagd, omdat enkele bussen vallen omdat de parachute weigert, vlak 
achter onze barak in het kamp. De bussen slaan een diep gat in de grond en er loopt 
gecondenseerde melk uit. Krijg dan touw en prima binders van de parachute, neem het mee naar 
Holland, zijn goed voor boksballen en zakken. Het eten is nu prima; de afgegooide pakketten zijn 
bestemd voor de keuken: rijst met vlees, koffie en s’avonds weer aardappelen met vlees. Het 
broodrantsoen is nu ook meer. Nol van de Bersselaar brengt weer een fijne fles likeur mee, heerlijk, 
heb nooit geweten dat dit zo lekker kon zijn. We zijn nu weer militair, alles gaat volgens de dienst. 
Krijgen ook onze in beslag genomen persoonsbewijzen weer terug, 2 jaar in bewaring geweest. 
Kunnen nu goed van de foto zien, dat we veranderd zijn. Nog steeds ontploffingen, het is net 
vuurwerk s’avonds. Verduisterd hoeft het licht niet meer te worden, de oorlog is voorbij! Wat 
hebben we daarop een tijd gewacht! Wat een prima leven hebben we nu! De Russen gaan ook 
spoedig huiswaarts, de zieken per vliegtuig en de anderen per trein. Een Duitse SS-soldaat heeft 
vanmiddag een Franse Kgf doodgeschoten; in het kamp zit nu een SS-generaal gevangen. 
Verschillende SS-soldaten kwamen in het kamp hun wapens inleveren. Waren natuurlijk blij dat zij 
van de oorlog af waren. Er worden vele wapens gevonden, achtergelaten door Duitse soldaten. De 
radio geeft Engelse en Duitse berichten door: zou onze familie nu weten, dat we veilig en wel 
verzorgd in Wolfsberg zitten? Ik hoop van wel, de postverbinding zal nu wel gauw in orde zijn. Horen 
over de radio een feestuitzending vanuit Amsterdam.  
 
10-5-1945  
Prachtig weer. Het eten is prima en we krijgen zelfs wittebrood! Er zijn nu meer vliegtuigen: 
tientallen bommenwerpers, welke laag boven het kamp levensmiddelen afwerpen. Ze vliegen in een 
8-formatie: steeds 36 parachutes, met elk een lading van ± 150kg! Tienduizenden kilo’s voedsel 
komen naar beneden, een waar feest, maar toch is het gevaarlijk zo boven ons. Er weigeren wel eens 
parachutes open te gaan en de lading komt dan met een grote snelheid naar beneden. In Holland 
moet het bar en bar slecht zijn geweest met voedsel, hopelijk wordt dat nu ook goed verzorgd. Ik 
vrees het ergste over thuis. De Russen worden nu ook in Engelse of Americaanse uniformen 
gestoken. Wat gaat de tijd nu ontzettend langzaam, in het vooruitzicht dat we binnenkort naar huis 
gaan. Er zijn geruchten dat we via Italië en Frankrijk naar huis gaan. Graz moet bezet zijn door de 
Russen, waar deze beestachtig te keer moeten zijn gegaan. Dit volgens de Engelsen en Fransen, die 
van Graz naar hier gevlucht zijn. Het eten is weer prima; macaroni met vlees! Jongens van ons 
voetballen met de Fransen, welke wedstrijd zij verliezen met 5-2! Boks wat met onze jongens en een 
Belg. Nu liggen we in een barak bij Belgen, er schijnen hier geen luizen te zitten. Gelukkig maar, de 
jongens hadden er veel last van. Toon heeft een fijne draagzak gemaakt, fijn om de spullen mee naar 
huis te nemen. Ga laat naar bed, het is al bijna 01.00 uur s’nachts! Moet toch nog aan het 5e 
dagboekje gaan beginnen, in de hoop dat het niet vol zal komen en ik spoedig thuis zal zijn. We 
wachten maar af, we gaan volgens de geruchten nog naar Italië en Frankrijk, en dan naar huis. Maar 
dit vooruitzicht is er; we gaan spoedig naar huis, naar hen die we liefhebben en die daar met 
spanning elke dag verlangend naar ons uit zullen zien.  
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6. DAGBOEKJE 5  
 
11-5-1945  
Het is prachtig weer en lekker warm. Ik ben nu Korporaal v/d Week, de hele dienst gaat nu 
gesmeerd. Zonder morren en dat is veel beter, en we doen het met liefde, ook in ons eigen belang. Ik 
heb even de gelegenheid, om een kijkje aan de ingang van het kamp te nemen. Zie lange autofile’s 
van Engelsen en Americanen voorbijrijden, een prachtig gezicht. Allen wuiven, in tegenstelling 
daarvan zie ik Duitse soldaten, ontwapend, stoffig en moe lopend langs de weg, de gang huiswaarts. 
De rollen zijn nu omgedraaid, vlug en in een paar dagen tijd. In het kamp marcheert het zaakje prima 
zoals voorheen, zonder geschreeuw en gescheld. Russen zijn nu ook gekleed in Engels-Amerikaans 
uniform, wat hun 100% beter staat als dat vuile, vieze uniform, wat zij eerst aan hadden. Er worden 
een paar Russen begraven, nu tenminste zoals het behoord. Ik boks in de morgen tegen een prima 
Fransman; het gaat me goed af het boksen en kom er weer wat in. Tegen de middag zijn er dan  
4-motorige Amerikaanse vliegtuigen, die zakken met levensmiddelen afwerpen zonder parachute. 
Vele zakken vallen kapot en vallen ook door de barakken; gevaarlijke situaties. Eten prima, rijst met 
vlees. Heerlijk in de zon, ben al bruin geworden. Krijgen van een Engelse majoor, die het kamp hier 
overnam van de Duitsers en waar wij al touwen van kregen, een complete parachute! Hebben veel 
mee te sjouwen als we naar huis gaan, maar hebben het er voor over. Krijgen ook elk weer een 
prima stel ondergoed, nieuwe regenjas en overjas! Prima. s’Avonds muziek en trommels, prachtig. 
De muzikanten worden luidruchtig toegejuicht en bejubeld. Volgens geruchten gaan we spoedig 
weg, eerst de zieken en dan wij, per vliegtuig naar Italië! Liever gingen we ineens naar huis.  
 
