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1. Voorwoord 

Het dagboek van korporaal Lucas Wilhelmus (Luuk) Kuijk is direct vanuit het origineel 

bewerkt door zijn zoon. Zeer persoonlijke stukjes, die meestal beschreven zijn aan het 

eind van een dag, zijn uit die bewerking weggelaten.  

Het originele dagboek is bewaard gebleven als een stapel losse velletjes die ooit in 

een twee-gats ringband gebonden waren. Daar waar de gaatjes in het papier zijn 

gemaakt is regelmatig enige tekst verloren gegaan.  

Het dagboek beslaat de periode van 29 september 1943 tot en met 31 mei 1945 en is 

vanwege de beschrijving van de Arbeitskommando’s in Nerchau, HASAG te Leipzig, 

Oertel te Engelsdorf en het bombardement van 6 april 1945 een zeldzaam dagboek 

met een grote historische waarde. 

 

Schuin gezette tekstdelen zijn door de bewerker aan het dagboek toegevoegd, ten 

einde zaken te verduidelijken of in een breder perspectief te plaatsen. Op deze manier 

wordt het duidelijk dat Luuk Kuijk niet alleen tijdens zijn periode van 

krijgsgevangenschap een aantal goede vrienden is verloren. Dat overkwam hem ook 

in de meidagen van 1940 toen hij, nog net geen 22 jaar oud, verzeild raakte in de 

gevechten met de Duitsers in het gebied tussen Veenendaal en de Grebbeberg.  

 

Lucas Wilhelmus (Luuk) Kuijk werd geboren op 23 juni 1918 te Haarlem. Luuk trouwde 

op 12 november 1942 in Haarlem met Corrie J. van Eijk. Nadat hij tien maanden 

getrouwd was werd hij op 25 jarige leeftijd gevangengenomen en gedwongen om 

opnieuw in krijgsgevangenschap te gaan. Op dat moment was zijn vrouw net acht 

weken zwanger. Zijn eerste zoon werd bij afwezigheid van Luuk, in mei 1944, geboren. 

 

Het gezin woonde in 1943 aan de Driebergenstraat 353 in Den Haag1), maar verhuisde 

tussen 1944 en 1945 naar de Kruistochtstraat 64 in Haarlem.2) 

Luuk Kuijk is op 3 maart 2004 overleden.  

Zijn vrouw Corrie Kuijk-van Eijk overleed op 20 januari 2017. 

 

 
Luuk Kuijk 

  

 
1 Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 20 melding 3968. 

2 Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 135 repatrieringen letter K. 
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Copyright  

Dit dagboek is eigendom van de familie Kuijk. 

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

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

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

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewerker.  

 

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites en daarmee het digitaal 

beschikbaar stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is niet toegestaan en 

wordt beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te 

achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de 

uitgever in verbinding stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de 

samenstelling van dit boek, kan de bewerker geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 

eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

E. van der Most © 

Gouda, 5 april 2021  
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2. Mei 1940, de eerste keer in krijgsgevangenschap 

Lucas Wilhelmus Kuijk, slager van beroep, werd in maart 1937 als gewoon 

dienstplichtige, ingelijfd in het leger bij zijn onderdeel van eerste keuze, het 10e 

Regiment Infanterie. 3) De infanterie opleiding voor 10 R.I. werd in 1938 gegeven in 

Ede (Zie: Oorlogsdaden van het 10e Regiment infanterie te Ederveen - De Klomp - 

Veenendaal - Leersum, C. Cramer). De onderstaande foto toont de opleidingsklas 

waarin Luuk Kuijk zat. De foto werd genomen voor de ingang van het R.K. militaire 

tehuis in Ede. 

 

 
10 R.I. voor het R.K. militaire tehuis, Prins Bernhardlaan 7 te Ede in 1938. 

Het tehuis werd gebouwd in circa 1921 en verwoest op 17 september 1944. 

Luuk Kuijk middelste rij 5e van links. 

 

 
Het R.K-tehuis in Ede. 

 
3 Noord-Hollands Archief, archief 23, registratie 456 uit 1938 (militieregisters). 
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Manschappen van 10 R.I., waarschijnlijk tijdens de opleiding omstreeks 1938. 

Achter midden Jan van Gent (?). 

 

Op 24 februari 1939 werd Luuk Kuijk op groot verlof gestuurd. In 1940 werd hij echter 

weer gemobiliseerd. 

 

Verslag van Sergeant J.J. Munter 

Beste Vrienden, 

De maand Mei is in het land. De strenge koude heeft plaats gemaakt voor het milde 

voorjaarszonnetje, de dorre takken worden groen, de natuur herleeft en ook wij mensen 

maken ons op om van de maand Mei te genieten. Zoo was het altijd, zoo is het nu, en 

zoo was het ook in de Meimaand 1940. Doch de zoo fel begeerde maand Mei heeft voor 

ons een geheel andere betekenis gekregen. Het doet ons terugdenken aan donkere, 

sombere dagen, aan dagen van spanning en angst en aan het verlies van vijf onzer 

eigen kameraden en van duizenden andere Nederlanders. 

Vijf onzer jongens, de vrienden Van Leeuwen, Stuut, Honschooten, Mostert en Van Gent 

zijn gebleven tijdens het vervullen van hun plicht. De eerste vier hebben hun laatste 

rustplaats op den Grebbeberg en de laatste rust in zijn woonplaats. 10 Mei komen wij 

allen tezamen om gezamenlijk hen die op de Grebbeberg liggen te herdenken en dan 

laten wij onze gedachten gaan naar het kerkhof te Weesp waar Van Gent ligt. En om te 

herdenken gaan wij terug naar de dagen in Mei 1940. 

Het was Donderdagavond en na volbrachten dienst begaven wij ons ter ruste. In den 

nacht werden wij gewekt en wel door onze Compagniescommandant zelf met de 

boodschap, dat wij ons in oorlog bevonden met Duitsland. Ons eerste werk was de 

compagnie te wekken, waarna wij een haastige bijeenkomst hadden op het 

compagniesbureau en waar wij onze opdrachten in ontvangst namen. Reeds een half 

uur daarna was de lucht bewolkt van de vijandelijke vliegtuigen, terwijl de rookwolkjes 

van ons afweergeschut zich aftekenden rondom de vliegtuigen en tegen de helblauwe 
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lucht. Zoo ging iedere sectie apart op mars voor het innemen van de stellingen en 

verblijven we voorts bij de 4e Sectie. 

In onze stellingen aan de Munnikenweg aangekomen stelden wij onze mitrailleur op 

tegen luchtdoelen en vuurden wij onze eerste patronen af op een drietal zware 

bommenwerpers, die op geringe hoogte over ons heen vlogen. Direct hierna suisden de 

scherven ons om de oren van granaten welke door een batterij luchtdoelgeschut aan de 

Roode Haan werden afgevuurd. Na deze eerste gevechtshandelingen kwam ons derde 

stuk met Sergeant Zwart ons completeren. Wij brachten onze stukken in stelling en 

wachtten rustig verdere orders af. Ik kreeg instructies van het Bataljonsbureau en mij 

werd de functie toegewezen van commandant van het Bataljons-Munitiedepot. Ik moest 

mij in het bezit stellen van een wagen voor het vervoeren van de munitie naar de 

verschillende stellingen. 

De dag was verder tamelijk rustig verlopen en de nacht vertoonde de eerste sporen van 

den oorlog. Rondom ons heen was het een vuurgloed van de in brand gestoken 

boerderijen. In de verte zagen wij de Kerkewijk branden, die zich als een rode gloed 

tegen de zwarte nacht aftekende. De dag hierop bracht weinig variatie. Een bezoek van 

mij aan het keukenpersoneel van ons aan de Prins Bernhardlaan bracht voor mij de 

eerste beschieting en wel van zware mortieren. Deze projectielen suisden door de lucht 

en ontploften dicht in onze nabijheid. Hals over kop zochten wij beschutting in de kelder 

van de familie v.d. Meyden. Het duurde slechts kort. In de stellingen teruggekeerd 

kregen wij bezoek van tientallen honden, half dol van angst en door opgelopen 

verwondingen. Deze dieren bevolkten onze stellingen en we gingen er toe over om ze te 

doden, daar zij ons 's nachts veel last bezorgden. De nacht bracht voor mij wederom 

munitie rijden en laden en lossen met mijn beste helpers Bakker en De Vries. Een 

lichtkogel zette ons dien nacht in een helder licht. 

De derde dag bracht hetzelfde als de dag hiervoor. 's Middags kregen wij, die als reserve 

dienst deden in de stoplijn, bevel om de stellingen te verlaten. Met onbekende 

bestemming gingen wij Veenendaal door om bij Hotel "La Montagne" halt te houden. 

Gelukkigerwijze kwamen wij te laat, omdat een andere afdeling onze bestemming reeds 

gekregen had. Onverrichter zake keerden wij weer naar de Munnikenweg terug om daar 

onze stellingen weer in te nemen. Inmiddels was het bevel "ieder houdt stand en 

sneuvelt ter plaatse" tot ons doorgedrongen. Na weer een nacht van munitie laden, 

lossen en rijden brak de vierde dag voor ons aan en omstreeks dezelfde tijd als de dag er 

voor kregen wij wederom bevel de stellingen te verlaten. Onze fourier nam wederom 

mijn functie van Bataljons-Munitiedepotbeheerder weer over. Evenals de vorige dag 

gingen wij langs dezelfde weg en trokken voorbij "La Montagne" om op ongeveer 200 

meter voorbij het zwembad halt te houden en daar verdere bevelen van onzen 

toegewezen commandant, kapitein Sluis, af te wachten. Hier kregen wij bevel om rechts 

in het bos met een tussenruimte van 50 meter stelling te nemen, terwijl wij links, dus de 

Cuneraweg, beveiligd waren door een sectie zware mitrailleurs van een ander regiment 

(11 R.I.). 

Hier kreeg ik de eerste tonelen van de oorlog te zien van zeer nabij. Lange colonnes 

infanterie en P.A.G. zagen wij terugtrekken van den Grebbeberg en de eerste wagens 

met gewonden reden ons voorbij. De stroom van terugtrekkenden hield maar aan en wij 

vroegen ons af waarom wij hier moesten blijven. Na enige tijd stuurden wij een 

ordonnans naar onze toegewezen commandant met de boodschap, dat alles 

teruggetrokken was. De ordonnans kwam terug met de boodschap, dat we onze 
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stellingen moesten blijven bezetten. De stroom van vluchtelingen verminderde en 

weldra was het stil in ons voorterrein. Wij versterkten onze opstellingen met zandzakken 

en maakten onze eigen dekkingen met de pionierschoppen in orde. Tegen de 

avondschemering waren wij hiermede klaar en wachten wij in zenuwachtige stemming 

de dingen af die komen zouden. Even tot rust gekomen werden wij opgeschrikt door 

geweervuur hetwelk achter ons werd afgevuurd. Het bleken achteraf onze eigen 

tirailleurs te zijn - wij kropen in onze kuiltjes en de kogels suisden door de lage boschjes 

waartussen wij lagen. 

De nacht was erg koud en er werd weinig gesproken. Wij haalden uit het verlaten huis 

nabij ons dekens en kleden om ons in te wikkelen. Heel in de verte hoorden wij die 

nacht een uren lang aanhoudend geknetter, hetgeen later een brandende munitietrein 

bleek te zijn. Tegen de morgen liepen wij verkleumd heen en weer en gingen in het huis, 

dat 10 meter van ons afstond op onderzoek uit om te kijken of er nog wat van onze 

gading was. Een van ons verschoonde zich met damesondergoed, de een had dit, de 

ander dat. Toen op een gegeven moment De Bree met de boodschap kwam, dat een 

hele troep soldaten over de Cuneraweg in aantocht was. Wij waren in de 

veronderstelling dat het nog meer terugtrekkende Nederlandse troepen waren, tot wij 

eindelijk tot de conclusie kwamen, dat de vijand aan ons voorbij trok. Het bevel tot 

vuren werd gegeven en al spoedig vuurde ons wapen zijn eerste vuurstoot af, terwijl het 

vuren van de nevenstukken ook een aanvang nam. Nu pas bemerkten wij, dat de 

nevensectie links van ons spoorloos zonder melding vertrokken was en zodoende de 

gehele Cuneraweg vrij voor doortocht was. Van onze commandant was geen spoor 

meer te bekennen en was ieder op zichzelf aangewezen. 

Na de eerste vuurstoot weigerde ons wapen, terwijl de vijand ons begon in te sluiten, 

hiermede gesteund door het huis, dat ons alle zicht ontnam. Van hieruit kon de vijand 

ons zonder moeite met handgranaten bereiken en de eerste handgranaat ontplofte 

tussen korporaal Kuyk en mij. Ons wapen was niet meer op gang te krijgen en ik 

besloot om terug te trekken, terwijl een seconde daarna ons wapen door een 

handgranaat omhoog werd gedrukt en totaal buiten werking werd gesteld. Op handen 

en voeten kropen wij naar ons tweede stuk van Sergeant Van Leeuwen, terwijl de vijand 

op geen twintig meter van ons verwijderd was. De kogels floten ons om de oren èn van 

de vijand èn van onze tirailleurs achter ons. Sergeant Van Leeuwen had ook met storing 

te kampen en wij besloten om gezamenlijk terug te trekken. Doch in uiterste 

plichtsbetrachting wilde sergeant Van Leeuwen zijn wapen medenemen, wat drie onzer 

kameraden noodlottig werd. Nadat zij enkele meters met hun wapen hadden gesjouwd 

en op een open korenveldje achter ons terecht kwamen werden sergeant Van Leeuwen, 

korporaal Van Honschooten en soldaat Van Gent dodelijk getroffen. Van soldaat Stuut 

en Mostert kan ik niets vertellen. 

Dit alles heb ik waargenomen vanuit een diepe kuil, een oude artillerieopstelling. Na de 

regen van kogels was ik nog steeds van mening, dat de drie vrienden plat op de grond 

waren gevallen om dekking te zoeken. Achteraf werd ik gewaar, dat ze gesneuveld 

waren. Ik ben toen zig-zag gewijze over het korenveldje gekropen het bos in naar 

Prattenburg. Hier voegden zich nog zes anderen bij mij, o.a. Kraak, De Bree, De Joode 

en nog enige anderen en gingen wij op weg met onbekende bestemming. Over Leersum 

naar Scherpenzeel. Bij Woudenberg gekomen werd deze plaats beschoten door de 

artillerie en zochten wij dekking in een kelder. Na veel omwegen zijn wij eindelijk 's 

avonds tegen 8 uur in Amsterdam aangekomen. 
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Dit is zo ongeveer de toedracht van hetgeen gebeurd is in de oorlogsdagen met de 4e 

Sectie. Nog lang heb ik alles niet verteld, dat zou te veel papier en tijd in beslag nemen. 

Enkelen van ons kunnen zich onze terugtocht naar Amsterdam nog wel levendig 

herinneren. De achter-volging van die patrouille en de vlucht onder die grote rode stier 

door in de boerderij en de beschieting van Woudenberg enz. enz. 

Ik heb getracht zoo in grote lijnen te vertellen de manier waarop wij onze kameraden 

verloren hebben, zoals ik mij dit nog herinneren kan. Misschien zijn er nog die het beter 

toe kunnen lichten, waarvoor ik mij ook aanbevolen houd. 

Na veel dank aan den Heer Enderman voor de uitnodiging om dit relaas te schrijven en 

voor de opname er van, met een tot ziens op 10 Mei en de hartelijke groeten aan allen, 

verblijf ik, 

J.J. Munter, voormalig Stukscommandant 4e Sectie. 

 

 
Indeling 13 / 14 mei 1940 (www.grebbeberg.nl). 

 

Korporaal Luuk Kuijk was dus ingedeeld bij de 4e sectie zware mitrailleurs onder leiding 

van Sergeant J.J. Munter. Uit een verslag dat Luuk Kuijk na de oorlog opstelde blijkt het 

volgende:  

 

Bij het uitbreken van de oorlog (Pinksteren 1940) moest mijn mitrailleurcompagnie  

(10 R.I. 1 Bataljon Mitrailleur Comp. MC 1-10 R.I.) de aftocht dekken voor de 

terugtrekkende troepen. Heel Veenendaal moest geëvacueerd!  

We kregen bevel op te trekken door Veenendaal vanaf de stellingen aan de 

Munnikenweg (in zuidelijke richting) naar de Cuneraweg, de weg van Veenendaal naar 

Rhenen. 

De Duitsers waren kennelijk doorgebroken op de Grebbeberg en langs de Cuneraweg 

op mars naar Veenendaal. Wij moesten stelling nemen langs beide zijden van de weg 

en reeds kwamen de eerste wagens met gewonden vanaf Rhenen bij ons langs. Dat 

was een verpletterende indruk die jongens huilend en kermend te zien. Velen riepen: 

“Maak dat je wegkomt! Ze komen eraan met heel velen en met veel materiaal!” 