12-5-1945  
Het is prachtig warm weer. De Engelsen gaan plotseling naar Klagenfurt, om van daaruit verder naar 
huis te gaan. Zij laten vele goede dingen achter, die we dankbaar aanvaarden, en ja zelfs 2 volle 
Engelse pakketten. Daar er maar een klein beetje bagage in het vliegtuig mag worden meegenomen, 
hebben zij het blijkbaar voor ons achtergelaten. Onze jongens maken weer een grove fout, om een 
kamertje van nog aanwezige Engelse onderofficieren te doorzoeken en hun spullen mee te nemen! 
Krijg heel wat jam in geopende busjes, een half uurtje later moeten alles weer terug, de 
onderofficieren misten hun spullen. Veel gedonder daardoor ook; stommelingen zijn het. Krijg ruzie 
met verschillende jongens, wat een rotlui toch. Prima eten, havermout met chocolade! En ook nog 
erwtensoep met dik vlees en vet. We krijgen nu 2x per dag warm eten en 1x heerlijke koffie en ¼ 
brood, en om de dag witbrood! En dan ook nog een pakketje erbij, de jongens sterken weer op! Heb 
bijna mijn hele pakketje nog, wil het zo graag mee naar huis nemen. Ook chocolade en sigaretten, 
waarvan ik er een paar honderd heb. Ik heb wachtdienst buiten voor de afgeworpen pakketten 
levensmiddelen; vandaag komen er weer vliegtuigen. Echte jongens zijn het van de Ierse bezetting, 
zij hebben een grote schurft aan de Duitsers. Deze worden door hen op de weg aangehouden, 
onderzocht op wapens en zolang verzameld, behalve de SS-ers die worden apart gezet. Onze jongens 
stellen zich weer op de gebruikelijke rotte Hollandse manier op door tabak van de Duitse soldaten af 
te nemen. De Ierse soldaten zijn gekleed in lichte kakhi broek en hemd, witte poeties, witte riem, 
groene baret met dotje groene veren, echt fris. Onafgebroken rijden bezettingstroepen in allerhande 
voertuigen voorbij, zij groeten met een hoofdknik en door met vingers de “V” te maken of hun duim 
in de hoogte te steken. Onze tijd om naar huis te gaan zal nu ook wel vlug komen hopelijk. Er gaat via 
Klagenfurt-Londen-Den Haag een berichtje naar het Rode Kruis in Holland en deze geeft het door aan 
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onze familie, dat wij allen gezond zijn en hopen spoedig thuis te zijn, morgen gaat de brief met het 
vliegtuig mee. Er zijn nog steeds doedelzakblazers hier en deze geven vanavond weer een 
demonstratie ten beste. Er zijn Engelsen vanuit Graz, waar de Russen zijn, teruggekomen. Russen 
moeten daar erg huishouden. Duitsers die aan de weg werden aangehouden kregen vanavond 
rantsoen eten, schmaltz, brood enz. zoiets wat wij 4 weken terug per week van hen kregen.  
 
13-5-1945  
Broeierig warm. s’Middags bezoek van een groep Russische militairen: een majoor, een kapitein en 
andere officieren, welke de Russische manschappen toespraken. Zij gaan spoedig naar huis. Van de 
Bersselaar, welke nu ook in ons ploegje zit, dus nu 4 man, brengt van buiten het kamp (kan vrij in- en 
uitlopen) brood, suiker, sla en eieren mee, heerlijk. s’Avonds is er theater op het sportveld met leuke 
muziek. Overal buiten het kamp worden lichtkogels afgeschoten. Drinken fijne likeur op bed, zo fijn 
heb ik ze nooit geproefd. Kwam Cor me maar opzoeken hier, ik zou hem van alles toestoppen. 
Kunnen eens in de 3 dagen voorlopig 5 uur uitgaan!  
 
14-5-1945  
De Russen, ± 120 man, gaan van hier al weg naar Graz, zij zijn allen erg gelukkig daarmee en dan 
komen er weer Engelsen uit Graz hier. De Russen (volgens de een wel en de ander weer niet) zijn als 
beesten te keer gegaan in Graz. Onze sigaretten hebben we nog niet gehad, ook geen pakketje. 
Stemming onder de onze jongens is minder, doordat de Engelsen direct als zij hier komen, al op 
transport gaan naar huis. Wij zitten al een week hier terwijl we niet weten, hoe het thuis zal zijn. 
Lezen dat er al schepen met levensmiddelen zijn in Rotterdam. Goddank; als het maar niet te laat is. 
Want dat er een hongersnood geweest is dat valt te begrijpen. Een lijst met onze namen, en dat wij 
het goed maken, is via Italië en Engeland, naar het Hollandse Rode Kruis. We hopen vlug bericht 
terug te krijgen. We mogen elk ook nog een briefje schrijven naar huis, de brief wordt dan apart 
verstuurd. Weer komen er vliegtuigen die levensmiddelen enz. afwerpen. Het keukeneten is prima, 
krijgen 2x per dag warm eten. Het regent s’middags. Hoop maar dat ik een vol Rode Kruispakket mee 
naar huis kan nemen voor mijn vrouwtje en jongen, wat zullen zij het hard nodig hebben. Oh, waren 
we maar thuis om te helpen. Hebben ons zaakje al allemaal klaargemaakt, voor het geval dat we weg 
gaan naar huis.  
 
15-5-1945  
We zijn allemaal erg ongeduldig om naar huis te gaan, het lijkt nu of de tijd niet voorbijgaat. Elke dag 
zijn er nog vliegtuigen geweest, welke levensmiddelen afgeworpen hebben. De eerder beloofde 15 
sigaretten per dag hebben we nog steeds niet gehad. Gaan het stadje Wolfsberg in en eten bij de 
Engelsen; fijn witbrood met kaas en vis en thee. Het is warm en dan is er een langdurige regenbui. 
We horen dan van Holland, dat daar een vreselijke strijd geleden moet zijn tegen de honger. Maken 
ons allen heel erg ongerust over thuis; wij hier voldoende en prima te eten en thuis heerste er erge 
honger. Het zal nu wel anders zijn natuurlijk, er wordt steeds voedsel aangevoerd uit Engeland. 
Hebben vandaag extra gekookt; rabarber en spinazie met eieren. Van de keuken bruine bonen en 
aardappelen met vette jus en vlees. Toon heeft een kilo boter en een bus gesneden spek op de kop 
getikt, prima. Van de afgeworpen spullen wordt vreselijk gepikt; door de Fransen vooral. We gaan 
vroeg slapen, omdat we allen down en moedeloos zijn. Wanneer zullen we nu eens vertrekken naar 
Holland? Hopen dat het spoedig zal gebeuren. Heb nu alles nieuw; ondergoed enz.  



 

259 

 

16-5-1945  
We mogen nu 5 uur per dag buiten het kamp verblijven, als we althans geen dienst hebben. Hebben 
weer sla en 2 jonge konijnen, welke we vanavond heerlijk met 4 man opbikken. Krijgen ieder 50 
Regie-sigaretten. Toon heeft weer een bus met gesneden bacon, als we elk een bus mee naar huis 
konden nemen + boter, dat zou toch heerlijk wezen. Vandaag geen vliegtuigen. Veel Duitse soldaten, 
ook onderofficieren, moeten onder leiding van gewapende Fransen het kamp aanvegen en andere 
corveediensten verrichten. Geen vertoning, het wordt wel wat ten top gedreven. Weer zijn 
Hollandse jongens uit Graz aangekomen, 3 stuks; Ben van Leeuwen, Dolf Köhler en Gerard Albus. De 
twee laatste hadden meisjes bij zich uit Graz, zij waren gevlucht voor de Russen die daar onmenselijk 
hebben huisgehouden. De meisjes moeten echter buiten het kamp blijven. Zo zoetjes aan is ons 
gehele commando weer present. Van Leeuwen vertelt zijn bevinding en ook, dat hij donderdag jl. 
voor de radio heeft gehoord, dat er in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam tengevolge van de daar 
heersende hongersnood in elke stad ongeveer 10.000 mensen zijn gestorven. Vreselijk, maak me 
toch ongerust. Ach, hoorden we toch maar wat van thuis. En dan hier maar nodeloos zitten wachten, 
zonder iets te kunnen doen. Gaan moedeloos en vol enge gedachten slapen.  
 
17-5-1945  
Door het goede eten is het halve kamp nu aan de diarree, we zijn geen vet eten meer gewend. De 
knobbels (poepdozen) voor een man of 24 elk, zijn doorlopend overbevolkt. Het is warm weer. Ga 
mijn schoenen maken en als ik me even omdraai, is mijn nieuwe leder wat ik kocht voor een paar 
sigaretten, verdwenen, spoorloos. Doe het dan maar met een stuk oud leder. Eten een groot konijn 
(4,3 kg) met ons vieren op, heerlijk! Weer moeten Duitse soldaten het kamp schoonmaken. We 
hebben wat medelijden en geven hen brood en sigaretten, nu hebben de Belgen bewakingsdienst. 
Vele Russen gaan weg in Russische- en Amerikaanse wagens naar Graz. Ik was wat kleding uit, dat 
moet ook gebeuren. Ben benieuwd naar m’n kennissen uit Graz, hoe zij het zullen maken onder de 
Russen. Van Zalen en nog anderen zijn onderweg vanuit Graz naar hier. Denk veel aan thuis en ga 
maar vroeg naar bed.  
 
18-5-1945  
Mooi weer, maar steeds draait de wind en is het s’middags en s’avonds regenachtig. Onze jongens 
hebben gisteravond nog een voetbalwedstrijd gespeeld tegen de Fransen en verloren met 8-0! Nog 
voor de rust werd afgeblazen, door regen en blessures o.a. van Willem Kwakkernaat. s’Middags 
wandelen we buiten het kamp, het is een drukte van belang; wagens, auto’s en vooral Franse 
civielarbeiders. Spreken nog Hollanders, bekenden van ons uit Graz. Zij klagen over honger. Als wij ze 
naar ons kamp sturen, komen ze met pannetjes vol rijst met vlees terug. Nol van de Bersselaar heeft 
fijne aardappelen gebakken met uien en weer een groot konijn gebraden. Dat alles met onze portie 
rijst met vlees; een geweldig maal. Hoe zal het in Holland zijn?, ben er zo nieuwsgierig naar. Heb wat 
kleding uitgewassen. Vandaag weer ieder 10 Regie-sigaretten gehad. Hollanders hebben nu weer de 
bewaking over de Duitsers, die het kamp weer moesten schoonmaken. De tijd gaat nu zo ontzettend 
langzaam; we tellen nu de uren.  
 
19-5-1945  
Het is schitterend weer. Vandaag zijn er ruim 500 Fransen weggegaan. Hebben zo’n idee, dat wij ook 
vlug weggaan. Veel bekende civiele Hollanders uit Graz, zijn hier in de nabijheid van het kamp. Geven 
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hen eten, kleding en sigaretten. Gaan wandelen en drinken most en wijn. Weer zijn er jongens van 
ons aangekomen, de Russen moeten verschrikkelijk zijn. Krijgen elk 50 Players-sigaretten, dan veel 
conserven voor morgen en 1x warm eten. Voor ieder 12 eieren, 200gr vlees, 100gr spek, 100gr kaas 
en jam. Wat hebben we het goed! Maar ondanks dat, verlangen we erg naar huis en zijn gauw 
geprikkeld. Spreken ook nog 2 Engelsen bij mensen thuis, waar we most drinken. In Engeland moet 
zat te koop zijn, zal m’n best doen als we daar komen. Het horloge van Van Zalen is in Graz door de 
Russen afgenomen.  
 
20-5-1945 – 1e Pinksterdag  
Kunnen nu een brief schrijven naar huis en sluit foto’s in, de brief wordt per luchtpost verzonden. 
Lekkere chocolademelk gedronken vanmorgen. Weer ongeveer 500 Fransen weg, maar weer 1000 
Russen erbij. Maar deze zullen ons transport naar huis hopelijk niet beïnvloeden. Het is warm, neem 
een zonne- en daarna een waterbad. Esman is uit Graz gekomen, zo zoetjes aan is ons commando 
weer compleet. Hij heeft nieuwe spullen uit de winkels van Graz meegebracht, wat een beweging 
toch! Allen doen hetzelfde verhaal; Russen houden treurig huis daar en verkrachten vrouwen en 
meisjes, ook oude vrouwen zonder pardon. Oude Tijdhof en Peter Wolf, ordonnans bij de Russen, 
rijden als gekken in Graz op de motor rond! Het gerucht gaat dat we waarschijnlijk van de week  
vertrekken.  
 
21-5-1945 – 2e Pinksterdag  
Mooi weer, maar mogen het kamp niet uit daar we elk ogenblik vertrekken kunnen. Weer Fransen 
weg en Russen daarvoor terug. Het kamp is nu overwegend Russisch. Zij roven en plunderen alles 
wat van hun gading is. Velen zijn erbij in Duits uniform, zij hebben gevochten in het Duitse leger 
tegen hun eigen land! Later zullen zij wel tegen de muur gezet worden in Rusland. Er zijn vecht- en 
schietpartijen onder de Russen, waarbij de Engelse wacht ingrijpt. Het zijn ongure mensen, veel 
Mongoolse types. Dan moeten we plotseling verhuizen naar een andere barak, welke bij het enige 
bombardement (18-12-1944) op het Stalag gedeeltelijk verwoest is en slapen dan op het stro. Er zijn 
vlooien en wandluizen, gelukkig is het maar voor 1 of 2 nachtjes. De Hollanders, civiel arbeiders, die 
buiten het kamp slapen worden door ons goed bedeeld met conserven en andere etenswaren. Er is 
nu ook Russisch keukenpersoneel; het eten is s’morgens goed, rijst met suiker en s’middags niet veel 
soeps. Dan wordt s’avonds de voorraad pakketten verdeeld, we krijgen een Engels pakket + 200 
sigaretten elk! Wat een rijkdom, probeer alles zo te houden voor thuis. Ik heb veel bagage en ruil 
nog nieuwe schoenen, welke ik ook mee naar huis zal nemen. Wij zijn allemaal min of meer 
geprikkeld, een vrolijke stemming heerst er niet, wat logisch is. Als we eerst maar eens wisten hoe 
het thuis was.  
 