Daar lagen we dan met onze verouderde wapens (1 zware mitrailleur en de rest 

bewapend met de karabijn M95, in het achterterrein 1 stuk van 6 Veld).  
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Een mitrailleursectie met zware mitrailleur. 

 

 
Twee verschillende types Hembrug karabijnen M95 met bajonet  

(foto en voormalige collectie E. van der Most). 
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Twee stukken 7 Veld. 

 

De nacht kwam met angst en spanning. We hoorden van alles en wisten niet wat we 

ervan moesten denken. Zaten ze ook in de bomen?? Wie weet.  

Toen het daglicht aanbrak zagen we de moffen echter gewoon over de weg tussen 

onze stellingen doorlopen. Wat waren we toch onervaren en slecht uitgerust. 

Niemand durfde, uit angst, te schieten. Veenendaal werd bijna voetstoots ingenomen 

en velen zijn daarna door de bossen teruggetrokken. Toch bleven sommigen nog 

achter, waarom is nooit bekend geworden. 

 

Daar zijn ook vijf vrienden gesneuveld, namelijk: 

• Sergeant L.J.C. van Leeuwen, gesneuveld 14 mei 1940, 

• Korporaal J. van Honschoten, gesneuveld 14 mei 1940, 

• Soldaat Jan van Gent (niet begraven op de Grebbeberg, maar te Weesp), aan 

verwondingen overleden 19 mei 1940, 

• Soldaat Jan Mostert, gesneuveld 14 mei 1940, 

• Soldaat Henk C. Stuut, gesneuveld 14 mei 1940. 
 

 
Monument 10 R.I. op het Militair Ereveld Grebbeberg. 
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Jan van Gent. 

 

Bij de terugtocht door de (Prattenburgse) bossen lagen ergens nog twee gewonden 

te roepen om hulp. Er werd gesuggereerd, dat het spionnen konden zijn. De Duitsers 

maakten wel gebruik van gevangen soldaten in Nederlandse uniformen. Het kon een 

hinderlaag zijn, dus werd er doorgegaan, vreselijk eigenlijk. Wat zal ervan geworden 

zijn? Deze gedachte is jarenlang blijven hangen bij mij. 

De terugtrekking ging verder langs binnenwegen en paden, op een gegeven moment 

zagen we in de verte de drukke Rijksweg (A12) Arnhem-Utrecht. Hierop was veel Duits 

verkeer. We moesten er overheen om zo achter de Waterlinie te kunnen komen. Door 

de greppels langs de weg kropen we verder en bij een opening in al dit verkeer 

gingen we erover. 

Na vele omzwervingen (de Klomp, Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden) kwamen we 

uiteindelijke toch in Amersfoort, in een lege stad! Dat was erg angstig. We keken bij 

iedere hoek met pistool in de hand naar vijanden. Verder lopend naar Hilversum via 

Woudenberg (via Woudenberg is niet waarschijnlijk). In Hilversum stond een militaire 

vrachtwagen bij een café. Dit was een commandopost geweest, die zich nu terug ging 

trekken achter de beroemde Waterlinie. We konden meerijden. Onze groep was toen 

nog een man op twaalf denk ik. Het doel was Weesp, daar zat de Generale Staf 

ergens. In eerste instantie werd gedacht dat wij deserteurs waren. Het was blijkbaar 

nog niet doorgedrongen dat de Grebbelinie doorbroken was! Al heel gauw werd dit 

dus wel duidelijk en konden we op transport naar Amsterdam (schoolgebouw 

Zeeburgerdijk). Inmiddels was er gecapituleerd en mochten we wel de stad in, maar 

nog niet naar huis. We hebben toen de intocht van de moffen gezien. 

 

Na een paar dagen werden de jongens van 10 R.I. naar hun depot Leiden 

overgebracht. Weer in een schoolgebouw (waarschijnlijk de gemeentelijke HBS) en op 

dat moment dus krijgsgevangen. Al die dagen niet kunnen wassen, we stonken van de 

viezigheid. In een zwembad mochten we douchen en zwemmen. Schoon goed had je 

niet, wat je aan had gehad stond stijf van vuil en zweet. Vooral sokken!  Dat moest je 

dus weer aantrekken!  
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Hier in Leiden vond de eerste ontmoeting plaats met Corrie en mijn ouders. Deze 

waren eerst vergeefs in Amsterdam gaan zoeken, iemand had hen verteld dat ik daar 

was. 

Een paar dagen later werden we door de Duitsers vrijgelaten. De allereerste naam was 

de mijne! Hoogstwaarschijnlijk door het “Zakenverlof” dat ik tijdens de mobilisatie 

had genoten. Ik kreeg meteen een vervoersbewijs naar huis, dezelfde avond was ik 

thuis! 

Het werk thuis weer opgepakt. De jaren van bezetting waren begonnen. 
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Situatie 10 mei 1940 ten westen van de Grebbeberg 
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Situatie 13 mei 1940, circa 19.00 uur en (in rood) de globale route van de aftocht 

(reconstructie route door E. van der Most) 

 

 
De voormalige stelling van 10 R.I. tussen de Cuneraweg en Veenendaalsegrindweg 

(foto E. van der Most 2018) 
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Schuttersputten van 10 R.I. en/of 20 R.I. in het Prattenburgsebos (foto E. van der Most 2018). 

 

 
De weg door het bos in de richting van de A12 (foto E. van der Most 2018). 
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3. September 1943, de tweede keer in krijgsgevangenschap 

 

Dit dagboek vangt aan op 29 september 1943. 

 

Alvorens aan te vangen met mijn verhaal, moet het volgende vermeld worden: toen er 

(in april en mei 1943) in de kranten bekend werd gemaakt dat de Nederlandse 

Weermacht wederom in krijgsgevangenschap moest komen, werd er een uitzondering 

gemaakt voor de voedselvoorziening. Daarbij bleek dat er voor het slagersbedrijf een 

(blauwe) "Ausweis" te verkrijgen was voor degenen die een zaak hadden, of chef waren 

van een zaak met een bepaalde omzet over een bepaald tijdvak, (dit was respectievelijk 

ƒ 6.000, - over het eerste kwartaal van 1943), maar geboren voor 1918. Aangezien 

ikzelf geboren ben in 1918 (juni), was ik dus een half jaar te jong en moest er op een 

andere wijze een oplossing gevonden worden, daar mijn patroon mij niet in dienst kon 

houden zonder "Ausweis". Een collega (slager) van mij, G. Benschop (bedoeld is G.W. 

van Benschop, Van Musschelbroekstraat 168 Den Haag), was door een zekere H. Prins, 

Voorthuizenstraat 37 (Den Haag), aan een Ausweis gekomen. Ik hoorde dat en kwam 

door hem in verbinding met genoemde Prins. Om kort te gaan, ik kon aan de 

krijgsgevangenschap ontsnappen, ook al was het op zogenaamde clandestiene wijze. 

Dit gebeurde kort voor mijn verjaardag (23 juni). Drie maanden later (op 28 september 

1943) echter werd plotseling G.W. van Benschop door de politie opgehaald en 

verhoord. Vervolgens werd Prins "eingesperrt". De zaak was verraden en ik werd door 

de Feldgendarmerie opgehaald en "eingesperrt". 

 

Woensdag 29 september 1943 

Dat was woensdag, 's middags om half vijf, 29 september 1943. Eerst werd ik 

overgebracht naar de politiepost Van der Vennestraat (hoek van Miereveldstraat 58 te 

Den Haag) en vandaar naar de Feldgendarmerie, Lange Voorhout 48 (Den Haag). 

Aldaar werd ik verhoord over de zaak Prins en kwam ik 's avonds om ongeveer 10.30 

uur terecht in de gevangenis te Scheveningen aan de Pompstationsweg. 

 

 
Gevangenis aan de Pompstationsweg (beeldbank Den Haag). 



18 

 
 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een groot gebrek aan celruimte in de gevangenis 

aan de Pompstationsweg. Om hierin te voorzien werden in 1918 de zogenaamde 

cellenbarak gebouwd. Deze, overigens stenen barak, was bedoeld als noodgevangenis 

voor de talloze veroordeelde smokkelaars. Het gebouw werd op 13 oktober 1919 in 

gebruik genomen en telde 501 cellen. Nog maar net in 1922 gesloten, werd deze weer 

als hulpgevangenis voor militairen in gebruik genomen voor dienstweigeraars. Dit 

laatste duurde ongeveer anderhalf jaar. Daarna werd het gebouw tot 1929 opnieuw 

gesloten. Vanaf die tijd werd het gebruikt voor veroordeelden tot korte straffen, dan wel 

voor gevangenen met hechtenis. Er werd aan het begin van de oorlog een nieuwe barak 

bijgebouwd. De barakken dienden vanaf mei 1940 tot aan de capitulatie als huisvesting 

voor krijgsgevangenen. In de strafgevangenis werden de Deutsche Untersuchungs- und 

Strafgefängnis (later tevens de Kriegswehrmachtgefängnis) en de Polizeigefängnis 

ondergebracht. De Polizeigefängnis stond overigens onder leiding van de 

Sicherheitspolizei. Medio maart 1941 tot aan de bevrijding, werd de Polizeigefängnis 

gehuisvest in de Cellenbarakken. In de volksmond kregen deze de veelzeggende 

bijnaam van "Oranjehotel". 

 

Donderdag 30 september 1943 

Ik zag daar ook Prins bij mij in de cel komen (die dag trouwde ook een zekere Plegink 

(bedoeld is Leo Pleeging (kgf. 98462)die op deze dag in het huwelijk trad met Catharina 

Jacoba Maria Geijsendorpher) in de gevangenis, dat moest doorgaan).  

Ook zag ik Benschop (bedoeld is G.W. van Benschop (kgf. 98502)) en nog anderen -

veertien bij elkaar- van dat complot. Er werd gegist en getwist over de verrader, maar 

een uitkomst was er niet. 

 

Vrijdag 1 oktober 1943 

‘s Middags werden we overgebracht naar de Waterloo-kazerne in Amersfoort. Daar 

waren nog meer krijgsgevangenen. Allen verraden onderduikers. We mochten bezoek 

ontvangen en schrijven zoveel we wilden. 

 

Donderdag 7 oktober 1943 

Er ging een transport naar Duitsland en de club van veertien ging niet mee.4)   

 

De groep van veertien bestond waarschijnlijk uit: 

1. Anthonie Willem Frederik Ekering (kgf. 98506), 

2. Arend Johan Brouwer (kgf. 98539), 

3. George Gelauff (kgf. 98507), 

4. Gerrit Willem van Benschop (kgf. 98502), 

5. Hans van der Made, 

6. Henri Lodewijk Johannes Walhain (kgf. 98501), 

7. Hermanus Adrianus Kleijn (kgf. 98524), 

  

 
4 Het betrof een transport van circa 60 man dat op 9 oktober 1943 aankwam in Stalag IV-b Mühlberg.  

In dit eerdere transport zat onder meer Leo Pleeging, die aanvankelijk waarschijnlijk wel deel uitmaakte 

van de club van veertien. 
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8. Josephus Johannes Timmermans (kgf. 98526), 

9. Lucas Wilhelmus (Luuk) Kuijk (kgf. 98535), 

10. Pieter Johannes Wiersma (kgf. 98520), 

11. Willem Adrianus van Zutphen (kgf. 98498). 

 

Wij meenden daarom dat wij als getuige in de zaak Prins-Sido voor het Duitse 

krijgsgerecht moesten verschijnen. Van genoemd transport (het transport van 7 

oktober) vluchtten er zes, waarvan er één is doodgeschoten, een zekere Westbroek.  

Op zekere nacht was er van onze club ook iemand ontvlucht; namelijk Hans van der 

Made was er vandoor. Reeds was van Alsum naar huis gegaan (?) dus er waren er nog 

twaalf over. 

 

Maandag 18 oktober 1943 

We hoorden dat Sido bij de Spaanse grens was gearresteerd. 

  

Dinsdag 19 oktober 1943 

Prins werd bij ons weggehaald en hij werd overgebracht naar Utrecht. We mochten na 

de straf voor Hans van der Made weer bezoek ontvangen. 

 

Vrijdag 22 oktober 1943 

Er werd 's morgens om 8.30 uur plotseling bekend gemaakt dat we om 10 uur klaar 

moesten zijn voor het transport naar Duitsland. Er heerste grote opwinding, want het 

bezoek voor verschillende personen was onderweg. Spoedig stapten we echter weg 

onder zware geleide. We moesten in veewagons stappen. Bij het instappen ontving ik 

nog juist op tijd het pakket en ƒ 10, - wat moeder had meegenomen, d.m.v. een Rode 

Kruis zuster.  

Op het station van Amersfoort werden we achter een personentrein gekoppeld die 

naar Bad Bentheim ging. In de middag bereikten we de Duitse grens en zagen we ons 

mooie landje verdwijnen. Die avond kwamen we langs Osnabrück tot Lehrte, waar we 

's nachts bleven en aardig door elkaar werden gebotst met rangeren. Ook nog 

luchtalarm en honderden vliegtuigen. Een vreselijk angstige nacht in een gesloten 

wagon op een groot emplacement. 
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De treinreis tussen Bad Bentheim en Halle (tekening van de route door E. van der Most 

op een ondergrond van Google Earth 2018). 

 

 
De treinreis tussen Halle en Neuburxdorf (tekening van de route door E. van der Most 

op een ondergrond van Google Earth 2018). 

  



21 

 
 

4. Stalag IV-b Mühlberg 

 

Zondag 24 oktober 1943 

De reis was ten einde, het landschap was erg mooi, maar het leven is niet veel gedaan 

hier. Men ziet bijna geen mensen en het volk is erg terneergeslagen. Veel vrouwelijke 

werkkrachten en veel gewonde militairen. We kwamen aan het dorpje Neuburxdorf, 

vanwaar we een half uur lopen moesten naar het Stammlager IV B, Mühlberg. We 

werden daar in de ontvangstbarak gestopt en moesten op de harde planken gaan 

slapen met het ondergaan van de zon. 's Nachts om 01.00 uur werden we gewekt om 

"ontluisd" te worden. We moesten naar de badinrichtingen en daar kregen we een 

heet bad. We werden kaal geknipt en er werd een geslachtsorganen-onderzoek 

gedaan. De kleren werden gegast, dus alles was "luisvrij". Ook werden we ingeënt voor 

tyfus. Vervolgens kofferinspectie en blikwaren aan controle onttrokken.  

 

 
Stalag IV-b Mühlberg badinrichting en ontluizingsbarak 

(Mühlberg foto nr. 80263). 

 

Toen naar de barak voor een paar uur slaap. De volgende morgen naar de 

administratiebarak, daar werden we ingeschreven onder een nummer en er werd een 

foto van ons gemaakt. (Ik kreeg nummer 98535). Vervolgens werd ons onze vaste 

plaats aangewezen bij de andere Nederlanders, waaronder veel bekenden uit 

Amersfoort en ook nog verschillenden van het 10e uit Ede. We kregen al snel 

krijgsgevangenenkleding.  

Het was wel vreemd om zo plotseling in zo een grote bende te moeten leven, maar het 

ging. Er waren in dit kamp zeer veel verschillende nationaliteiten bij elkaar. Ik heb met 

Engelsen, Fransen, Polen en Italianen gesproken. Er is hier een theater, een universiteit 
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en een kantine. In het theater heb ik een cabaretavond meegemaakt voor Hollanders. 

Dat was een reuze gezellige avond. Men moet niet bij de pakken neer zitten, maar ook 

eens lachen. Ook woonde ik een lezing bij van Guus Scheffer (Johannes Constantijn 

(Stans) Scheffer (kgf. 106849)), de kampioen zwemmer (Nederland 1933) die sprak over 

zijn vrouw, Nida Senff, de Olympisch kampioene. Belangrijk is dat er hier een kapel is 

met een vrijwillige aalmoezenier.  

 

 
De Franse R.K. kapel met het beeldje van de H. Maria met het prikkeldraad 

(Mühlberg foto zonder nummer). 

 

We hoorden al snel dat we van hieruit op z.g. Arbeitskommando gestuurd konden 

worden. Het eten was weinig en slecht. De behandeling tamelijk goed. De Russen 

werden hier slecht behandeld, de Engelsen, Amerikanen en Zuid-Afrikanen 

daarentegen zeer goed. Italianen slecht, die hadden zeer veel honger en ze ruilden 

alles tegen brood. Kledingstukken, vulpenhouders, horloges, enz., enz. Zelfs gouden 

ringen werden voor eten geruild. Er was dus een levendige handel. De Hollanders 

probeerden ook met stelen van aardappels meer eten te krijgen. Men kan hier zelf 

koken, ik heb er hier nog geen gebruik van gemaakt, want ik had de eerste dag nog 

geen honger. 