22-5-1945  
Ik heb, tegen de verwachting in, toch goed geslapen. We bespreken de toekomst, hoe zal het zijn en 
worden in Holland. Hoe we verder zullen leven in ons individueel leven, allen zijn vol goede moed. 
Maar hoe zal het straks zijn, als we thuis komen en onze dierbaren wellicht niet meer aantreffen? Ik 
heb een heimelijke angst dat er wat kan zijn gebeurd, daarom is elke dag hier wachten een kwelling. 
Weer gaan er vele auto’s met Russen weg. Als je de Russen bekijkt zie je dat zeker 1 op de 5 van hen 
splinternieuwe bergschoenen draagt. Ze hebben vele goede dingen bij zich, dat alles is schijnbaar 
van roof afkomstig. We moeten erg oppassen dat ze onze spullen niet wegpikken. Het is een wilde, 
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men kan wel zeggen een muitende bende. Engelse soldaten staan met machinegeweren bij de 
opslagplaatsen! Wat een wereld! De Russen krijgen, als ze s’middags vertrekken, ieder een Engels 
pakket; waarmee ze nog meer rotzooi maken door de houtwol en leeg gegeten blikken. Het regent 
s’middags waardoor ons “slaaphok” in een modderpoel verandert, zo lekt het door. Alle overbodige 
boel verkopen de jongens door de kamerraampjes aan de Russen voor Duitse- en Engelse Sweet 
Caporal-sigaretten, waar zij voldoende van blijken te hebben. Met honderden stuks tegelijk, ook alles 
geroofd! Eten vanavond weer rijst met vlees. Als ik al op bed lig (het is koud geworden, donker en 
regen) ruil ik nog m’n horloge, wat toch al niet goed meer liep, bij een Rus voor 59 pakjes shagtabak 
van 50 gram, 100 sigaren en 40 sigaretten! Wat een waarde, ik zal zien dat ik er weer een horloge 
voor terugkrijg in Italië of zo, plus de andere spullen die ik zal proberen ervoor te ruilen! 
Morgenvroeg, om 09.00 uur, vertrekken we eindelijk naar Italië.  
 

 
Repatriëring per trein en we nemen van alles mee naar huis……. 

 
23-5-1945  
Al heel vroeg zijn alle jongens op, we zijn beslist zenuwachtig. Op deze dag hebben we ook zo lang 
gewacht en eindelijk is deze dag dan toch gekomen. Vertrekken in Amerikaanse auto’s met Belgen, 
Fransen, Italianen en Polen. We rijden naar Klagenfurt en dan op de trein naar Villach. Ook 
Klagenfurt en Villach zijn verschrikkelijk gebombardeerd. Bijna elk station in Duitsland en Oostenrijk 
schijnt zo’n beurt te hebben gehad. Bij de aanblik van de chaos en puinhopen slaat de schrik om je 
hart, dat het ook in Holland zo kan zijn. Onze treinreis gaat eerst naar Udine in Italië. Als we stoppen 
op het eerste station op Italiaanse bodem, krijgen we verpleging, biscuits, sardines, chocolade, 
groenten en vlees en aardappelen in blik. Alles is boven verwachting. De 95 Hollanders hebben 3 
wagons ter beschikking. In Villach hebben we ook een “blinde” passagier aan boord genomen, die 
ook naar Holland wil. Een jonge vrouw uit Haarlem, 21 jaar oud en geen bagage bij haar. Gekleed in 
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een lange broek en truitje en bijna geen papieren, of het haar zal lukken? Passeren ± 16.00 uur de 
Italiaanse grens, rijden verder langs zwaar gebombardeerde Italiaanse opslagplaatsen, totaal 
omgeploegd door vliegtuigbommen. Dan gestopt voor een half uur op het station van Tarvisio. 
Daarna nog een korte rit, maar konden niet verder met de trein omdat de spoorbrug opgeblazen 
was. Stappen uit de trein om ± 18.00 uur bij een barakkenkamp. Het regent, we krijgen nog thee en 
gaan dan slapen in een barak op de houten vloer.  
 
24-5-1945  
Een vreselijke nacht met heel veel regen en met een flinke lekkage op de vloer. Krijgen thee, biscuits 
en vlees, om ± 8 uur weg met Duitse legerauto’s naar Udine. De auto’s worden door Duitse Kgf 
gereden. Het Hollandse meisje gaat ook mee, heeft nu een Engelse jas aan met een muts. Het regent 
nog steeds, goed dat we allen een regenjas gehad hebben in Wolfsberg. Rijden door een schitterend 
Italiaans gebied, veel is hier verwoest door bommen en springladingen. We worden overal door de 
Italiaanse bevolking begroet. Tegen 12.00 uur zijn we in Udine, in een grote mooie kazerne, blijven 
daar een uur en krijgen wat warme soep. Daarna weer in de auto’s, richting Venetië. Na een mooie 
tocht komen we aan in Mestre, dichtbij Venetië, bij een groot tentenkamp waar we in de openlucht 
moeten slapen. Vele negers die daar zijn, spreken een beetje Hollands. Volgens de Engelse 
kampcommandant worden we morgenvroeg om 05.00 uur naar een Hollands kamp gebracht en 
vandaar naar Holland. Krijgen weer een flink rantsoen eten; biscuits, vlees met bonen, kaas, spek in 
blik enz. Voor de ingang van het kamp worden kersen verkocht. We gaan moe van de tocht slapen. 
De Hollandse jonge vrouw, zij heet Willy, wordt nu bij onze sterkte gerekend; dus 95 man + 1 vrouw. 
Zij deelt overal in mee, ook met het eten enz. Zij wordt door ons nu heel gewoon behandeld, alsof 
het nooit anders was. Door haar kordate optreden op het station in Villach-Klagenfurt, toen zij ons 
zag en zei ”jullie gaan naar Holland en dan ga ik ook met jullie mee”, heeft bij ons veel gewonnen om 
zomaar zonder iets mee te gaan. De Engelse commandanten, waar wij het geval vertellen, vinden het 
ook interessant en hebben geen bezwaren. Maar zij gaat naar Holland en daar is het om begonnen!  
 