 

Woensdag 27 oktober 1943 

's Woensdags werd er bekend gemaakt dat er arbeidscommando's zullen worden 

weggestuurd.5)  

 
5 Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 20 melding 3968. Er vertrokken in totaal 43 Nederlanders die 

vrijwel zeker allen naar het Arb.kdo in Nerchau gingen. 
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Donderdags zal ik weer uit Mühlberg weg moeten. Voor het vertrek op Kommando 

moesten we 's avonds tevoren nog ontluisd worden, waarbij we nog in onze naaktheid 

een promenade maakten. Daarom nog even gelachen. 

 

Gedeelte van de Abgangslist van Stalag IV-b Mühlberg 

(N.A. 2.13.98 inv 20 melding 3968) 

 

 
Op transport naar een Arbeitskommando  

(Mühlberg foto nr. 80293) 
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Een deel van de mannen uit Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 

20,  melding 3968, waarvan zeker is dat zijn in Nerchau zijn geweest. 

 
Achternaam Voornaam Kgf nummer 

Benschop van Gerrit Willem 98502 

Dijk van Reinder 98512  

Ekering Anthonie Willem Frederik 98505 

Erkelens Jacob (Jack) 98514 

Franssen Willem Hubert 98511 

Hart 't Dirk 98518 

Hinrichs Bernard 98506 

Jong de Johannes 105664 

Kleijn Hermanus Adrianus 98524 

Kos Klaas 98519 

Kuijk Lucas Wilhelmus (Luuk) 98535 

Kuilman Haijo 98534 

Kuiper Cornelis 98515 

Lelieveld Wilhelmus Johannes 105676 

Ossewaarde Frederik Hendrik 98450 

Plat Jan Cornelis 98211 

Pul Nanno 98532 

Rietbroek Johannes H.W. 106903 

Rijneveen Cornelis Franciscus (Cor) 98538 

Schuurbiers Marinus Adrianus Cornelis 97377 

Sloot van der Willem Marinus 98500 

Swaanenburg Hendrikus J. 106810 

Timmermans Josephus Johannes 98526 

Valkenburg Harmen 98517 

Walhain Henri Lodewijk Johannes (Harry) 98501 

Weijl Jan 106989 

Westerman Jan Albert 98527 

Wetering van de Wilhelmus Antonius 96967 
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5. Arbeitskommando Nerchau 

 

Donderdag 28 oktober 1943 

Vroeg opstaan en nog een uur wachten voor afmars naar het station. We kregen geen 

wagen voor de koffers en hebben ons lam gesjouwd. We kwamen meer dood dan 

levend aan bij het station. Daar kwamen we de eerste ploeg tegen die de trein hadden 

gemist. Op het station Riesa zagen we een trein met zwaargewonden voorbijgaan, een 

vreselijk gezicht. Verder over Wurzen naar het plaatsje Nerchau waar we 's middags 

om 17.00 uur aankwamen.  

 

 
Het station van Nerchau (foto internet) 

 

Het bleek dat het dorpje acht dagen van te voren was gebombardeerd, waardoor door 

brand- en brisantbommen twee fabrieken en vele schuren met graan waren vernietigd.  

Het bombardement had voor zulk een dorpje een grote uitwerking. Wij zouden hier 

aan de opruimingswerkzaamheden te werk worden gesteld. We kwamen onder 

commando te staan van een Oberstabs Feldwebel.  

We kregen ligging in een zaal van Hotel "die Goldene Sonne" en we hadden nog een 

aparte eetzaal in een ander hotel. Zo het liet aanzien zouden we het hier niet onaardig 

hebben. Het is een echt Duits dorpje met typische huizen en boerderijen, voor een 

Hollander een oud boeltje. 

 

Vrijdag 29 oktober 1943 

Vandaag begon het werk. Op een boerderij moesten we de verbrande boel opruimen. 

De mensen zijn hier geschikt tegen ons, toen ze hoorden dat we Hollanders waren. We 

kregen een kop koffie. 's Middags werd ik ingedeeld bij de dakdekker en ik moest 

pannen leggen.  

Het eten is hier over het algemeen niet slecht, maar wel weinig. Ik begon vanaf nu op 

mijn klompenschoenen te lopen om mijn eigen schoenen te sparen. Ik hoop althans 



26 

 
 

met eigen kleding en schoenen weer thuis te komen. 's Avonds mogen we de kamer 

niet meer uit en 's nacht worden we afgesloten met de kiebelton op de kamer, lekker 

fris! We moeten om 05.30 uur opstaan en van 07.00 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur 

tot 17.00 uur werken. 

 

 
Gasthof Goldene Sonne in Nerchau rond 1930, Inhaber Erich Träger. 

 

Zaterdag 30 oktober 1943 

Ik werd voorgoed ingedeeld bij de dakdekker. Dit is een goede man, een anti-Hitler 

baasje.  

Ik kreeg van hem brood, een appel en sigaretten en nog een glas bier, dus ik had een 

goede baan. N.B. Deze man was een communist en hij heette Paul Lukas. Voor hem en 

mij een leuke bijkomstigheid deze naam. Met hem ging ik naar de Engelse zender 

luisteren bij een schoenmaker in zijn werkplaats. De schoenmaker was ook een 

communist. Alles in het diepste geheim natuurlijk. De vrouw van de schoenmaker 

stond dan altijd op wacht. 

 

Zondag 31 oktober 1943 

We moesten onze burgerkleding afgeven en tevens ons schrijfpapier en eventueel geld 

(ƒ 3,50; dat geld heb ik nooit meer teruggezien evenals de ƒ 15, - van Scheveningen). 

In de volgende week heb ik steeds bij de dakdekker gewerkt en ik had het goed. Ik 

kreeg van hem iedere dag 2 sneden brood. Bij de mensen bij wie ik in huis was kreeg 

ik ook wel eens wat.  

Ik zag eens op de trap wat gekookte aardappels staan, die weggedaan zouden 

worden.  

Ik vroeg erom en bakte ze 's avonds even op met een klontje boter op een houtvuurtje 

en het smaakte heerlijk. Men moet hier op zulk een wijze bedelen om iets extra's te 

hebben. Ik heb hier vriendschap gesloten met Cor Rijneveen (kgf. 98538), die was 

Woensdag 3 november jarig (geboren 3-11-1920 te Rotterdam) en dat hebben we 

gevierd met gekregen appels, sigaren en een potje bier dat we hier kunnen kopen voor 

ons "Lagergeld". Een eetketeltje en wat stukken zeep waren ook tot mijn 

eigendommen geworden. Donderdags hebben Cor en ik aardappelen en appelmoes 
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gekookt op het vuur en heerlijk opgebikt. Nooit had ik kunnen denken dat nog eens te 

doen om een beetje te eten te hebben en aldus een beetje brood uit te sparen voor de 

volgende dag. 

's Zaterdags plannen gemaakt voor de kokerij op Zondag. 's Avonds kwam het 

antwoord op de vraag of we naar de kerk mochten. We konden naar Grimma, dat was 

twee uur lopen en we moesten dan 's middags kledinginspectie maken. Geen bezwaar. 

 

 
De ligging van Nerchau ten opzichte van andere Arbeitskommandos in het gebied van Stalag IV-g 

Oschatz (gegevens E. van der Most uit “Personalkarte III”, ondergrond Google Earth 2019). 

 

Zondag 7 november 1943 

Het was om 07.00 uur opstaan en om 07.15 uur afmars naar de kerk. Om 09.00 uur 

waren we ter plaatse en we hebben toen een Heilige Mis bijgewoond. De mis werd 

opdragen door een Franse geestelijke die dat eens per maand deed. Het was in een de 

kantine van een fabriek. In de keuken daar kregen we zo maar een kop koffie bij de 

door ons meegenomen boterhammen. Terug weer lopen en om 12.30 waren we terug 

in Nerchau. In alle opzichten een mooie ochtend. 's Middags aan het koken en we 

hebben heerlijk gegeten van onze aardappelen, appelmoes, gehaktballetjes met jus en 

havermoutpap toe. We aten ons dik en het smaakte absoluut heerlijk. Vermeld moet 

worden dat ik het hier niet slecht heb, in een fabriek zouden we een slechter leven 

hebben. 

De week was weer goed begonnen met een goede Maandag. We hebben veel brood 

gekregen en een paar sigaretten. 's Avonds een postkaart gestuurd. Mijn baas had een 

vriend die in Den Haag soldaat is en daardoor werd ik in de gelegenheid gesteld een 

postkaart  te sturen, gauw gedaan natuurlijk. Verder de gehele week als de vorige 

week. Hier en daar werken en af en toe wat krijgen van mensen. Ik heb nog geen 

honger gehad.  

’s Zaterdagavond aten we bruine bonen met aardappelen, hetgeen we deze keer in de 

keuken van het café lieten koken. Dat goede mens doet veel voor ons. 
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Zondag 14 november 1943 

Het was een rustige dag. 's Avonds aardappelen gegeten met bietjes en dat smaakte 

heerlijk. Ik kreeg van een van de jongens wat eigen verbouwde tabaksbladeren die ik 

gauw heb omgeruild voor een stuk brood. Af en toe goede berichten over de Engelsen 

en men kan hier ook zeer goed de wrok merken tegen het huidige regime. 

 

Dinsdag 16 november 1943 

Naar Grimma geweest voor röntgenfoto. 

 

Woensdag 17 november 1943 

Ik heb 's avonds een lange brief naar huis geschreven die ik Donderdag aan een 

Duitser kon geven die naar Nederland ging. We aten die avond heerlijke gortmout 

pap. Die dag ruilde ik bij de bakker het zakje meel dat ik heb meegekregen voor een 

half brood en twee kadetjes. 

's Avonds voor de eerste maal luchtalarm en we zaten twee uur in de schuilkelder. Ik 

denk veel aan Aad, want het betrof weer eens Berlijn. 

Vrijdags kwamen we dakdekken bij de schoenmaker, daar was het best. Ik kreeg brood 

en de aardappels, die ik liet koken daar, werden omgetoverd in een heerlijke 

uienstamppot, waar wij nog onze gekookte kapucijners door deden. Heerlijk smulden 

we. Zaterdag kreeg ik een hele pot stroop en een half brood mee. Ik was erg dankbaar 

voor zulke dingen. 

 

Zondag 21 november 1943 

Het was een erg rustige dag, want de Feldwebel was met verlof. 's Middags gingen we 

weer aan de kokerij en we hebben toen klaargemaakt, aardappelen, appelmoes, een 

half blik vlees met jus en havermout toe. Een overheerlijk diner en zelfs zoveel dat we 

de pap niet helemaal op konden. 

 

Maandag 22 november 1943 

Maandag weer gewoon werk, aardappelen meegenomen en 's avonds anderhalf uur in 

de schuilkelder gezeten, evenals Dinsdagavond. 

 

Dinsdag 23 november 1943 

Dinsdag aardappelen koken en opgesmuld met de tweede helft van het blikje vlees. Er 

gingen geruchten over ons vertrek. Er blijven misschien twintig man hier. Ik hoopte 

hier te blijven, want het is wel uit te houden hier, vooral als men nog eens iets extra's 

kan koken. Ik ben begonnen met het drogen van brood, wat ik over tracht te houden 

voor slechtere dagen. tevens verzamel ik tarwe- en roggekorrels, die we na twee, drie 

dagen weken, koken en dat is met wat suiker erbij een heerlijk eten. 

 

Woensdag 24 november 1943  

Ik kreeg 's middags van de schoenmakersvrouw z.g. Glasers, het was iets aparts en ik 

heb er samen met Cor heerlijk van gesmuld. Het was een waar bruiloftsmaal in deze 

benarde tijden. 's Avonds kreeg ik van Cor een pot bier en een Forto-biscuit en dus 

had deze dag toe nog een klein feesttintje. 's Middags kwamen we in een huis waar 

een jongetje van ongeveer 10 jaar was. Mijn baas vroeg hem waar zijn vader was en 
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het jongetje antwoordde toen: "gesneuveld", op een manier die mij koud deed 

worden. 

 

Donderdag 25 november 1943 

Donderdag wat tarwe geruild voor wat brood. Vrijdag voor Cor een half pond 

surrogaatkoffie geruild voor wat brood van vier pond. We doen alles samen dus 

hadden we een buik dik met brood. We hadden nog over om weer bij de 

droogvoorraad te doen. Zaterdag voor een ander een vierde pond koffiesurrogaat 

geruild voor twee pond brood. Daar kreeg ik een stukje van. Wij kunnen hier tekenen 

om te werken, maar ik doe het niet, want ik wil een goed Nederlander zijn en dus 

werkt men niet vrijwillig in Duitsland. 

Zaterdag sprak ik een man en schreef een hele lange brief 's avonds en ging dus die 

avond rustig slapen. 

 

Zondag 28 november 1943 

We hadden voor de eerste maal geheel geen dienst. We hebben nu een andere 

Kommandoführer. We hadden een gezellige dag. Ik heb de hele morgen een paar 

sokken zitten stoppen. 's Middags aardappelen gekookt en met de opgewarmde 

bruine bonen hadden we wederom een lekker maaltje. 's Avonds kaarten en daarna 

rustig slapen. 

 

Maandag 29 november 1943 

Een nieuwe week was begonnen. Zaterdag een lange brief geschreven die Maandag 

wegging. Weer gewone werkzaamheden. Dinsdagmiddag naar de tandarts geweest 

om een kies te laten vullen en ik heb nu gelukkig geen kiespijn meer. Die dag ook weer 

eens bij goede mensen geweest waar we veel te eten kregen. De oorlogsberichten 

waren best. 

Woensdagmorgen kregen Cor en ik ieder twee eieren van een oude vrouw, waar we 

mochten komen eten. We mochten bij die vrouw nog meer komen eten, dus geen 

honger goddank. De woensdagavond bracht ons weer luchtalarm. 

Donderdag kregen we ons verdiende geld van de afgelopen maand plus honderd 

Poolse sigaretten. Tevens kwam er een pakje voor mij met ondergoed en een busje 

melk. Ik was daar erg blij mee, want nu hoefde ik niet meer te lenen. 's Avonds was er 

weer luchtalarm en telkens weer zien we de vrouwen met de kleinste kinderen naar de 

schuilkelder gaan.  

De geest van het volk wordt zwaar ondermijnd en men voelt het einde komen.  

Wij hopen iedere dag wat nieuws te horen over een eventuele slag. 

Vrijdag weer naar de tandarts en 's avonds beleefden we een sensatievolle avond.  

Harry (H.L.J. Walhain, (kgf. 98501)) en J.J. Timmermans (kgf. 98526) zouden 

ontsnappen.  

Alle voorbereidingen en plannen waren gemaakt en tijdens het brood halen om 17.00 

uur gingen ze er vandoor. Net waren we terug van brood halen of onze commandant 

vroeg naar Harry, omdat deze onze vertrouwensman is. Ze waren toevallig nog ter 

plaatse, dus dat liep goed af. Daarna gingen ze en na veel avontuur misten ze de trein, 

omdat Harry er niet meer op tijd op kon springen. Daarmee was de poging mislukt en 

kwamen ze snel weer terug.  
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De volgende dag was Leipzig gebombardeerd en voorlopig was het plan wel uit hun 

hoofd gezet. 

 

Zaterdag 4 december 1943 

Zaterdag verliep in zoverre normaal, dat we 's morgens om 03.30 uur begonnen met 

luchtalarm tot 05.30 uur en 's avonds eindigden met luchtalarm van 20.00 uur tot 20.30 

uur. 

 

Zondag 5 december 1943 

We zijn weer naar de kerk geweest in Grimma. Het vriest de laatste dagen al aardig en 

er is af en toe een sneeuwbuitje. Die ochtend hadden we een gezonde wandeling door 

de prachtig berijpte natuur. Cor had een dikke knie opgelopen en lag vanaf Zaterdag 

met een waterverband op bed. Hij kon dus jammer genoeg niet mee. Het is St. 

Nicolaas, dus veel gedachten naar huis. 's Middags heerlijk aardappelen gekookt met 

een klein beetje appel-moes en havermoutpap. Heerlijk gegeten en 's avonds van Cor 

lekkere chocolademelk uit blik, een Sinterklaas idee. 

 

Maandag 6 december 1943 

Er was weer een nieuwe week aangevangen, zoals gewoonlijk. Dinsdag weer een brief 

geschreven naar huis en nog een kort berichtje apart, dus ik was dubbel tevreden. Cor 

C.F. Rijneveen (kgf. 98538) ligt vanaf Zaterdag al op bed met een dikke knie, niet 

prettig voor hem, maar rust houden. 