25-5-1945  
Vroeg op, hebben heerlijk geslapen. Vele auto’s komen om de Hollanders, Belgen en Fransen op te 
halen. We gaan weer een 200 km verder naar het zuiden van Italië, naar Torli. Rijden door een zwaar 
verwoeste streek, vooral de plaats Ferrara, waar niets meer heel van is. Krijgen daar dan pech met 
de auto en wordt daar dan gerepareerd. Gaan daar wat wandelen en kopen, nadat we eerst wat 
Italiaans geld hebben gevraagd aan een “donkere” Americaanse soldaat, kersen. Er is veel te koop 
maar wel duur. Ruil dan nog wat sigaretten voor amandelen en laat me scheren en knippen en 
betaal met sigaretten. Komen in groot tentenkamp aan, waar duizenden ex-Kgf zijn. Met 10 man in 
prima grote tent. Het kamp is hier pas 4 dagen en is door de Engelsen opgezet. Deze zijn ons zeer 
sympathiek; we eten prima; witbrood, cornedbeef en drinken kersenthee, daarna heerlijk slapen. De 
“big” zoals we Willy nu noemen, slaapt apart met een Russisch meisje in een tent.  
 
26-5-1945  
We worden onderzocht op luizen enz., lichaam en kleding worden ingespoten met poeder (DDT?). 
Ieder krijgt 40 sigaretten, plakje chocolade, zeep, zakdoek en prima voedsel. Het bericht is dat wij 
alleen in het kamp blijven, de rest gaat weg naar Ancona. Vandaar naar Rome, dan naar Napels en 
vandaar met een schip naar huis. Het is nu stil in het kamp, plotseling moeten wij ook weg en naar 
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de anderen toe. Zij zitten al in grote treinwagons en moeten wij er ook bij: totaal ± 1700 man! 
Vlaggen wapperen van de wagons, ook onze driekleur met “Holland” erop geschilderd. Alles ligt in 
puin wat we onderweg zien, krijgen onderweg bij Rimini eten in de wagon. Daar stoppen we en zien 
de Adriatische Zee. Gerbrand Beerman is weer verdwenen en als we weg rijden is hij er niet! Later 
zien we hem, als we alweer 40 km verder zijn, voorbij rijden in een Engelse vrachtwagen, we pikken 
hem dan verderop weer op. Na het stadje Pesaro, rijden we een half uurtje vlak langs de Adriatische 
Zee. Voor Ancona stappen we dan uit en lopen naar een groot tentenkamp. Het is al zondagmorgen  
01.00 uur, de maan schijnt helder. We krijgen per groep van 6 man een tent met bedden. Het is 
prima zo, we slapen kort daarop.  
 
27-5-1945  
Prachtig weer, het is groot mooi kamp hier. Veel Americaanse soldaten zijn hier en onder hen ook 
donkergekleurde soldaten. Het is hier een schitterende omgeving en vlak bij het strand, we zien de 
Adriatische zee vanaf het kamp. Als ontbijt krijgen we: 2 eieren, witbrood, thee en boter. Ook krijgen 
we maar even; 90 sigaretten, zeep, zakdoek, chocolade en briefpapier. Allen schrijven naar huis, de 
brief gaat per luchtpost naar Holland. We eten lekkere en rijpe moerbeien, zo van de bomen. Het 
middageten is lekker met dadels en bier uit America! s’Middags gaan we zwemmen in zee bij een 
Americaanse landingsboot, het water is heerlijk warm. s’Avonds brood, thee en cake. Negersoldaten 
dansen en slaan steeds op trommels. Heerlijk was de zon vandaag in de zon, we gaan laat slapen. 
Morgen gaan we hier weer vandaan; fijn!  
 
28-5-1945  
Opstaan in alle vroegte om 05.00 uur; om ± 08.30 vertrekken we voor de grote reis naar Napels. Per 
auto naar Loreto, vreselijk zoals alles hier verwoest is. Met 30 man gaan we in een wagon, het 
transport telt ± 2000 man. Om 11.30 uur vertrekken we, rijden weer door een totaal in puin 
geschoten gebied. Overal zien we hetzelfde beeld, heel Italië door. Onderweg op de stations (er rijdt 
schijnbaar geen andere trein dan de onze) verkopen vrouwen kersen en sinaasappelen. Daar we 
geen Italiaans geld hebben, ruilen we maar voor sigaretten en ik koop ook een liter wijn voor 10 
sigaretten. Rijden maar door steeds langs de Adriatische zee, die prachtig blauw is. De uren vliegen 
voorbij en zo wordt het avond, we hebben pas 1 brood in de trein gehad, het avondbrood vergeet 
men zeker. Slapen zo goed en slecht als het gaat in de wagon. In Foggia komt er een electrische 
locomotief voor en nu rijden we in de breedte Italië door, op weg naar Napels.  
 
29-5-1945  
De trein is steeds maar doorgereden, terwijl wij geslapen hebben. Het is prachtig weer en rijden door 
een schitterend landschap, ruilen op een tussenstation weer sigaretten voor kersen. We hebben 
knap honger en aan mijn pakketje, wat voor thuis bestemd is, kom ik niet; dan maar wachten. Op 
alle grond waar dat mogelijk is, verbouwd men rogge, maïs enz. Krijgen om 09.30 in Beneveto een 
ontbijt met brood, worst en thee. Zijn dan al 24 uur onderweg. Rijden door kilometers lange tunnels, 
de omgeving hier is woest en ook weer prachtig. Ruil op tussenstation wat onderkleding voor geld; 
400 lires, en koop weer kersen, sinaasappelen, noten, pinda’s enz. en ook lekker ijs. Om ± 17.30 uur 
eindelijk aan het eindstation, we zijn moe en half gestoofd door de lange treinrit. Dan is er ook nog 
regen. We worden met auto’s gehaald en naar een tentenkamp gereden, waar Franse officieren de 
leiding hebben. We zijn daar niet erg op gesteld, de laatste tijd zijn de Fransen ons niet erg 
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sympathiek. Zitten met 8 man in een tent, eten, maken ons bivak op en gaan pitten; dat zal vannacht 
wel gaan. Het is fijn zwoel weer s’avonds, we zitten ook ver in zuidelijk Italië. In deze streek groeien 
ontzettend veel kersen en ander fruit. Hebben vanuit de trein, dichtbij Napels, ook de Vesuvius nog 
gezien. Deze vulkaan is ± 1100 meter hoog. Over het algemeen valt het op dat de bevolking hier in 
Italië, vuil, arm en heel slecht gekleed is; dragen zelfs lompen.  
 
30-5-1945  
Klein mannetje, schat van me, wel gefeliciteerd met je 3e verjaardag. Ik had nog zo gehoopt vandaag 
thuis te zijn; in plaats daarvan zit ik nog in Napels. Maar hopelijk worden we van hieruit vlug naar 
huis gestuurd. Ik reken erop half juni weer thuis te zijn, maar dan moet het toch wel vlug gaan. Jij 
Wil, met je zoon gefeliciteerd, je zal wel een vreugde met hem hebben. Het is mooi weer, baden en 
worden ingespoten met luizenpoeder en onze kleding wordt uitgestoomd. Het eten is bedroefd 
weinig en daarover is gemopper en gekanker. Krijgen s’middags 100 sigaretten, 2 stukken Lux-zeep, 
2 staafjes vruchtenpastilles en 3 zakdoeken. Er is wordt ook door Marokkanen muziek gemaakt; 
mooi. Veel gedonder en ruzie over de handelwijze van de Fransen, over de theeverdeling. Schrijf een 
brief naar huis. Krijgen dan toch s’avonds nog warm eten met een sinaasappel.  
 
31-5-1945  
Vandaag onregelmatig weer, regen en dan weer mooi. De Belgen gaan naar een ander kamp hier in 
de buurt. Er komen hier weer veel Fransen bij. We hebben de Hollandse consul in Napels verwittigd 
van onze aanwezigheid hier, s’middags kwam hij op bezoek in het kamp, maar was tegenover ons 
erg wantrouwend. Vooral tegenover de 3 civiele Hollanders in onze groep, onze sterkte was dus 
geen 96 maar 99 man is. We hebben papieren moeten invullen en gaan hoogstwaarschijnlijk 
zaterdag of zondag weer weg. We lopen dan met 4 man naar Casoria, een klein plaatsje hier 10 
minuten vandaan en hopen daar vijgen, kersen, noten enz. te kunnen kopen. In Casoria is alles 
ontzettend vuil en arm. Een paar dagen terug moeten er in Napels 4 Franse ex-Kgf vermoord zijn. 
Daarom worden wij verzocht er niet heen te gaan, maar velen van ons zijn er al geweest, Napels is 
ongeveer 6 km verder.  
 
1-6-1945  
Het weer is weer goed, maar het is broeierig warm. Er zijn hier ontzettend veel vliegen en muggen, 
morgen gaan we eindelijk per schip weg van hier! Gelukkig vertrekken we uit dit kamp met de 
Fransen. We worden s’middags nog ingeënt tegen de pokken. Dan gaan we ook nog baden, hoewel 
dat hier erg primitief gaat. Het is een grote stofboel hier en het water moet worden aangevoerd per 
auto. Krijgen een Engels Rode Kruis pakket en 15 sigaretten, het pakket mogen we pas in Marseille 
openmaken. Gaan dan nog naar Casoria en drinken wijn wat gepresenteerd wordt door een Schot. 
Hebben geprobeerd een deken te verkopen voor 3000 lire, maar konden 700 lire krijgen, hebben het 
maar niet gedaan. Gaan flink tipsie terug naar het kamp, morgen moeten we vroeg op; de grote dag 
van het vertrek naar Marseille!  
 
2-6-1945  
Weer in alle vroegte opgestaan, ± 04.00 uur. Het is prachtig weer. We vertrekken in auto’s en rijden 
naar de haven van Napels, het is daar een drukte van belang. In de haven liggen vele grote schepen, 
er komt net een grote 2-pijper binnen. Er staan grote massieve gebouwen in Napels; maar de stad 
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kan mij toch niet bekoren, het is vuil en stoffig. Na een kop koffie met biscuits en 20 sigaretten te 
hebben gehad van dames van het Franse- en Britse Rode Kruis gaan we aan boord van een groot, 2-
pijps troepentransportschip met Engelse bemanning en soldaten. Het schip heet de “Duchess of 
Richmond” en is 20.000 ton groot. We kijken onze ogen uit, wat een schip! Hebben niet elk een hut, 
maar op dek 6, sectie 2, zullen we wel vanavond in hangmatten moeten slapen. Zo vanaf het schip, 
hoog en buiten Napels, is de stad toch wel mooi, massaal, met vele grote gebouwen. Fransen komen 
ook aan boord, de Engelsen zijn niet erg op hen gesteld. Voor transport komen er totaal 4000 man 
aan boord. De 61 Hollanders van Furnitz en Spittal zien we ook aan boord, oude bekenden van 
ongeveer 1,5 jaar terug uit Markt Pongau en enkele uit Graz. Ze zien er goed uit in hun nieuwe 
Engelse uniformen. De 30 Hollanders moeten dan voor het middageten in de keuken werken voor de 
verdeling van het eten onder de 2000 ex-Kgf. Het is warm daar, goed prima eten. We eten na afloop 
tot we bijna klappen. Het krioelt op het schip van de mensen in uniformen; Engelsen, Fransen, 
Belgen en Hollanders. 
 
 

  
Dagboeknotities en namen van bekenden 

 

 
Eten steeds flink in de keuken, goed en prima eten. We slapen in hangmatten en velen op het dek in 
dekens. Ik maak me erg benauwd voor thuis, vooral de laatste dagen, nu het ogenblik van weerzien 
nadert. De “big” heeft een 1e klas hut en eet met de officieren!  
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De “Duchess of Richmond”, het repatriëringschip Napels-Marseille 

 
3-6-1945  
Heb prima geslapen, is toch wel vreemd in een hangmat! De Hollanders hebben nu, in plaats van de 
Fransen, het heft in handen genomen op het schip, in de keuken, bij de officieren, voor de microfoon 
enz. s’Morgens om 7 uur vertrekt het schip. Buiten de haven ligt het mooie Hollandse, nu van rode 
kruizen voorzien, het hospitaalschip de “Oranje”. De kapitein van ons schip groet de Oranje met een 
luidspreker. Ik drink flink melk en ander goed spul in de keuken. Het water van de Middellandse Zee 
is diep blauw. Er wordt een Amerikaansche film aan boord vertoond: “Cover Girl”, mooi!  
 