Woensdag en Donderdag werkte ik voor een bakker, waar een goed ontbijt was te 

bekomen. Donderdagmorgen werd mijn vriend Cor naar het Krankenrevier 

getransporteerd per draagbaar, want hij kon niet lopen en zijn knie ging maar niet 

over. Toen 's avonds de dragers terugkwamen, hoorde ik dat hij terstond en ter plaatse 

door een daar aanwezige Franse arts werd geopereerd aan zijn knie. Hierdoor zal het 

wel snel over zijn en ik hoop dat ik hem gauw weer terug zie, want als men een vriend 

heeft gevonden, voelt men zich al gauw alleen als hij ontbreekt. 

 

Donderdag 9 december 1943 

Donderdag kwam er een berg post en goddank was er voor mij de antwoordkaart bij 

die ik in Mühlberg had verzonden. Mijn vreugde en dankbaarheid voor het korte 

bericht wat daarop stond was groot. Tevens was er nog een brief die eerder naar 

Amersfoort was gestuurd en er was ook een brief van mijn patroon. Er gaan de laatste 

tijd veel geruchten rond over het vrijlaten van Hollandse krijgsgevangenen en in 

verband met de een dezer dagen uitgesproken rede van de Nederlandse Leider 

Mussert, worden veronderstellingen gemaakt dat men ons naar het Oostfront wil 

sturen. De berichten van andere zijde daarentegen waren zeer goed, dus zullen we ons 

maar niet in de put helpen en we zullen de moed erin moeten houden. 

Donderdagmiddag nog naar de tandarts geweest en er was een kies klaar. Verder gaan 

er veel verschillende geruchten over een eventueel vertrek van enkelen, meer, of ons 

allen naar een ander commando, ik hoop hier te blijven, want echt slecht heb ik het 

niet. Ik heb nu een andere overjas, beter dan de vorige, maar er staat met grote letters 

"S.U." op (Sovjet Unie), dus Russische en Franse, Nederlandse en Belgische knopen, erg 

internationaal dus. 
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Vrijdag 10 december 1943 

Vrijdag normaal en 's middags kwam plotseling het bericht dat mijn baasje voor het 

laatst had gewerkt. Dat speet me erg, want nu is het goede leven afgelopen, 

hoogstwaarschijnlijk. Daarom zal het mij in opzicht van het werk niet veel uitmaken 

waar ik terecht kom. Het bewijs dat ik het goed heb gehad is wel dat mijn 

lichaamsgewicht met ongeveer vier kilo is toegenomen, hoewel ik voordien was 

afgevallen. Ik heb precies zes weken met mijn baas gewerkt en zeer prettig. Ik vind het 

zeer jammer, want ik heb veel plezier met hem gehad, en werkelijk zeer prettig met 

hem gewerkt. 

 

Zaterdag 11 december 1943 

Zaterdag een nieuw werkje. We gingen met tien man naar een grote boerderij in 

Schmorditz, een nabij gelegen dorp. Daar moest een schuur worden bedekt met 

pannen, ongeveer 20.000 stuks.  

We hebben daar hard gewerkt en kregen om 09.00 uur vier heerlijke boterhammen.  

Om 12.00 uur kregen we een bord soep en een pan eten op tafel met spekvet erin, 

zodat we onze buiken konden vullen op een wijze die erg lang geleden was. Om 3.00 

uur klaar, in bad en om 18.00 uur eten. We aten gekookte rogge. 's Avonds gezellig 

gekaart met een potje bier van twee jarigen en van een andere kameraad een heerlijk 

sneetje witbrood. Wat eetrantsoen betreft, had ik deze dag dus weer niets te klagen. 

Het Duitse volk staat er in dat opzicht ook trouwens beter voor als het Nederlandse, 

maar toch is men bang voor een hongersnood. 

Een zeldzaam voorval is er ook nog deze middag gebeurd. De ploeg die aan de vijver 

werkt heeft een grote kikker gevangen, gebraden en opgegeten. Wel iets om even te 

vermelden. 

 

 
Spooremplacement Nerchau waar de 20.000 dakpannen afgeladen moesten worden, foto 1995  

(collectie familie Kuijk). 
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Zondag 12 december 1943 

's Morgens wat naaiwerk aan kleren gedaan. Er moesten 12 man werken, maar ik bleef 

buiten schot. 's- Middags een brief geschreven aan mijn vrouw. Wederom sprak de 

Kommandoführer over de schijnbaar aan de gang zijnde onderhandelingen omtrent de 

Hollandse krijgsgevangenen. Onze burgerkleding is nog hier en de onderweg zijnde 

verzoekschriften zijn uitgesteld. 

 

Maandag 13 december 1943 

We gingen weer naar de boerderij in Schmorditz, waar we lekker te eten kregen met 

een stuk spek. Dinsdag werd ik als dakdekker ingedeeld bij werkzaamheden in de tuin 

van de dominee alwaar het dak van de schuur moest worden gerepareerd. 

Woensdag weer bij de dominee gewerkt, maar er was niets te krijgen. Bij het 

middageten kregen we te horen dat er postpakketten en post waren aangekomen. 's 

Avonds zou alles worden uitgedeeld. Ik had veel hoop. 

's Middags hadden we op de schuur een klein houtvuurtje gestookt om onze handen 

en voeten te warmen. Plotseling kwam de domineesvrouw kijken en we moesten het 

vuur uitmaken. Toen we om 17.30 thuis kwamen werden we onthaald door de 

Kommandoführer en een wachtpost met een lawine van scheldwoorden en razernij, 

waarvan wij erg schrokken. We werden Jack Erkelens (kgf. 98514) en ik) betiteld als 

brandstichters en saboteurs en we zouden "eingesperrt" worden, acht dagen zonder 

eten. Het bleek dat de lieve domineesvrouw naar de politie was gegaan. Later kwam de 

wachtpost zeggen dat de twee brandstichters bij de brandvijver moesten gaan werken, 

hetgeen geen gezellig werk is. 

 

 
Boerderij in Nerchau of Schmorditz, foto 1995 (collectie familie Kuijk). 
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Ligging van Schmorditz ten opzichte van Nerchau (Google Earth 2017). 

 

Intussen worden de pakketten uitgedeeld en vervliegt mijn hoop. De haat tegen de 

Duitsers is vandaag gevoelig gegroeid bij mij. Iedere keer zegt zo'n boef tegen mij 

"slecht mens" of "brandstichter", terwijl we dat toch niet waren. Nog moet ik 

vermelden dat er Dinsdagmiddag vijf mensen van ons naar Colditz moesten om daar 

een Hollandse krijgsgevangene te begraven. Die was daar gestorven aan vlektyfus. Hij 

heette Pieter van de Weele (kgf. 107203) uit Rotterdam en hij woonde in Rijswijk. Het 

was een prachtige begrafenis geweest en bij thuiskomst van de jongens hebben we 

een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis van de dode. 

's Avonds een kaart van het thuisfront. 

 

Donderdag 16 december 1943 

Donderdag moesten Jack Erkelens (kgf. 98514) en ik gaan werken bij de vijver als straf.  

De Feldgendarmerie heeft onze zaak in handen dus waarschijnlijk heeft dat muisje nog 

een staartje. Bij de vijver is het nat en erg koud om te werken. Ik had dus een slechte 

dag en ik vroeg mij af hoeveel er nog op zouden volgen. De wachtposten die we hier 

bij ons commando hebben zijn afgekeurd voor het Oostfront en allen hebben ze een 

tik van de molen gehad, dus de bewaking en de behandeling is navenant. De dag 

kwam toch om en toen we thuiskwamen was er het bericht dat de Hollandse 

krijgsgevangenen met ingang van 1 februari zullen worden vrijgelaten. Wij waren 

natuurlijk erg blij, maar zou het waar zijn? Wat zou erachter steken? Donderdagavond 

was er luchtalarm. Intussen heb ik de laatste dagen niets gekregen van mensen en ik 

heb van de honger alreeds het gedroogde brood opgegeten en ook al weer wat rogge 

en alle aardappelen op dus het is momenteel geen beste tijd. Bij de vijver is nooit wat 

te krijgen dus ga ik slechte dagen tegemoet. 
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Vrijdag 17 december 1943 

Ik moest weer naar de vijver en had een rustige, lange dag. 's Avonds was het feest op 

de kamer, want we kregen pakketten van het Amerikaanse Rode Kruis. Iedereen kreeg 

twee pakketten, waarvan we er nu al een hadden en tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal 

de 2e komen. Het waren prachtige pakketten met de volgende inhoud: 1 blik boter van 

1 pond, 1 blik Turkse sigaretten (50 stuks), 1 blik zalm, 3 dozen Amerikaanse sigaretten, 

1 blik melkpoeder, 2 pakjes limonadepoeder, 1 blik cornedbeef, 1 stuk chocolade, 1 

blik tomatensaus, 1 doos suiker van een halve pond, 1 blik ham, 2 stukken zeep, 1 blik 

koffie, 1 stuk kaas van een half pond en 1 blik biscuits. 

Het was een grote Amerikaanse rijkdom en ik had dus een goede avond. Er kwam nog 

een politieofficier in zake de strafzaak met de brandstichting om een kort verhoor af te 

nemen. 

 

Zaterdag 18 december 1943 

Zaterdag had ik weer vijverwerk en ik was om 16.00 uur klaar en heb lekker gebaad.  

De avond heb ik doorgebracht met het sorteren en opruimen van de gekregen spullen. 

Nog een pakje Amerikaanse sigaretten geruild voor suiker en biscuit en een pakje voor 

kaas en nog wat Turkse sigaretten voor brood. Ik had liever etenswaren dan rokerij en 

daarom ging ik ruilen. Vandaag werden de eerste plannen in elkaar gezet voor een te 

geven feestdag, 14 dagen na de bevrijding. Deze hele week veel meegemaakt, maar 

ook veel aan huis gedacht en daardoor wordt het verlangen om terug te keren steeds 

groter en groter. We hopen allemaal van ganser harten dat deze lange lijdensweg 

gauw ten einde is. 

 

Zondag 19 december 1943 

's Morgens naaien, stoppen en voor straf nog steeds de wacht schoonmaken in 

verband nog steeds met de "brandstichting". Er werd door Harry H.L.J. Walhain (kgf. 

98501) een plan in elkaar gezet voor een grote feestdag na het eventuele vrijlaten der 

krijgsgevangenen. Deze dag lekker gegeten en gedronken van onze pakketten, een 

heerlijkheid, alles. 

 

Maandag 20 december 1943 

Weer vijverwerk. 's Avonds hoorde ik het zeer onaangename bericht dat de 

“brandstichters" grote kans liepen niet te worden vrijgelaten. De zaak was nog steeds 

in handen van de politie. Het is zeer treurig van iets beschuldigd te worden wanneer 

men daar in het geheel niet aan gedacht had dat het verkeerd kon worden uitgelegd.  

Dinsdag was ik weer een beetje optimistischer gestemd en ik had een rustige dag. 

Intussen roken we aardig van onze Amerikaanse sigaretten en we bewaren de peukjes 

om daar weer nieuwe van te draaien. Ook eet ik iedere dag een smakelijke boterham 

met zalm of cornedbeef en drink daar dan een heerlijke kop koffie bij met volle 

melkpoeder. Alles is even heerlijk. Ik ruilde nog een half pakje vitaminen voor een 

portie brood en spaarde daardoor met nog een portie wat brood voor de Kerstdagen. 

Deze dagen naderen nu al snel. 

Donderdagmiddag bij een boer gewerkt en weer eens wat te eten gekregen. 's Avonds 

kwam er een kerstboom van de burgemeester en met wat versiering die we van de 

waard hebben gekregen maakten we er een aardige boom van. De kerststemming 

begint al een beetje te komen. Er wordt daardoor extra veel aan huis gedacht.  
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Vrijdag 24 december 1943 

's Morgens om 03.00 uur was er luchtalarm tot 05.30 uur. Er gingen honderden 

vliegtuigen naar Berlijn. Deze dag hebben we bij dezelfde boer als gisteren het dak 

afgemaakt. We kregen erg veel eten en dat was reuze fijn. 's Middags in bad en we 

ontvingen ons 2e Amerikaanse pakket. Het was wederom een grote rijkdom aan 

verscheidenheid en het vorige was nog niet eens helemaal op. Ik heb enkele dingen 

apart gehouden om het te bewaren voor thuis indien we met februari naar huis 

mochten. De Kerstboom was aardig versierd met wat papier, sterretjes en engelenhaar. 

Er zaten ook nog wat andere dingetjes in. Ook de tafels waren versierd. Tevens hadden 

we nog een aardig intermezzo. Er was een mand opgevuld met allerlei giften en gaven 

voor de waard en zijn vrouw. Deze werd om 20.00 uur officieel door de 

vertrouwensman in bijzijn van de Kommandoführer overhandigd met een korte speech. 

Beiden waren daar zeer van onder de indruk en konden bijna niets zeggen van 

verbazing en blijdschap. Een kort maar aardig voorval. 

 

Zaterdag 25 december 1943 

Vandaag is het hoogfeest van Kerstmis. Te vieren in Duitsland, Nerchau, Saksen.  

Om 09.00 uur stond ik op, want ik heb eens lekker uitgeslapen. Toen een boterham 

gegeten met veel boter en veel vlees van het Amerikaanse pakket. Brood had ik wat 

opgespaard en ook nog wat geruild dus dat kan ik deze dagen lekker opeten.  Om 

12.00 uur kregen we eten en het was een smakelijke maaltijd. Daarvan bewaarde ik wat 

voor 17.00 uur.  

Ik bewaarde ook nog een paar gekregen aardappelen. Ik maakte toen met melkpoeder 

en gemalen tarwe een heerlijk pannetje pap klaar. Om 17.00 uur zouden we allemaal 

gezamenlijk op de kamer eten. Ieder voor zich had geprobeerd om een Kerstmaal in 

elkaar te prutsen. Er was een ploegje van zes die een konijn hadden. Ze hadden dat 

konijn geruild voor Nederlandse koffie uit een pakket, die erg gewild was in Duitsland. 

Er waren erbij met een kip uit blik en ikzelf had het bewaarde kliekje en de 

overheerlijke pap. Van Gerrit (G.W. van Benschop (kgf. 98502)) kreeg ik een 

konijnenboutje en ik smulde, want het was heerlijk. Tenslotte kreeg ik van iemand een 

vier ponds brood toen ik op de gang liep. Dat brood was een eigen baksel.  

Hiermee ging de dag dan weer voorbij, vol met lange uren en de volgende dag, 2e 

Kerstdag, gingen we naar de kerk, weer naar Grimma.  Veel gebeden gedaan voor al 

mijn dierbaren en daarna weer terug gewandeld. 's Middags een clandestiene brief 

geschreven voor het thuisfront. Verder nog een heerlijk bordje pap gegeten en lekker 

witbrood.  

 

Maandag 27 december 1943 

Het begin van de laatste week van 1943 met werken aan de vijver. Alles was normaal 

en rustig. Vandaag hoorden we het bericht over de vernietiging van de Duitse 

slagkruiser "Scharnhorst". Dinsdag in de middagpauze was er plotseling een groot 

spektakel over het konijn van Kerstmis en de verkochte koffie. De Kommandoführer 

was woedend, maar nadat Harry Walhain (kgf. 98501) en Jan Weijl (kgf. 106989) die 

avond even met hem gingen praten en toen ze hem ook een pak koffie gaven was de 

zaak weer grotendeels gesust. Woensdag moest ik evenals Donderdag gewoon 

werken. Deze morgen hoorde ik het zeer heuglijke nieuws dat de strafzaak van de 

brandstichting was afgedaan door de Kommandoführer. 



36 

 
 

Ik kon wel zeggen dat mijn leven hierdoor gespaard gebleven was. Ik heb daar wel 

even over geprakkiseerd en ik zat er ook behoorlijk mee in mijn maag. De 

Kommandoführer ging vandaag met verlof naar huis en we hebben hem een pakketje 

meegeven voor zijn vrouw. 

 

Vrijdag 31 december 1943 

De laatste dag van het jaar, We werkten tot 13.00 uur 's middags en daarna waren we 

vrij. 's Avonds heb ik wat gekaart en ik had er een potje bier bij. We bleven nog tot 

12.00 uur op en wensten elkaar veel geluk toe voor het nieuwe jaar. De gedachten 

waren onafgebroken aan thuis. 

 

Zaterdag 1 januari 1944 

Begonnen met smeekbeden voor een beter jaar. De door mij geschreven brief is 

jammer genoeg niet weggegaan. Op oudejaar waren er 24 postpakketten gekomen, 

maar voor mij was er niets bij. Dat was een grote tegenvaller voor me. Wel heb ik nog 

wat koffie geruild voor brood, dus goddank zit ik niet zonder eten. Van wat 

opgespaarde peukjes rook ik nog wat, dus vooruit maar weer. 's Middags een lekker 

pannetje koken met pruimen. Het sneeuwt hier de hele dag flink. 's Middags een tijdje 

staan praten met een van de mannen van de drie kruisjes en wederom iets gewaar 

geworden over onze zaak van het vrijkomen van krijgsgevangenschap. Ook staat bij 

mij reeds lang vast dat ik niet aan de op touw gezette feestdag zal deelnemen, 

waarvoor ik nu reeds een brief ter verontschuldiging heb opgesteld om aan de 

feestcommissie te sturen als ik weer thuis ben en als de commissie nog bestaat. Na een 

heerlijk en voedzaam pannetje pap kreeg ik van enige goede gevers een stuk of zes 

appelflappen en drie pannenkoeken. Ze hadden die zelf gebakken en ze waren zo dik, 

dat ik na het nuttigen ervan even op bed ben gaan liggen, zo vol had ik mij gegeten. 's 

Avonds hebben we nog gezongen en de nacht ging rustig in. 

 

Zondag 2 januari 1944 

We begonnen weer met luchtalarm om 02.45 uur en na afloop, om 04.30 uur, gingen 

we weer slapen tot 09.30 uur. Ik heb vandaag weer eens een beetje voor kleermaker 

gespeeld met mijn broek. 's Middags eenzelfde pannetje pap gegeten, heerlijk hoor, 

maar intussen gaat de voorraad al aardig op. Ik heb gelukkig van de koffie nog vier 

pond brood tegoed, dus we gaan nog niet achteruit. 

 

Maandag 3 januari 1944 

Het was een reuze dag. Niet wat het werk betrof, want het was erg slecht weer, maar 

om 17.00 uur begon de pret. Ik kreeg eerst het brood dat ik tegoed had en toen. twee 

pakketten van thuis met daarin: erwten, melk, ontbijtkoek, muisjes, koeken, tarwemeel, 

snoepjes, gort, sigaretten, vet. Dit was een welkome aanvulling op de etensvoorraad. 

De ochtend was al vroeg begonnen met luchtalarm van 02.00 uur tot 04.00 uur. Ik heb 

daarna nog even geslapen, maar zeer onrustig, want ik dacht veel aan huis, maar de 

pakketten vergoedden weer even alle narigheid. De feestdagen zijn nu voorbij, maar er 

was voor ons toch al niet zoveel feestelijks aan. Alleen de vrije dagen waren wel fijn, 

maar de verveling is dan wel weer groot en van die kant bekeken waren we blij dat we 

maandag weer aan het werk konden. 
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Dinsdag 4 januari 1944 

Dinsdag gingen we met vier man pompen bij de vijver en ik heb samengewerkt met 

F.H. Ossewaarde (kgf. 98450), we hebben nog aardig gesproken over de "feestdag". 

Het bleek dat er aardig wat opposanten zijn voor die dag. 

 

Woensdag 5 januari 1944 

Woensdagochtend weer eens dakdekker geweest en 's middags ben ik ingevallen voor 

een collega op de verffabriek (de verffabriek “Farbenwerke Nerchau” / Friedrich und 

Carl Hessel AG aan de Nordstrasse 5 te Nerchau). Dat was een gemakkelijk werkje. 's 

Avonds was er een hoog oplopende ruzie op de kamer. Er was de dag tevoren op 

straat gezongen en men meende dat het "de Internationale" was. De vertrouwensman 

werd door een ander aangevallen over deze kwestie.  

 

Donderdag 6 januari 1944 

‘s Ochtens weer luchtalarm van 03.30 uur tot 04.30 uur en we gingen maar weer naar 

de schuilkelder. Er stonden nu wel banken in, zodat we allen konden zitten. Deze dag 

heb ik weer in de (verf)fabriek gewerkt en 's avonds dreigde er veel onheil. De 

Kommandoführer wist dat er twee man zouden willen ontvluchten. Daarmee zouden 

we veel last hebben gekregen. Goddank was alles weer snel in het reine. De vrijlating 

kwam ook weer eens ter sprake. 

 

Vrijdag 7 januari 1944 

Ik had weer fabriekswerk te doen, en dus een gemakkelijke dag. 's Avonds het grote 

heuglijke gebeuren van het ontvangen van twee brieven. Alles goddank goed, dus 

daarop kon ik weer rustig gaan slapen. Ik had dus een goede eerste Vrijdag. 

 

Zaterdag 8 januari 1944 

Het was een zeer rustige ochtend op de (verf)fabriek. In de namiddag heb ik wat kolen 

in een kelder geschept. Om drie uur thuis en reeds in bad geweest, daarna lekker de 

brieven nog eens gelezen. 

 

Zondag 9 januari 1944 

Alles was rustig. 

 

Maandag 10 januari 1944 

Het was een beste dag. Vooreerst een gemakkelijk werkje. Ik moest met nog twee 

kameraden hout zagen en hakken in het brandweergebouw. Verder zeer goede 

berichten op de Zwitserse radio. Dan hoorden we nog dat de Hollandse 

krijgsgevangenen in Colditz 6) hun persoonsbewijzen hadden terug gekregen en dat 

leek ons een goed teken in verband met de eventuele vrijlating. En dan als klap op de 

vuurpijl kreeg ik twee pakketten van mijn vrouw en die hadden wederom een rijke 

inhoud. Er was tevens een brief ingesloten, daarover werd wel een aanmerking 

gemaakt: "laatste keer", want er mochten namelijk geen brieven meer worden 

bijgesloten in een pakket. 

 

 
6 Hier worden de soldaten en onderofficieren bedoeld in het Arbeitskommando Colditz Steingut en niet 

de officieren in het Oflag IV-c (slot) Colditz. 
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Dinsdag 11 januari 1944 

Dinsdag moest ik weer houthakken met twee anderen. Vanaf 12.00 uur een uur lang in 

de schuilkelder gezeten, verder was het een rustige dag. 

 

Woensdag 12 januari 1944 

Was eveneens een rustige dag en ik moet zeggen de laatste dag krijgen we werkelijk 

goed te eten, niet zoveel water erin en ik doe er zelf een stukje vet in en ik had zo een 

heerlijk maaltje. Er gaan ook veel geruchten over een vertrek uit Nerchau. 

 

Donderdag 13 januari 1944 

Een rustige dag en 's avonds kwam toch plotseling het bericht dat we zouden 

vertrekken naar een plaatsje vlakbij Leipzig. We zullen zaterdag vertrekken. Deze 

verandering van Kommando zal wel geen verbetering worden, want we hadden hier 

een best leven en een prima Kommandoführer. 

 

Woensdagavond zat ik bij de kapper en ik moest mijzelf bekennen dat ik er best 

uitzag, ik had een dikke kop zowaar. Ik heb dan ook goddank nog geen honger gehad. 

Vooral de laatste weken heb ik het best, dankzij de Amerikaanse pakketten en de 

pakketten van mijn vrouw. Voor alle zekerheid ruilde ik nog even een pak Amerikaanse 

rozijnen voor zes pond brood. Van thuis had ik een krijgsgevangenenbrood gekregen, 

dus hoop ik de eerste twee weken geen nood te hebben. Verder heb ik nog erwten en 

tarwe dus er kan nog gegeten worden op het nieuwe commando. Het is nu nog even 

afwachten wat het worden zal met ons. De vrijlating is voorlopig uit ons hoofd gepraat. 

Dit kwam vooral door het verzoek van de N.S.B.-er Mussert om vrijlating van de 

Nederlandse gevangenen. Hij werd niet erg geloofd door ons. 

 

N.B. Een krijgsgevangenenbrood is een speciaal brood voor krijgsgevangenen. Het 

werd in Nederland gebakken en opgestuurd. Het was heel stevig en het was zo 

gebakken dat het lang houdbaar was. Het werd in zeer dunne plakjes gesneden om 

het klaar te maken voor consumptie. Het kon door de familie worden aangevraagd bij 

een fabriek, net als andere producten die men in een voedselpakket kon doen. Het 

werd dan gratis ter beschikking gesteld. 

 

Vrijdag 14 januari 1944 

Dit is onze laatste dag in Nerchau. De dag begon erg rustig, 's morgens kon ik binnen 

blijven en 's middags werd er niet meer gewerkt. We kregen 's avonds nog eens warm 

eten, zodat we voor twee dagen brood mee kregen. Het begon hoe langer hoe 

drukker te worden naarmate het avond werd. Er moest nog veel loon betaald en 

uitgedeeld worden. Tevens had ik nog de vreugde om een pakket te mogen 

ontvangen van mijn vrouw. Er zat veel lekkers in en dat moest ook worden ingepakt en 

meegesjouwd. De koffers zijn bijna niet te tillen, dus dat wordt weer een sjouwpartij. 

We werden ingedeeld in drie ploegen en ik kwam in de grootste ploeg terecht, die was 

twintig man groot. Mijn vriend Cor Rijneveen (kgf. 98538) raak ik hierdoor kwijt, want 

als hij terugkomt, moet hij in de andere ploeg. Maar in de ploeg waar ik bij ben heb ik 

het naar mijn zin.  
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We gaan naar Leipzig, werken in een fabriek, wat misschien wel gevaarlijk zal zijn. 

Voorlopig zullen we even afwachten.  

Door alle drukte was het al heel laat geworden en morgen ga ik met de eerste ploeg al 

heel vroeg weg. We hadden ook nog een poosje luchtalarm. 
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6. Arbeitskommando Leipzig HASAG 

 

Zaterdag 15 januari 1944 

Vandaag was de dag met het vertrek uit Nerchau. Om 05.00 uur ben ik opgestaan en 

met de trein van 06.15 uur verdween al het mooie wat we er gehad hebben. Het 

sjouwen van de koffers was wederom, net als in Mühlberg indertijd, een lijdensweg. 

Alles even zwaar en we moesten om de honderd meter rusten. Gauw hebben we alles 

in de trein geladen, in Wurzen overgestapt en zo kwamen we in het dorp Paunsdorf 

aan. Daar had ik het ongeluk dat het touw brak waaraan het pak met mijn 

burgerkleding en mijn dekens zat. Met primitieve middelen heb ik dat weer 

vastgemaakt en weer verder gesleept. Eindelijk kwamen we bij de HASAG 

(munitie)fabriek aan, alwaar we aan het werk zullen moeten gaan. In het kamp wat 

daar was lagen reeds Russen, Italianen, Hollanders en Fransen, die ook op de fabriek 

werkzaam zijn. De eerste binnenkomst was evenals in Mühlberg zeer slecht. Het was er 

een grote rommel. We hoorden al gauw dat er dag- en nachtploegen zijn, dus 

behoorlijk veel werk en de Duitse leiding is hier bar slecht. We hebben het hier dus 

veel slechter getroffen en we hopen dan ook dat we hier niet lang zitten, maar 

daarvoor vrezen wij.  

Er werden al plannen gesmeed om een protest in te dienen tegen de werkzaamheden 

in de wapenindustrie. Wanneer we aan het werk moeten is nog niet bekend. We 

hadden verder de hele dag om uit te rusten met de Zondag in het verschiet. 

 

 
Messtischblatt 4640 met rood omlijnd het bedrijfsterrein van HASAG. 
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Luchtfoto HASAG met bij de pijl het onderkomen van de civiele Nederlanders, het Gemeinschaftslager 

Amstel (foto Gendenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig). 

 

Zondag 16 januari 1944 

Ik had de hele dag niets te doen. Er werd een protest opgesteld. 's Middags een 

bijeenkomst voor rooms-katholieken, alwaar het Rozenhoedje en enkele andere 

gebeden werden gedaan. Het is een erg saaie dag geweest. 

 

Maandag 17 januari 1944 

's Morgens naar de fabriek voor legitimatiebewijzen met foto, de zogenaamde 

"Ausweisen", verder was er niets te doen, alleen 's avonds, toen moesten we een wagon 

bedden gaan lossen. We zullen Dinsdagmorgen om 06.00 uur op het werk moeten zijn 

en we nemen dus, onder protest, deel aan het werk in de Duitse oorlogsindustrie. 

 

Dinsdag 18 januari 1944 

's Morgens om 05.00 uur opstaan en om 06.00 uur in de fabriek aanwezig. Daar werd 

ik ingedeeld en ik moest met mijn vriend Jack Erkelens (kgf. 98514) tot 's middags 

14.30 uur naar het Lager en zullen we werken tot 11.00 uur 's avonds. Bij deze ploeg is 

geen nachtdienst en volgens de anderen was het licht werk. Nog een paar uur op bed 

en daarna de kamer schoonmaken en toen heb ik een brief geschreven die we met 

civiele Hollanders trachten mee te geven. Zo zijn we dus een onderdeeltje van de 

Hugo Schneider Aktiengesellschaft: de HASAG, munitiefabrieken. Er werken hier 

veel krijgsgevangenen en civiele arbeiders van allerlei nationaliteiten, waar onder veel 

Poolse en Oekraïense meisjes. We gingen 's middags op pad en we stonden al gauw 

achter een machine. We hoefden niets anders te doen dan te kijken of alles goed liep. 
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Het was een machine waarin koperen hulsjes op maat werden gesneden. In die hulsjes 

worden dan weer loodpropjes gestopt en dan is de kogel tot stand gekomen. We 

werken dus voor de vernietiging van onze eigen bondgenoten en vrienden. Het is een 

vreselijk geestdodende arbeid, ik kan mij tenminste niet voorstellen dat iemand dit 

jarenlang zou kunnen uithouden.  

Aan de propaganda van de Duitsers dat de oorlogsindustrie van Duitsland op volle 

toeren zou draaien wordt hier rap een eind gemaakt. Een voorbeeld: er staan hier 

negen dezelfde machines en daarvan werken er maar vier, de anderen zijn defect. De 

machines die wel draaien zijn om de haverklap kapot en van een zo groot mogelijke 

productie is dan ook geen sprake. De brief die wij geschreven hebben kan 

waarschijnlijk niet weg, dus dat is erg jammer. We zullen trachten de moed niet te 

laten zakken, alhoewel dat erg zwaar valt.  

Woensdagmiddag naar de fabriek tot 11.00 uur. We mochten in de pauze niet naar 

huis dus zonder eten tot 11.00 uur. 's Avonds onze portie brood gegeten en de extra 

soep tot de volgende avond bewaard. 

 

Donderdag 20 januari 1944 

De dag begon evenals andere dagen. 's Middags weer op het werk. 's Avonds was er 

luchtalarm en we moesten de kelder in. Ik had daarbij gezelschap van een Oekraïens 

meisje dat zich stijf tegen mij aandrukte van angst. Na afloop ging ze naar haar kamp 

terug en bedankte mij met voor mij onverstaanbare woorden, maar uit haar handdruk 

sprak veel dank. 

 

Vrijdag 21 januari 1944 

's Morgens een pan pap gekookt, havermout met water, maar als men honger heeft 

smaakt alles. Na afloop van het werk, om 22.30 uur, nog luchtalarm geweest. 

 

Zaterdag 22 januari 1944 

Voor de jongens hier kwamen er twee Amerikaanse pakketten, maar wij kregen niets 

want wij hadden ze al gehad. Ook waren de Hollandse Rode Kruispakketten er, maar 

voor ons nog niet. We zouden van 13.30 uur tot 22.30 uur moeten werken, maar men 

kwam ons niet halen dus bleven we rustig thuis. Om 18.30 uur kwam iemand ons 

plotseling halen en het bleek dat er een fout was gemaakt, men was ons namelijk 

vergeten. Wij als krijgsgevangenen moesten toen de fout van de heren Duitsers 

goedmaken door de hele nacht door te werken tot de volgende morgen 06.00 uur.  

Dat was dus een dienst van 12 uur. Het was een vreselijke nacht met vreselijke arbeid. 

 

Zondag 23 januari 1944 

Ik heb tot 12.00 uur geslapen en heb daarna gegeten en gebaad. Daarna heb ik een 

civiele briefkaart geschreven en die gaat via een civiele arbeider op de fabriek naar 

Holland. Ik heb ook nog kapucijners gekookt en opgegeten. 

 

Maandag 24 januari 1944 

Ik had dienst van 06.00 uur tot 18.00 uur dienst. 's Middags was er luchtalarm van 

11.30 uur tot 13.00 uur. Er waren goede frontberichten van de civiele arbeiders. 

Sommige daarvan hadden een clandestien radiootje. 
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Dinsdag 25 januari 1944 

Het was wederom een lange dag, maar 's avonds was er een pakket voor mij van mijn 

vrouw. Het is wel een vreselijke toestand hier als je zo 12 uur lang op je benen staat 

achter een machine die moordtuig fabriceert. Maandagavond moest er een gedeelte 

van ons nog "even" twee uur langer werken, dus 14 uur werken die dag, dat was 

vanwege het luchtalarm. 