 
Hospitaalschip de Oranje 
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4-6-1945  
Vroeg opgestaan, het is prachtig weer en we varen maar door. Tegen 10.00 uur zien we van ver de 
kust van Frankrijk naderen. Varen dan om 11.30 uur de haven van Marseille binnen en meren af aan 
de Quai du Port. Om ± 12.00 verlaten we het schip en worden welkom geheten door een Franse 
officier. In auto’s met Fransen en Belgen naar grote gebouwen van de Marine, waar door dames 
brood en wijn (zoveel als we maar willen) wordt gepresenteerd. Stuur een telegram en briefkaart 
naar huis. Velen zijn al flink dronken. Hoor van Holland waar het vreselijk moet zijn, zo vele doden 
door tyfus en honger; ben toch ongerust. Vannacht vertrekken we weer naar Parijs. Hoe vlugger we 
thuis zijn, hoe beter. Het is een drukte van belang en ga nog even de straat op; erg warm. Kunnen 
zoveel eten en drinken als we maar willen, velen zijn ziek van de wijn. Duitse KGF werken hier in 
Marseille. Moeten papieren invullen en krijgen dan 100 franc. Dan is er doktersonderzoek met 
röntgenfoto en het bespuiten met insectenpoeder, alles is wel goed georganiseerd. Krijgen dan een 
pakket Franse Rode Kruis- en 50gr tabak. Vele Fransen en Belgen zijn al weg naar huis. We kunnen 
nu elk ogenblik vertrekken, slapen en dommelen wat op ligstoelen. Heb me geschoren en gewassen, 
het is nu gelukkig haast voorbij. Er is muziek en zang door Franse artiesten om 02.00 uur (het is al 
dinsdag).  
 
5-6-1945  
Wederom is het prachtig weer. We hebben bijna niet kunnen slapen door de herrie. We moeten om 
07.00 uur buiten klaar staan, klimmen dan pas om 10.00 uur op de auto. Denken naar het station te 
gaan, maar in plaats daarvan gaan we naar een groot tehuis, een soort rusthuis, waar we ons 
moeten laten inschrijven en eten krijgen; goed middageten! Na een paar uurtjes weer weg per auto 
naar het grote station. De stad Marseille is zeer groot en gaan toch even de mooie stad in. Een ieder 
gaat goed gekleed, kopen limonade en aanzichtkaarten en zijn dan bijna door onze 100 franc heen; 
alles is heel erg duur. We zijn nog in een Engelse cantine geweest, voor 5 franc een kop koffie en 3 
gebakjes! Vele jongens van ons zijn al per trein weg. De organisatie hier is lang niet zo goed als bij de 
Engelsen. Om ± 12.00 uur is het vertrek van de trein; de grote reis naar Parijs gaat beginnen. We 
hebben nu wagoncoupe’s, maar weten met onze grote hoeveelheid bagage geen raad. Overal 
worden we door de bevolking en zusters van het Franse Rode Kruis begroet. Krijgen op vele stations 
witbrood met wijn, koffie, limonade, kersen enz., we rijden maar door, alsmaar door.  
 
6-6-1945  
Vroeg in de nacht zijn we in Lyon, we zijn nog moe en proberen weer wat te slapen. Rijden dan langs 
Dyon en dan weer door naar Parijs, waar we dan om 04.00 uur aankomen. We worden “afgehaald” 
door een Hollandse commissie; een kapitein is de commandant maar alles is een grote sof. We 
worden van het kastje naar de muur gestuurd. Krijgen van het Franse Rode Kruis goed te eten en een 
pakketje met o.a. 120 sigaretten, 3 busjes cornedbeef, 4 blikjes sardines, kaak, suiker, koek enz. 
Moeten om 08.00 uur weer aan het station zijn, om naar het “Hollandse kamp” te gaan en vandaar 
door naar Holland gestuurd te worden. Voelen dat er een vuiltje aan zit en informeren nader. 
Volgens zeggen van de kapitein en andere Hollandse militairen (in Engelse uniformen en zo uit 
Holland, weten zij veel en die ons eerst hopeloos ongerust maken en dan de mooie meneer willen 
spelen) is het ongeveer 60 km naar het Zuiden bij Lyon, maar in werkelijkheid is het 500 km! En we 
waren juist zo blij daar voorbij te zijn! We weigeren allen en velen gaan hun eigen weg, wat een 
organisatie! Piet Michel gaat dan naar de Hollandse consul en Amerikaanse commandant. Als hij veel 
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later terugkomt met 3 grote autobussen, om ons naar het station “Gare du Nord” te brengen, voelen 
we ons wat opgelucht. Intussen, gedurende het wachten op de bussen, hebben we ons gewassen en 
geschoren in een pisbak, waar slechts één kraan was! Er is weer een strop, de trein blijkt al weg te 
zijn. We krijgen dan voor de nacht wel een slaapplaats, maar dan wel 5 km verderop. Bussen komen 
en we laden dan onze bagage uit en weer in. Zo zijn we de hele nacht in beweging om slaapplaats te 
vinden. Om 02.00 uur s’nachts kunnen we dan in een voorhal van een sportarena op een stenen 
grond slapen, wat een beweging! De Hollandse militairen, die ons ter hulp moeten staan zien we 
niet, de organisatie is weer prima geregeld!  
 
7-6-1945  
Al weer vroeg op, het is een drukte van belang. Vele civiele Fransen, Italianen en ook Hollanders 
vanuit Graz zijn hier, zij wachten allen op hun vervoer naar huis. Er zijn hier in Parijs veel 
Americaanse bezettingstroepen. Parijs is een prachtige stad met mooie brede straten en grote 
gebouwen. We krijgen de indruk dat we aan ons lot worden overgelaten. Er is een Hollandse 
luitenant bij ons, maar daar gaat niets vanuit. Piet Michel en Chris van Pinsteren lopen hun benen uit 
hun kont voor ons om spoedig naar Holland te kunnen gaan. Vele jongens, zeker een 40-tal, zijn al 
weg, zitten misschien al in Holland. Maar wij hebben zoveel bagage, die we beslist willen meenemen 
naar Holland, zodat wij niet op eigen houtje durven te gaan. Hebben onze ogen en oren de kost 
gegeven en opgemerkt, dat veel civiele Duitsers van het “houtje” zijn of waren. Het is een hopeloze 
organisatie, vrouwen, meisjes en kinderen slapen bij en tussen de mannen, het is een grote bende! 
Hoorlander kreeg vannacht een nummertje makend stel op zich, die door hun bed op tweehoog, 
heen donderden! We krijgen eten van het civiele kamp, het is slecht maar het brood is echter 
behoorlijk. Vanavond gaan er 63 man weg, eerst de getrouwden onder ons en morgen de anderen. 
Piet Michel en Chris van Pinsteren zijn erg actief geweest en met goed resultaat. Morgenochtend om 
07.30 uur zullen de auto’s komen, maar vanavond om 23.00 uur is het plotseling dan toch zover. 
Voor veel jongens jammer, want deze hadden voor s’nachts bijna allen een scharreltje opgedaan! 
Normaal in Holland is dat een stiekum gescharrel, hier gaat dat open en bloot. Komen dan aan in het 
gebouw van de Hollandse delegatie, voor Kgf en politiek-civielen, waar we slapen op matrassen.  
De radio speelt dansmuziek en onder het genot van een kopje thee met biscuits en de gedachte om 
morgenavond per trein naar Weert in Holland te gaan, doet ons gelukkig en snel inslapen.  
 