Af en toe kom je hier toch wel wat dingen tegen betreffende de "beschaving" van het 

Duitse volk. Zo was er een van de jongens in de nachtploeg die een ongelukje had 

gehad en hij moest daarom even naar de apotheek van de fabriek. Hij kwam daar en in 

het kamertje daar lag een verpleegster "uitnodigend" te wachten. In de schuilkelder 

zag ik persoonlijk een "dame" zitten die aan een andere "dame" naaktfoto's van 

zichzelf liet zien. De Duitse meisjes hoeven ook lang niet zo lang te werken als de 

Poolse of Oekraïense meisjes. Wederom goede berichten van het front gehoord. Het 

valt anders in deze rotzooi niet mee om de moed erin te houden. 

 

Woensdag 26 januari 1944 

Het was een lange rustige dag. 

 

Donderdag 27 januari 1944 

Eveneens een rustige dag met 's avonds luchtalarm. 

 

Vrijdag 28 januari 1944 

Ik had een zeer vermoeiende dag, ik kon 's avonds niet meer op mijn benen staan en 

ging dan ook snel naar bed. Mijn huidige vriend Jack Erkelens (kgf. 98514) ligt sinds 

woensdagmiddag met koorts op bed, dat is niks gedaan hoor. Ik denk vandaag weer 

erg veel aan huis en duizenden gedachten gaan door mijn hoofd, vooral omdat het 

optimisme hier beneden het nulpunt daalt. Ik wacht met groot ongeduld op een 

bericht van thuis en ik houdt het haast niet meer uit. 

 

Zaterdag 29 januari 1944 

Ik ben vandaag vier maanden van huis weg. Verder was het een gewone dag met 

werken tot 18.00 uur. 

 

Zondag 30 januari 1944 

Ik moest werken van 6.00 uur tot 12.00 uur. Kerk of God is hier niet te vinden, het is 

een vreselijke dag. Ik denk ontzettend veel aan huis en ik heb veel herinneringen aan 

voorheen. Toekomstbeelden durf ik hier niet meer te maken, want al het optimisme 

wat een mens heeft gaat hier kapot. 

Veel eten heb ik niet meer dus ik hoop snel een pakket te ontvangen en ook een 

bericht. Ik wacht er met smart op. Nogmaals, het is hopeloos hier, er is geen enkel 

lichtpuntje te zien. Vandaag vuile was in het water gezet, voor de eerste maal zelf 

wassen, een hopeloze boel. Het is bijna niet te beschrijven wat je hier meemaakt. 

Maandagavond moet ik de nachtdienst in van 's avonds 18.00 uur tot 's morgens 6.00 

uur, bij elkaar 12 uren werken. Ik zie er een slechte week in. Zondagmiddag en avond 

alarm.  
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Maandag 31 januari 1944 

's Avonds 18.00 uur moest ik de nachtdienst in. Een vreselijke en lange nacht met 

verschrikkelijk werk. 's Avonds was er een pakketje van thuis. Reuze fijn! 

 

Dinsdag 1 februari 1944 

Ik heb eerst tot 12.00 uur geslapen en daarna gegeten en mijn broek genaaid. 

 

Woensdag 2 februari 1944 

Ik moest om 2.30 uur beginnen en ik was om 10.30 uur klaar en ik had dus weer 

eens een dienst van 8 uur. Ik ontving drie pakketjes en brief met foto. Dit was de 

allermooiste dag van krijgsgevangenschap. Donderdag en Vrijdag weer als gewoon 

werken. 

 

Zondag 6 februari 1944 

Ik had een vrije dag en ik heb erwtjes gekookt. Ik heb een heerlijke lange brief 

geschreven aan mijn vrouw. 's Middags was er een Rooms-katholieke bijeenkomst. 

 

Maandag 7 februari 1944 

Het was een heerlijke avond, want er waren twee pakketten van mijn vrouw. Wat zorgt 

zij toch goed voor mij. Dinsdag en woensdag geen bijzonderheden. 

 

Donderdag 10 februari 1944 

's Middags om 12.00 uur een kwartier alarm. 's Avonds een pakket uien van mijn 

vrouw. Heerlijk zeg!  

 

Vrijdag 11 februari 

We kregen 's middags 11 kaarten en 5 brieven om te schrijven. Dat was een rantsoen 

voor ongeveer maanden. Ik kreeg ook weer eens een brief van mijn vrouw. Dat was wel 

lang geleden, hoor. 

 

Zaterdag 12 februari 1944 

's Middags naar huis geschreven per K.F.G.-post. 

 

Zondag 13 februari 1944 

Ik had dienst tot 12.00 uur. 's Middags was er een Rooms-katholieke bijeenkomst en ik 

heb ook nog twee brieven geschreven.  

De heerlijke bonen met potvlees gegeten. Het leven op de fabriek is nog steeds 

hopeloos.  

Ik zit nu weer in de acht-uren schicht. Als je niet oppast hier krijg je zo een klap in je 

gezicht of een schop onder je zitvlak. Dat is hier het "nieuwe Europa". We worden hier 

met de nek aangekeken, want de Duitsers zijn van mening dat wij hier zijn omdat in 

Holland een putsch zou zijn voorbereid tegen het Hitler-regime. Het is belachelijk, 

maar intussen zitten we hier maar en voorlopig is er geen uitzicht op een einde. 

Vandaag hoorden we het gerucht dat er Engelse en Amerikaanse troepen in Spanje 

zouden zijn geland. Ik heb ook nog twee brieven naar huis geschreven. 
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Maandag 14 februari 1944 

's Morgens heb ik de kachel weer eens in orde gemaakt, want er was steeds ruzie over 

het koken. Daarna heb ik pannenkoeken gebakken van roggemeel om 's avonds op de 

fabriek op te smullen. Deze week heb ik dienst van 14.30 tot 23.00 uur. Ik kan nu ook 

extra post versturen omdat ik een broer in Duitsland heb, namelijk een kaart en een 

brief. De hele week alles gewoon en iedere dag naar die vreselijke fabriek. Donderdag 

kregen we 110 Poolse sigaretten. 

 

Vrijdag 18 februari 1944 

Ik kreeg een civiele brief van mijn vrouw. Ik zit deze week met smart op een pakketje te 

wachten, want er is de hele week al een hongerig gevoel in mijn maag. Voor zaterdag 

en zondag hebben we nog erwtjes en dan is het op, dus ik hoop snel wat te 

ontvangen, anders zullen we wel veel honger krijgen. Ook Zaterdag geen pakketje. 

 

Zondag 20 februari 1944 

Om 03.00 uur 's nachts was er luchtalarm en Leipzig werd zwaar gebombardeerd, het 

brandde als een hel. 's Morgens ontving ik weer een brief van mijn vrouw, fijn zeg!  

Om 12.30 uur 's middags wederom een zwaar bombardement. Alles brandde dus ik 

had een drukke dag. Ik heb ook nog drie kaarten naar huis geschreven en de laatste 

bonen opgesmuld. Maandag begon weer een nieuwe week met heel erge honger. Het 

waren vreselijke dagen en de pakketten kwamen maar niet. Het bombardement op 

Leipzig was verschrikkelijk geweest, dagenlang woedde de brand nog na. 

 

Donderdag 24 februari 1944 

Ik kreeg nog een kaart van mijn vrouw, maar nog steeds geen pakket. Af en toe moet 

ik zelfs even op een kist gaan zitten om niet door mijn benen te gaan van de honger. 

Het eten is hier van de week niet te eten, maar als iemand soms wat laat staan eten we 
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het graag op. We hadden zo gevlast op de Engelse pakketten, maar de twintig 

"nieuwen" kregen niets. Een groot schandaal was dat, want in Oschatz weten ze nu 

reeds lang dat we hier zijn. Evenzo is dat het geval met de Hollandse Rode Kruis 

kerstpakketten, die we nu nog steeds niet hebben. Gelukkig kregen we van 

verschillende jongens een paar Engelse sigaretten zodat we toch nog iets hebben. 

Voor de rest had ik er danig de pest in. Het is iedere dag alarm en vele malen 

vooralarm, dus er wordt flink gebombardeerd. 

 

Vrijdag 25 februari 1944 

Er was nog steeds geen pakket en geen brief! Er heerst een hopeloze stemming en we 

hebben veel honger. 's Avonds weer een clandestiene brief gekregen. 

 

Zaterdag 26 februari 

Wederom heb ik niets ontvangen. 

 

Zondag 27 februari 1944 

Ik kreeg vier brieven, van mijn vrouw en anderen, wat een rijkdom. 

Ik had gewerkt tot 12.00 uur en had door de post een goede thuiskomst. 's Middags 

een brief geschreven naar mijn broer en mijn vrouw, weer een fijne brief. Maandag was 

er nog steeds geen pakket, maar de moed is weer opgeleefd, want er zijn er veel 

onderweg, dus steeds hopen. 's Avonds om 19.00 uur de nachtploeg in. 

 

Dinsdag 29 februari 1944 

Ik had een pakketje verwacht, maar er was helaas niets. 

Ik kreeg wel een fijne brief, waardoor mijn sombere stemming weer een beetje 

verdween. Ik had 's morgens niet veel geslapen en tot overmaat van ramp moesten we 

om 11.00 uur ons bed weer uit omdat er luchtalarm was. Ik gaf alle jongens een biertje 

en ging daarna heerlijk baden, waarna ik een ons bruine bonen en een aardappel en 

een ui heb gekookt en dat is dan ook nog de etenspot voor twee man. Gisteren heb ik 

een pannetje bruine bonen gekookt met vlees dat iemand zuur had laten worden. Ik 

heb het toch opgegeten omdat ik zo'n honger had. Het is hier een verschrikkelijke tijd. 

Ik heb er gelukkig maar één keer dun van gekakt, maar ik had de voeding toch maar 

mooi binnen. Ik hoop dat het vandaag weer de laatste dag zal zijn van honger lijden.  

Ik ben ook nog een brief gaan schrijven voor mijn vrouw.  

's Avonds om 19.00 uur weer de nachtploeg in. 

 

Woensdag 1 maart 1944 

Het was een vreugdevolle dag, want ik kreeg twee pakketjes van mijn vrouw. 

 

Donderdag 2 maart 1944 

Er was vandaag weer een pakket en we kunnen nu goddank weer genoeg eten. We 

hebben nu ook op de fabriek geen honger meer, de nachten komen we nu beter door 

en slapen gaat ook beter: de volgende morgen veel beter als voorheen. Wat scheelt 

dat veel. De pakketten waren ook nu van rijke inhoud. Mijn vrouw zorgt goed voor mij 

hoor! We hebben hier gehoord dat er een derde pakket van het Rode Kruis is 

verzonden, maar we hebben nog niets gezien. 
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Vrijdag 3 maart 1944 

Er waren geruchten over de capitulatie van Finland tegenover de U.S.S.R. Dit zou dan 

een begin kunnen zijn van de lang verwachte vrede, of zou het maar een praatje zijn 

dat gerucht. 

 

Zaterdag 4 maart 1944 

Ik heb gewerkt van 14.30 uur tot 22.30 uur, de nachtdienst was gelukkig voorbij.  

's Middags om 13.30 uur was er alarm evenals de volgende nacht om 04.00 uur en dat 

ging zo vier dagen achtereen. De capitulatie van Finland is bevestigd. 

 

Zondag 5 maart 1944 

Het was vandaag een rustige dag. 

 

Maandag 6 maart 1944 

Wederom een rustige dag. Er was een postpakket op de fabriek, dik in orde.  

Weer alarm gehad. 

 

Dinsdag 7 maart 1944 

Net als gisteren een postpakket op de fabriek, en wederom luchtalarm, dat is nu al de 

zevende dag achtereen. Woensdag, Donderdag en Vrijdag was alles normaal. 

 

Zaterdag 11 maart 1944 

Het was een buitengewone dag. Er was een brief van 5 maart van mijn vrouw en ik zit 

dik in het eten. Er zat een blik konijn in het postpakket van maandag, dat is voor de 

zondag. Zaterdag was dus een heerlijke dag. 

 

Zondag 12 maart 1944 

De dag begon niet zo goed, want ik moest werken terwijl zaterdag gezegd was dat ik 

niet hoefde te werken. Maar er was niets aan te helpen dus werken. Zaterdagochtend 

zijn we naar de ontluizing geweest, want er was iemand op de kamer die er last van 

had. Bij de ontluizing liepen we in ons nakie rond voor "dames", het is hier wel een 

beschaafd land zeg!  

Zondagmiddag heb ik het konijn gebraden met een beetje vet, de bouillon werd met 

een soepblokje gepromoveerd en het werd toen konijnensoep. Het was een heerlijke 

maaltijd.  

De pakketten zijn als steeds van rijke inhoud en daarvoor hoop ik mijn vrouw eenmaal 

te bedanken, als we toch weer eens thuis zouden zijn. De komende week zit ik weer in 

de nachtploeg en het belooft dus een prettige week te worden! 's Middags heb ik 

wederom veel geschreven aan m’n vrouw. 

 

Maandag 13 maart 1944 

's Avonds om 19.00 uur de nachtdienst in, maar om 06.00 uur werden we reeds door 

de baas gehaald. Op de fabriek bleek dat deze zich had vergist, wij protesteerden dus 

heftig maar de volgende morgen kwam er een chef en moesten we voor straf, omdat 

we geprotesteerd hadden, de hele week om 6.00 uur beginnen. De rest van de week 

waren er geen bijzonderheden en er was ook geen alarm. Helaas waren er ook geen 

pakketjes, wel kreeg ik weer een aantal brieven. 
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Vrijdag 17 maart 1944 

Zondag kwam ik uit de nachtdienst en schreef ik behalve aan mijn vader ook aan mijn 

vrouw een brief. De komende week heb ik gelukkig weer dagdienst. 

 

Maandag 20 maart 1944 

Ik heb een brood en een worst van mijn broer ontvangen en heerlijk opgegeten. 

Donderdag kreeg ik een brief van vader. 

 

Vrijdag 24 maart 1944 

Ik heb vandaag een Amerikaans pakket ontvangen als vergoeding voor het Engelse en 

Hollandse pak. Ook kreeg ik de 100 Engelse sigaretten. We waren er wel blij mee, het 

kwam reuze van pas, maar toch kregen we rechtens nog veel te weinig. Ik heb gauw 

een pan pap gekookt met volle melk en rozijnen. Het was zoveel dat het niet in eens 

op ging. Mijn maat had deze week een pakket ontvangen op de fabriek met 

aardappelen, wortelen en uien en daarmee hebben we Zondag hutspot gemaakt met 

een blikje vlees. 

Er gaan deze week weer geruchten over vrijlating. Zeker net als toen in januari, maar 

optimisme heerst toch wel hier. 

 

Zaterdag 25 maart 1944 

Het was vandaag een gewone dag. 

 

Zondag 26 maart 1944 

Ik moest vandaag weer eens werken zonder dat het mij vooraf gezegd was.  

's Middags kwam er in het kamp een nieuwe aalmoezenier, kapelaan C. Baas (kgf. 

98948) uit Zwolle, die naar Oschatz in vrijwillige krijgsgevangenschap is gekomen.  

Hij had nog wel geen toestemming om de Heilige Mis op te dragen.  

De komende week heb ik avonddienst, van 14.30 uur tot 22.30 uur dus. Het wordt dus 

een makkelijke week. Woensdag kwam er weer een Amerikaans pakket en in de loop 

van de week ontving ik post van thuis en van vader. 

 

Zaterdag 1 april 1944 

Ik heb vandaag een brief verstuurd aan mijn vrouw. 

 

Zondag 2 april 1944 

Het is een tamelijk gezellige dag geweest. Dat komt waarschijnlijk door de 

optimistische berichten van de laatste dagen. Ik ontving een brief van mijn broer. 

's Middags maakte een Duits soldaat nog een foto van ons, dus waarschijnlijk zal ik 

nog een foto hebben van mijn krijgsgevangenschap.  
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Groep Nederlanders die tewerkgesteld waren bij HASAG (kamer niet bekend) 

hier gefotografeerd voor een barak waarvan de locatie niet bekend is. 

(collectie Eric Augusteijn). 

 

 
Groep Nederlanders die tewerkgesteld waren bij HASAG en ondergebracht waren in kamer 4,  

hier gefotografeerd voor dezelfde barak als boven, waarvan de locatie niet bekend is. 

(HASAG Lager kamer 4, 15-1-1944 tot 20-10-1944, collectie Gedenkstätte Leipzig). 

 

Op de keerzijde van de tweede foto zijn handtekeningen geplaatst. De volgende namen 

zijn herkend († overleden bij bombardement op Leipzig): 

file:///H:/Z-GroteJ-bu/FAMILIE/Jip_en_Bib/_Jip_en_Bib/1943.html#hier
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Linker rij: 

M. van Staveren, kgf. 106258 

Kleis Ketting, kgf. 97281 † 

H. Zwarts, kgf. 105670 

P.J. de Bruin, kgf. 105887 

H. Kuilman, kgf. 98534 † 

P. Rijns, kgf. 97219 

W. v.d. Zwaan, kgf. 105749 

J. Laban, kgf. 105828 

J.L. Verwijs, kgf. 107930 

J. Buitendijk, kgf. 107497 

 

Rechter rij: 

J.N. de Rooij, kgf. 97246 

W. van Aggelen, kgf. 106710 

E. Verhoeff, kgf. 105747 

J.G. Ketelaar, kgf. 106519 

N. Pul, kgf. 98532 † 

J. Koolschijn, kgf. 106778 

D.P. Bos, kgf. 106312 † 

A. Jonkers, kgf. 107735 
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Om 18.30 uur heb ik de Heilige Mis bijgewoond van een Franse aalmoezenier. Het is 

vreemd, maar soms kun je niet ter communie gaan in maanden en nu kan het al twee 

weken achter elkaar. 's Avonds nog een gezellig uurtje op de kamer en ik werd voor de 

rechtbank veroordeeld voor clandestien slachten. 's Avonds nog een 

krijgsgevangenenbrief verstuurd. 

 

Maandag 3 april 1944 

Ik kreeg een pakketje van mijn vrouw. 

 

Dinsdag 4 april 1944 

Weer een pakketje van mijn vrouw. Dinsdagmiddag werd ik niet helemaal lekker en 

was ik koortsig. 's Avonds lag ik te bed met 39 graden koorts, dat duurde twee dagen. 

 

Woensdag 5 april 1944 

Ik heb vandaag weer een brief geschreven aan mijn vrouw. 's Avonds kregen we een 

Nederlands Rode Kruis pakket met een zeer rijke inhoud. 

 

Donderdag 6 april 1944 

‘s Avonds wederom een pakketje van mijn vrouw, dus ik kan voorlopig weer even 

vooruit. 

's Middags waren er een stel die in de binnendienst zitten, ook van onze kamer, naar 

het Lager van de Kroatische meisjes gestuurd voor het opstellen van bedden. Dat was 

daar een mooi spul hoor. Halfnaakt lagen velen op bed en ze bleven daar gewoon 

liggen toen de mannen langs kwamen. Bij veel kon men zo terecht. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat men daar veel baby's ziet van enkele weken en maanden. En als je 

dan ziet hoe alles dan leeft en woont daar, dan krijg je een prachtige indruk van het zo 

modern cultureel en beschaafde land, Duitsland. De HASAG van de meisjes was 

gewoon een grote hoerenkast. 

Donderdagavond was ik weer koortsvrij en weer gezond. Ik waste en scheerde mij en 

ik was weer lekker opgefrist. Dat was wel nodig ook, want als je hier twee dagen op 

bed ligt ben je bijna nog viezer als wanneer je in de fabriek werkt. 

 

Vrijdag 7 april 1944 

Ik ging vandaag naar de dokter in Leipzig, dat was bijna een uur lopen. Ik zag daardoor 

een klein deel van de verwoestingen in de stad. In andere delen is de verwoesting veel 

erger, maar wat ik zag was wel al meer dan genoeg. Leipzig zelf is een grote stad, zo 

zijn er ongeveer 25 tramlijnen en ook nog autobussen. We kwamen een zeer groot 

stationsgebouw voorbij. Bij het lazaret aangekomen bleek dat er geen dokter was. 

Onverricht ter zake terug dus en 's middags moest ik naar de fabriek. Tijdens het lopen 

zag ik ook nog een werkelijk zeer mooie slagerij. Dan denk je weer aan ons kleine 

landje. 

 

Zaterdag 8 april 1944 

Weer naar de dokter gegaan en ik kreeg rust tot Dinsdag. 
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Zondag 9 april 1944 

Vandaag is het Pasen. 's Morgens zijn we naar de bioscoop geweest. De Hollanders 

waren uitblinkers in het marcheren. Na thuiskomst kreeg ik weer koorts en ik had een 

zware hoofdpijn. 's Middags was er een Heilige Mis door een Franse aalmoezenier, 

maar ik kon er niet heen want ik was veel te ziek. Mijn maat, Jack Erkelens (kgf. 98514), 

had de hele dag bezoek van zijn zuster. 

 

Maandag 10 april 1944 

Ook tweede Paasdag was ik nog ziek en ik kon dus niet mee naar de Heilige Mis om 

8.00 uur. 's Avonds ging het weer iets beter. Ik heb gedurende de Paasdagen een lange 

brief geschreven aan mijn vrouw. Zondagmorgen heb ik een brief van haar ontvangen. 

 

Dinsdag 11 april 1944 

Ik moest weer naar de dokter en ik heb nu binnendienst tot vrijdag.  

Dat komt goed uit met de nachtdienst. 

 

Woensdag 12 april 1944 

Het was een rustige dag, maar er was wel verschillende keren alarm. 

 

Donderdag 13 april 1944 

Het was precies als woensdag. 

 

Vrijdag 14 april 1944 

Vandaag moest ik weer aan het werk, maar door een fout van de Duitsers stond ik 

opgeschreven voor binnendienst tot en met zaterdag. Ik ging dus niet aan het werk, 

maar bleef rustig thuis. Op die manier kwam ik mooi van de hele nachtdienst af. 

Zaterdag ontving ik weer een aantal brieven. 

 

Zondag 16 april 1944 

Vandaag weer een aantal brieven. 

Zondagmiddag werd ik weer eens plots gehaald om te werken. Om half negen kwam 

ik terug en toen waren er twee gevlucht. Er was een grote opschudding in het kamp en 

alles was in touw. Veel geschreeuw van de heren, maar ze waren echt weg. 

 

Maandag 17 april 1944 

Ik ging wederom gewoon aan het werk, de twee gevluchte waren reeds gegrepen. 

‘s Avonds kwam de controleofficier en die begon flink uit te pakken. Wij hebben ons 

behoorlijk vermaakt daarom, vooral omdat hij beweerde dat van alle naties, waarvan 

hier krijgsgevangenen waren, de Hollanders het meest lastig waren. Ons Hollands hart 

groeide, want het geringe aantal Hollanders is dan toch maar in staat om die grote 

Duitse weermacht te dwarsbomen. Echt Hollands. 's Avonds weer een brief verstuurd. 

Verder de hele week werken en geen bijzonderheden. 

 

Zaterdag 22 april 1944 

Ik kreeg 's morgens en 's avonds een brief van mijn vrouw. 
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Zondag 23 april 1944 

Ik heb tot 14.00 uur gewerkt. 's Middags gekaart en komende week gaan we in de 

nachtdienst. De gehele week verliep rustig. 

 

Zondag 30 april 1944 

Ik ben vandaag vrij. Ik heb in de laatste week 1 pakketje van mijn vrouw gekregen. 

 

Maandag 1 mei 1944 

Ik heb nu dagdienst. Deze week twee pakketjes van thuis ontvangen en ook nog een 

half Amerikaans en een half Hollands pakket. Jack (Erkelens) had een pakket van 12 kg 

en van 6 kg op de fabriek, dus we hebben voorlopig weer te eten. Er zijn veel 

geruchten over invasies, maar nog steeds geen waarheid…. 

 

Zondag 7 mei 1944 

Ik heb vrij vandaag. Maandagavond wederom nachtdienst. Op de fabriek is er een 

pakketje met de gevraagde schoenen. 

 

Zondag 14 mei 1944 

Weer de hele dag vrij. 

 

Maandag 15 mei 1944 

Weer dagdiensten. 

 

Zondag 21 mei 1944 

Ik heb een dikke voet van een zweer op mijn achillespees. 

 

Maandag 22 mei 1944 

Ik ga nu weer de nachtdienst in. Ik kreeg na lange tijd weer een kaart van mijn broer. 

Tevens was er weer een pakketje van mijn vrouw. In de nacht van maandag op dinsdag 

had ik veel last van mijn voet. 

 

Dinsdag 23 mei 1944 

Ik ben met de auto naar de dokter geweest, de hele verdere week binnendienst. 

 

Vrijdag 26 mei 1944 

Weer naar de dokter. 

Beide Pinksterdagen 28 en 29 mei vrij van werk. Zondag was er een Heilige Mis in het 

kamp. Het was zeer mooi weer. In de nacht van Zaterdag op Zondag vooralarm, maar 

voordat we in de kelder waren was het al over. Zondag steeds Bereitschaft en  

's middags in de kelder voor luchtalarm. Ik voelde een drukkende stilte. 

 

Maandag 29 mei 1944 

Tweede Pinksterdag. Ook vandaag weer een prachtige dag wat het weer betreft. We 

zijn naar de bioscoop geweest en er draaide een mooi Franse film. Om ongeveer 11.00 

uur was er alarm en moesten we de kelder in. Ik was erg stil en het leek wel of ik iets 

voelde. Zeer langzaam liep ik er heen. Na enige tijd in de kelder te hebben gezeten 

kwam het. Een enorme slag gevolgd door schuddende muren en kraken van de zolder. 
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Veel stoven weg, maar wij kropen tegen de muren en bleven daar rustig zitten. De 

schrik die we hadden was zeer groot en ons hart stond nagenoeg stil. Na korte tijd 

weer een slag en gedreun. Al spoedig hoorden we dat er een flinke brand was. Om 

13.30 uur klonk het signaal "veilig" en konden we naar buiten. De dingen die we daar 

zagen waren verschrikkelijk. Een zware bom was vlak naast onze kelder terecht 

gekomen en we waren door het oog van de naald gekropen. Op het nippertje 

ontsnapt aan een groot gevaar. We hoorden dat er veel slachtoffers waren gevallen. 

We gingen eerst naar ons Lager terug en daar werden vrijwilligers gevraagd voor hulp 

aan de civiele Hollanders, waarvan er nog in een kelder zaten die door puin was 

afgesloten. Direct ging ik mee. Op de fabriek was het een ontzettende ravage. Het 

hoofdgedeelte met de elektracentrale, die beide het onmisbare gedeelte van de 

fabriek zijn, was totaal vernield.  

Ook het Haus der Gefolgschaft voor toneel en muziek was een totale puinhoop. 

Daaronder lag het Franse Lager en daar waren veel slachtoffers gevallen onder hen die 

buiten stonden op de trap of stoep. Degene die wel binnen waren zijn korte tijd 

ingesloten geweest, maar konden toch ongedeerd worden bevrijd. Al gauw zag ik 

vreselijke dingen. Voor het genoemde gebouw zag ik drie zwaar verminkten liggen. 

Een ervan, een jonge man schijnbaar, zonder hoofd, een tweede zonder ledematen en 

ingedeukt en een derde lijk alleen hoofd en halve romp, waarop de borsten uitwezen 

dat het een vrouw moest zijn geweest. Iets verder trapte ik op iets zachts en zag een 

hoofd met een bloederig iets er onder aan. Ook dit was een mens geweest. Spoedig 

spraken we nog enkele Hollanders maar onder hen waren ogenschijnlijk niet veel 

slachtoffers. Het opruimingswerk was in de eerste uren nog niet goed geregeld, zodat 

we maar weinig konden doen. Ik zag nog twee vrouwen die krankzinnig geworden 

waren. Plotseling moest het bergingswerk gestaakt worden, er waren namelijk nog 

verschillende bommen niet ontploft. 

 

 
Resultaat van een bombardement op HASAG (foto gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig). 
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De indrukken die je dan krijgt zijn vreselijk. Een oorlog is iets onmenselijks. Door dit 

alles staat onze civiele verbinding met thuis opeens stil en zijn we aangewezen op de 

K.G.F.-post. 's Avonds heb ik gauw naar huis geschreven om hen gerust te stellen. 

Na onze terugkomst van het werk hebben we heerlijk gegeten net als zondag. 

Aardappelen met groente uit blik en vlees met jus. Dat smaakte prima. Ik had helemaal 

geen last van zenuwen, wel had ik angst gehad. De laatste brief die ik ontving was nr. 

44 van 18 mei. Wanneer zal ik er weer eens een brief ontvangen? Ik heb (Albert) van 

den Bosch (kgf. 98243) nog niet gezien, maar mogelijk was hij in de stad. In het Lager 

was geen water en elektra meer in de namiddag. Om ongeveer 18.00 uur waren er 81 

doden geborgen waaronder 65 van het Russisch-Poolse Lager dat ook door een bom 

was getroffen. Gewonden waren er ook veel maar daar was nog niet veel over bekend. 

De fabriek is in elk geval voorlopig buiten werking, datgene waar alles om draait is 

precies stukgegooid. Het is natuurlijk vreselijk voor de slachtoffers, maar de Anglo-

Amerikanen hebben vanuit militair oogpunt natuurlijk prima werk geleverd. De HASAG 

is gebombardeerd. Dat was waar we zo dikwijls naar verlangd hebben, maar men weet 

niet wat men zegt, want zoiets meemaken is iets verschrikkelijks. Vooral wanneer men 

er nog letsel mee moet oplopen ook, of het zelfs met de dood moeten bekopen. Onze 

jongens waren in een kelder waar nog dertien Franse jongens in zaten, ze konden die 

jongens zien door een gat in de muur, maar konden er niet bij komen doordat er een 

bom lag van ongeveer 250 cm, dat was dus een geweldenaar.  

Die jongens konden door dat gat die bom zien liggen en je kunt je de doodsangsten 

van die mensen dus wel voorstellen. Ikzelf ben ook nog in een kelder geweest, waar ik 

tot mijn enkels in het water stond. Helaas konden we van daaruit ook niets bereiken, er 

lag daar namelijk ook een bom in de buurt. De brand is geblust en 's avonds hoopten 

we te horen dat de reddingswerkzaamheden weer met succes zouden worden 

voortgezet, want om er mee te stoppen terwijl men nog levende mensen ziet is iets 

verschrikkelijks. En voor de slachtoffers is dat natuurlijk nog veel erger. 's Avonds nog 

net voor het donker de post geschreven, want er is geen licht meer. In afwachting wat 

de nieuwe dag ons zal brengen gaan we slapen. 

 

Dinsdag 30 mei 1944 

‘s Morgens normaal aan het werk. Om ongeveer 11.00 uur was er weer alarm en we 

zijn gauw van de fabriek weggevlucht naar het Lager. Daarachter is een schuilloopgraaf 

waar we in kruipen, veel veiliger dan de fabriekskelders. 's Avonds een pakketje van 

thuis en ik heb toch nog een civiele brief weg kunnen sturen. De gehele verdere week 

werkten we op de fabriek de aanwezige voorraad op. De laatste twee dagen was er 

niet meer en werkten we acht uren. Ik heb weer post ontvangen van thuis en Zaterdag 

weer een brief weggestuurd. 

 

Zondag 4 juni 1944 

Het was een rustige dag. Niet werken en kaarten maar. 

 

Maandag 5 juni 1944 

De nachtdienst in. 
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Dinsdag 6 juni 1944 

De grote invasie is begonnen in Frankrijk. De Anglo-Amerikaanse troepen zijn geland. 

Le Havre en Cherbourg. Het optimisme laait op. Veel hoop op thuiskomst dit jaar.  

De gehele week loopt verder rustig. 

 

Zondag 11 juni 1944 

Het was een rustige dag. Vandaag weer een brief weg. De volgende week alles rustig. 

Er zijn wat schaarse berichten over het verloop van de invasie. 

 

Woensdag 14 juni 1944 

Een pakketje van thuis. Donderdag werden er wandluizen in onze barakken 

geconstateerd, wel prettig hoor. De stemming is nog steeds optimistisch, maar een 

heel spoedig einde zien we nog niet. 

 

Zondag 18 juni 1944 

Ik moest werken tot 12.00 uur. 

 

Maandag 19 juni 1944 

Ik ga nu de nachtdienst weer in. Afgelopen zaterdag heb ik weer een brief van mijn 

vrouw ontvangen. Vandaag weer een brief verstuurd naar huis. Twee pakketjes 

ontvangen van thuis en ook nog veel brieven gekregen. 

 

Vrijdag 23 juni 1944 

Het is vandaag mijn verjaardag. Er kwamen twee brieven aan. Zaterdag kwamen er ook 

nog twee brieven van mijn vrouw en ik had dus een goede verjaardag. Daarbij kwam 

nog dat ik zaterdag twee pakketjes kreeg. Zondagmiddag werken en 's avonds een 

gezellige avond. 