8-6-1945  
Prima geslapen. We krijgen dan weer een keuring, echt Hollands. Eten brood en koffie zonder melk: 
krenterig. Er zijn vele politieke gevangenen, die wachten op terugzending naar Holland; wat hebben 
deze mensen veel meegemaakt en geleden. Er zijn daarbij veel joodse mensen. Het eten vanmiddag 
en vanavond is niet veel soeps. Krijgen geen 500 franc en 20 sigaretten, zoals de 20 jongens die 
gisteravond al weg gingen. We krijgen het geld enz. niet, daar we niet naar het kamp, ongeveer 500 
km terug, gegaan zijn. Er is hiervan een rapport opgemaakt en Michel moet zich in Holland voor de 
Krijgsraad verantwoorden! Er is ook een geval van belediging geweest, van een sergeant tegen een 
kapitein! Vanavond gaan wij weg. Om 22.00 uur vertrekken we, in een fijne trein, waarin uitsluitend 
Americanen en wij in reizen, er is ruimte genoeg. We hebben een stuk witbrood gekregen en busje 
met vlees en bonen, is beslist niet te royaal.  
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9-6-1945  
Om 08.00 uur in Brussel. Hebben onderweg nog 3 kaakjes, 1 sigaret en kop koude koffie gehad! Wat 
wordt er hier toch weer “goed” voor ons gezorgd. We worden afgehaald door 2 Hollandse kapiteins 
in Engelse uniformen, eten brood met koffie in een gebouwtje van het Belgische Rode Kruis. Daarna 
naar een gebouw waar vele Hollanders zijn. Dit zijn hoofdzakelijk joodse mannen, vrouwen, jongens 
en meisjes. Hier krijgen we goed te eten en s’middags ook nog 500 franc en 10 sigaretten. Eerst zijn 
we weer voor niets naar het station geweest. Zaten met de bagage al in de verloftrein voor de 
Engelsen en Americanen, maar konden niet mee; we gaan vannacht pas om 01.00 uur. Er is een 
kermis in Brussel, kopen daar ijs en nougat. Alles is er te koop en voor Wil koop ik een paar fijne 
kousen en zakdoekjes voor 350 franc. De jongens kochten 50 prima sigaren in kistje voor 150 franc, 
Americaanse Camel-sigaretten voor 45 franc. Omstreeks 24.00 uur gaan we weer per auto buiten 
Brussel, om daar op de trein naar Tilburg in Holland te gaan. Krijgen eerst in een grote mooie cantine 
van het Belgische Rode Kruis wat brood en koffie. We spreken Hollanders, die voor de bewaking van 
Duitse Kgf, vrijwillig bij het Americaanse leger dienst hebben genomen. Zij vertellen van de grote 
ontevredenheid onder de Hollanders omdat de Duitse Kgf het beter zouden hebben dan de 
Hollanders(?). Dan vertrekken we eindelijk naar Holland.  
 
10-6-1945  
Met een transport van ongeveer 2000 man; Hollandse Kgf, politieke- en civiele personen en ook NSB-
ers onder bewaking, zijn we dan om 05.00 uur van Schaarbeek, voorbij Brussel, vertrokken. Koud is 
het nu, de mensen zien er vuil en armoedig uit. Er zijn daarbij veel joodse mensen die uit de werk- en 
concentratiekampen komen. In de ochtend rijden we Holland binnen. We krijgen een koude 
ontvangst, ze weten niet wat ze met ons moeten doen, wat een organisatie! Niets van het Rode Kruis 
of wat dan ook is aanwezig. Dit is een echte Hollandse geest; weinig of niets geven. Wachten op het 
station in Tilburg op vervoer per auto naar een kazerne in Weert, waar vandaan we dan naar huis 
gebracht zullen worden. We krijgen toch nog wat te eten, hoewel we daar lang op moeten wachten. 
We zien ook hoe een man, een NSB-er, geschopt en geslagen wordt. Op het station in Tilburg hebben 
we lekker brood en thee van de Engelsen en Canadezen gekregen. De ontvangst in Holland hadden 
we ons toch heel anders voorgesteld. s’Middags om 17.00 uur met de trein weg, rijden over 
Eindhoven naar Weert, waar we dan om ± 21.00 uur aankomen. Weert is een mooi plaatsje, rijden 
dan een mooie kazerne binnen, waar we dan het eerste welkomswoord horen van een grootmajoor. 
Eten daar brood en drinken thee. We zien daar ook jongens van het Stalag IV-B (Mühlberg) die er 
mager en slecht uitzien en nog in dezelfde Russische uniformen lopen, vies en grauw, als in het begin 
van onze krijgsgevangenschap. We popelen allen om naar huis te gaan, morgen gaan we eindelijk 
weg. We moeten weer papieren invullen, voortaan krijgen we een jaarwedde; dus als van een 
beroepsoldaat!  
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Formulier van de repatriëring (Bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv 130 repatriering letter G) 
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                                  Aankomst in Holland 
 

 
Vertrek uit Weert en per auto naar huis 
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11-6-1945  
We krijgen s’morgens ieder nog 100 gulden als voorschot op ons soldij. Omstreeks 12.00 uur 
vertrekken we met auto’s van het kazerneterrein. We zijn blij als we eenmaal wegrijden en toch ook 
weer niet, want hoe zal het thuis zijn? Rijden met een grote omweg over Nijmegen en Arnhem waar 
heel veel huizen en gebouwen kapot zijn geschoten. Tegen de avond zetten we de eerste 
Rotterdammers op hun geboortegrond af. Ik laat me zelf afzetten in de Grieksestraat maar wel een 
paar huizen verder dan het huis met nr. 34. Een groot bord met rozen, waarop “Welkom thuis” prijkt 
boven de deur. Een gelukkig weerzien volgt met vrouw en kind. Daarna krijg ik nog een grote bos 
bloemen van de verschillende buren, een aardige attentie is dat. We hebben elkaar ontzettend veel 
te vertellen en laat mijn bagage uitpakken door m’n groot geworden jongen. Ik ben gelukkig weer 
thuis; wat ben ik een tijd weggeweest; bijna 2 jaar! Mijn vrouw en jongen zien er prima en gezond 
uit. Ik had werkelijk angst, dat er wat gebeurd zou zijn; maar dat kwam ook door alle geruchten en 
oorlogsberichten. Wat is alles thuis weer vreemd, ik moet daar weer aan wennen, ik ben heel erg 
gelukkig. Dit is gelukkig het einde van een zware en bewogen periode in mijn leven.  
 

Nu weer met volle moed aan den slag, veel opbouwen en alles aanpakken! 
 
 

 
Na 2 jaar weer thuis ……..Grieksestraat 34a Rotterdam ΔΔ 
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Gelukkig weer bij vrouw en kind! 