 

Maandag 26 juni 1944 

Een nieuwe week van dagdienst. Dinsdag kwamen de eerste politieke gevangenen 

(vrouwen) werken, met bewaking van de S.S. soldaten en vrouwen. Ze komen uit een 

concentratiekamp dat al enige tijd naast ons kamp is gevestigd. Het kamp is omgeven 

met onder elektrische stroom staande draden. Over die S.S. is niet veel goeds te 

zeggen, vreselijke mensen zijn dat. 

 

Zondag 2 juli 1944 

's Morgens werken. Maandagavond, bij het ingaan van de nachtdienst, was er weer 

een brief van mijn vrouw. De gehele week is rustig verlopen. Alleen vrijdagmorgen 

alarm en toen kwamen er heel veel vliegtuigen over. De hele omtrek hier werd duchtig 

gebombardeerd door een hoeveelheid vliegtuigen die ik nog nooit bij elkaar had 

gezien. Het hoofdstation van Leipzig werd precies getroffen. Er waren op dat moment 

net veel mensen aanwezig met als gevolg dat er 2000 doden vielen. 

 

Maandag 10 juli 1944 

Het was een rustige dag. Door het bombardement op het station gaan er voorlopig 

geen civiele brieven weg. Maandag is de dagdienst weer begonnen. 's Nachts was er 

alarm. Verder was het de hele week rustig en ontving ik nog twee brieven van mijn 
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vrouw en van mijn schoonmoeder. Vrijdag 7 juli ben ik naar de dokter geweest en heb 

ik de puinhopen weer aanschouwd. Ik heb nu een paar dagen vakantie tot 

Maandagavond. 

 

Zaterdag 15 juli 1944 

Ik heb de laatste twee pakketten van juni ontvangen.  

 

Zondag 16 juli 1944 

Het is een rustige dag geweest. 

 

Maandag 17 juli 1944 

Er kwam een bericht dat er woensdag Hollandse pakketten worden gehaald in 

Oschatz. Het leven in het Lager is de laatste tijd tamelijk gezellig en we kunnen dikwijls 

nog eens lachen. Het gebeurt namelijk wel eens dat er met het appèl een onderofficier 

mee komt die door ons als "Jan Zander" aangeduid wordt. Dan kunnen we lachen 

hoor. Het geschreeuw om een luciferhoutje of over een tafel die niet afgeruimd is en 

meer van dat soort lullige dingen. Het kwaadst wordt hij als hij bemerkt dat hij geen 

spatje indruk maakt en wij brullen van de lach als hij weggaat, hetgeen hij natuurlijk 

hoort. Onder elkaar is het natuurlijk ook wel eens bal met plagen en pesten. Elkaar 

uitmaken voor allerlei rare dingen en originele gezegden. Dat is wel niet altijd even 

mooi. Ik ga weer de nachtdienst in. Alles ging normaal. Alleen veel luchtalarm en veel 

bombarderen. Aan het front schijnt het overal goed te gaan.……. 

 

Woensdag 19 juli 1944 

We ontvingen vandaag weer een Hollands Rode Kruis pakket, een prachtig pakket. 

 

Donderdag 20 juli 1944 

's Avonds kwam het bericht over de aanslag op Hitler. Hij was gewond en enige 

generaals gedood of gewond. Dat duidt niet op een goede toestand in Duitsland en 

de hoop vlamt weer op. De verdere week normaal afgewerkt. Zondag een rustige dag. 

 

Zondag 23 juli 1944 

We hebben 's avonds veel herrie en vrolijkheid gemaakt. Om ongeveer 01.00 uur was 

alles eindelijk wat rustig en ging het licht uit. Maar toen kwamen de wandluizen te 

voorschijn die zich de laatste tijd ontzettend vermenigvuldigd bleken te hebben en 

niemand kon slapen. Allemaal werden we vreselijk gebeten en we zaten onder de 

bulten.  

Tot overmaat van ramp kwam er alarm en om 00.45 uur moesten we er uit. Daarna ben 

ik nog om ongeveer 02.00 uur op de grond gaan slapen, maar de vloer was hard en ik 

sliep dus weinig. De volgende dag heeft de ploeg die 's avonds de nachtdienst in 

moest de hele kamer uitgemest en gezuiverd. Alles ging eruit, de strozakken werden 

verbrand en de kribben uitgebrand. De hele kamer werd van boven tot onder met 

chloorwater schoongemaakt. Ongelogen werden er hele nesten luizen uitgeroeid, 

honderden en honderden bij elkaar. Het was een vreselijk karwei geweest, maar we 

waren er van af gelukkig. 
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Maandag 24 juli 1944 

Er was weer een Amerikaans pakket. Vrijdag en zaterdag alarm en veel bommen in de 

omgeving. 

 

Zaterdag 29 juli 1944 

Een pakketje weggestuurd voor mijn broer. Drie brieven ontvangen. 

 

Zondag 30 juli 1944 

Ik hoefde niet te werken.  

Het is een neerslachtige dag geweest. Ik heb veel geprakkiseerd… 

 

Maandag 31 juli 1944 

Ik heb weer een brief naar huis geschreven. De geruchten over de vorderingen aan het 

front komen slecht door. Men zegt dat Warschau is gevallen. Er was hier eens een 

Feldwebel die rake klappen uitdeelde, maar eens krijgt hij ze terug. Ik ben de 

nachtdienst weer ingegaan. Verder geen bijzonderheden deze week. 

 

Zaterdag 5 augustus 1944 

We werden voor 10.00 uur weer wakker gemaakt. De barak werd uitgegast en we 

moesten alle etenswaren eruit halen. Dat was een heel karwei hoor. Daarna 

probeerden we weer te slapen, maar de zon was al te heet geworden. Van 12.30 uur 

tot 13.15 uur was er alarm. We waren nog aan het eten en het volgende alarm was 

alweer geblazen. Die avond de laatste nacht werken. 

 

Zondag 6 augustus 1944 

Mee geweest naar de bioscoop en een tamelijk goede film gezien. Op de terugweg 

alarm en iedereen rende weg een andere kant op. 

 

Maandag 7 augustus 1944 

Weer een brief verstuurd. De hele week rustig en weer enkele brieven ontvangen. Aan 

het einde van de week 's nachts alarm wat zich voortzette tot in de loop van volgende 

week. 

 

Woensdag 16 augustus 1944 

Er was een lang alarm waarbij enorm veel vliegtuigen hier de omtrek bombardeerden. 

Het aantal overtrof de tot nog toe verschenen toestellen en het leverde een fantastisch 

schouwspel op. We kwamen er weer goed af. 

 

Donderdag 17 augustus 1944 

Een Amerikaans pakket ontvangen plus 100 extra sigaretten, tevens weer een pakket 

van mijn vrouw. Vrijdagmorgen weer eens naar de dokter voor een paar dagen vrij en 

Maandag weer werken. 

 

Maandag 21 augustus 1944 

Weer gaan werken en alles weer normaal. Op de fabriek weer dezelfde rotzooi en een 

verschrikkelijk leven. 
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Woensdag 23 augustus 1944 

Een lang alarm en honderden vliegtuigen gezien. Enkele werden neergeschoten. De 

verdere week bleef het rustig. Die dag een kort briefje naar huis kunnen sturen. 

 

Zondag 27 augustus 1944 

Werken tot 12.00 uur en 's middags gekaart.  

's Avonds op bed liggen lezen en in slaap gevallen. 

 

Maandag 28 augustus 1944 

Om 10.00 uur een kaart van mijn vrouw en 's avonds de nachtdienst in. De hele week 

rustig. Vrijdag een bericht dat er slagers gezocht worden om te gaan werken als K.G.F. 

in een particuliere slagerij. 

 

Zondag 3 september 1944 

Een gezellige kaartmiddag en -avond. 

 

Maandag 4 september 1944 

De dagdienst in. 's Avonds was er het bericht dat Engelse en Amerikaanse troepen 

België en Nederland bereikt hebben. De opmars gaat zeer snel, er zijn vier plaatsen in 

Nederland heroverd, namelijk Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch. Prins 

Bernhard moet bij de Nederlandse troepen aanwezig zijn. Vele berichten en geruchten 

kwamen binnen. 

 

Dinsdag 5 september 1944 

In Nederland zou deze dag bekend staan als “Dolle Dinsdag”. 

 

Vrijdag 8 september 1944 

Het bericht deed de ronde dat Rotterdam en Den Haag waren gebombardeerd. Dit 

was echter wel onofficieel. Vanuit Oschatz weer een Amerikaans en een Hollands 

pakket. Ik heb ook een pakket van thuis ontvangen. Deze morgen weer naar de dokter 

geweest en binnendienst gekregen tot maandagavond, dus rusten maar. Op de fabriek 

wordt de stemming onder de Duitsers steeds ernstiger. 

 

Zondag 10 september 1944 

Naar de bioscoop geweest. 's Middags een briefje meegegeven voor mijn broer aan 

bezoek die hier in het Lager waren vanuit Berlijn. 

 

Maandag 11 september 1944 

Om 11.30 uur vooralarm gevolgd door alarm. Het duurde tot bijna 13.30 uur. Zeer veel 

vliegtuigen kwamen over. 's Avonds weer de nachtdienst in. 's Nachts weer alarm. 

Dinsdagmorgen en woensdagmorgen eveneens. Veel vliegtuigen. Officiële berichten 

van de bevrijding van Maastricht en Eindhoven en Nederlandse kuststrook. 

 

Donderdag 14 september 1944 

Bericht over de bevrijding van Aken. Zondag had ik in de loterij een paar schoenen 

gewonnen (Amerikaanse). Maandag kreeg ik ze en ik loop nu op een paar prachtige 

schoenen. Woensdagmorgen gingen er drie van onze kamer voor drie dagen naar het 
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straflager (mogelijk Döblitz), omdat ze op een zondag in de stad waren wezen 

wandelen. Ze moeten daar in een kolenmijn werken.  

Een nieuwe order op de fabriek is gegeven. De Ausländer moeten allemaal blijven 

werken tot er alarm wordt gegeven en dus niet meer met vooralarm weg. Het geldt tot 

nog toe alleen voor die afdelingen waar de vrouwelijke politieke gevangenen werken. 

De verdere week rustig. 

 

Zondag 17 september 1944 

Van de laatste nachtdienst terug en tot 16.00 uur op bed gelegen van moeheid. 

Zondagavond laat gaan slapen van het prakkiseren. Zo bang dat met de 

bombardementen in Nederland misschien wel alles weggevaagd wordt wat mij zo heel 

erg lief is.  

 

Maandag 18 september 1944 

Weer in de dagdienst begonnen. De geruchten over Holland gaan steeds maar door, 

zodat we nog steeds niet weten wat er eigenlijk aan de hand is. Officiële berichten van 

de Duitse radio zijn die van de val van Eindhoven en parachutisten bij Nijmegen, 

Arnhem en Maastricht. Ook worden zware gevechten in de omgeving van Culemborg 

gemeld.  

Vandaag is ook vertrouwensman Kees Krijger (kgf. 96689) jarig. Deze heeft zeer veel 

voor ons gedaan en daarom werd hij reeds 's morgens om 05.15 uur voor het 

weggaan van de werkploegen met aanwezigheid van het hele Lager met volle muziek 

uit bed gehaald. Er werden enige toepasselijke cadeaus gegeven en verzen werden 

opgezegd. Een aardig intermezzo in ons bestaan hier.  

‘s Avonds op zijn kamer muziek en zang en vrij bier met de aanwezige Lagerbewoners. 

 

Dinsdag 19 september 1944 

Er kwam uit Oschatz weer een lading conserven en per man 100 sigaretten. Uit 

Nederland ontvang ik momenteel in het geheel geen post meer, maar ik laat toch de 

moed niet zakken. Dat valt helaas niet mee aangezien ik de laatste tijd erg veel pieker 

en soms heel erg bang ben. 

 

Donderdag 21 september 1944 

De conserven werden uitgedeeld en we hadden weer vlees, melk, veel boter, jam, een 

blikje hutspot met vlees. 

 

Zaterdag 23 september 1944 

We kregen 6 grote plakken chocolade en we krijgen nog meer. 

 

Zondag 24 september 1944 

Ik moest werken tot 16.00 uur. Wel was het een prettige Zondag. Ik was geheel alleen, 

want mijn maat had binnendienst. Hij had namelijk een ongelukje gehad met een 

machine.  

's Avonds werd er voor de tweede maal een lezing gehouden over scheepvaart door 

de heer Bill de Rooy (kgf. 97246) en daaropvolgend heb ikzelf een lezing gehouden 

over veesoorten, vlees, worstsoorten en nog enkele algemene dingen. Het was op de 

kamer, een klein gehoor dus, maar een aardige afwisseling. 
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Maandag 25 september 1944 

Ik moest weer de nachtdienst in en ik kreeg buiten verwachting nog een brief van mijn 

vrouw van 3 en 10 september en toen was alles weer goed. Het was wel 15 dagen oud 

maar zoiets is toch wel geruststellend voor mijn zenuwen. 

 

Dinsdag 26 september 1944 

Er gaan berichten over landingen voor IJmuiden tot Hoek van Holland en 

luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen, ook over de val van Kleef; de geruchten gaan 

steeds door. De verdere week rustig verlopen. 

 

Zondag 1 oktober 1944 

Einde van de nachtdienst. 's Avonds heb ik weer een lezing gegeven over een aantal 

machines in de slagerij en worstmakerij. Dat is wel een aangename afwisseling op de 

dagelijks sleur. 

 

Maandag 2 oktober 1944 

Ik heb vandaag weer 2 kaarten ontvangen en nog een brief van mijn vrouw. De gehele 

week prachtig weer. Dagdienst gehad vandaag. Vele malen vooralarm. 

 

Vrijdag 6 oktober 1944 

De vertrouwensman (Kees Krijger) was naar Oschatz geweest, maar had geen 

sigaretten en geen pakketten meegenomen, dus de stemming gaat dalen en het 

kankeren stijgt. 

 

Zaterdag 7 oktober 1944 

Alarm van 11.30 uur tot 13.30 uur. Lang alarm en veel bommen. 

 

Zondag 8 oktober 1944 

Ik moest werken tot 12.00 uur. 

 

Maandag 9 oktober 1944 

Ik ben weer de nachtdienst ingegaan. De hele week als normaal. De berichten over de 

toestand in Nederland zeggen ons niet veel goeds. Honger en oorlogsellende, geen 

gas in sommige plaatsen en dus geen eten koken. Vreselijke toestanden dus. Ik hoop 

in Godsnaam dat het gauw over is. 

 

Vrijdag 13 oktober 1944 

Er kwamen hier in het Lager 25 Hollanders uit de Junkers fabriek (Stalag XI-a 

Arbeitskommando Bernburg en Aschersleben). Deze waren wegens bombardementen 

uitgewerkt en zouden nu hier in Leipzig te werk worden gesteld. Ze blijven daarom 

enkele dagen als gast hier. Zo kwamen er vijf man op onze kamer die in het bed 

moesten slapen van de nachtdiensten. In ieder geval weer een afwisseling. 

 

Zondag 15 oktober 1944 

De laatste nachtdienst zit er op. 's Avonds hadden we weer een erg gezellige en echt 

originele cabaretavond met aanwezigheid van de nieuwe Feldwebel. Het was een fijne 

avond. Maandag weer de dagdienst begonnen. 



62 

 
 

Dinsdag 17 oktober 1944 

's Morgens voor de aanvang van het werk een ruzietje met de heer Lippold (de 

grootste boef van de HASAG). Het ging namelijk over de rode driehoek van de K.G.F. 

De meeste hadden die niet meer op hun kleren. Dat was iets waar men op de fabriek 

niets mee te maken had, want dit was een zorg voor het Lager. Er vielen dan ook enige 

harde woorden en we werden uitgemaakt voor spionnen. Daarover hebben we een 

bezwaarschrift geschreven. 's Avonds bij het appèl werd mij en mijn vriend Charles 

medegedeeld dat we de volgende morgen naar de tandarts konden gaan. 

 

Woensdag 18 oktober 1944 

We konden nu een uurtje langer uitslapen en daarna: klaar voor de start. Juist zouden 

we weggaan toen de baas aan kwam stuiven en ons aan het werk wilde zetten. De 

wachtpost had order om ons mee te nemen, omdat de negen machines van mij alleen 

stonden, aangezien mijn baas er niet was. We moesten dus, ondanks de tandarts, gaan 

werken. Dinsdagavond moest ik plotseling bij de controleofficier komen en hoorde ik 

hem vertellen dat er slagers nodig waren. Enige vragen werden er gesteld en ik zou er 

wel van horen. 

 

Vrijdag 20 oktober 1944 

Reeds alle hoop opgegeven voor slager. Plotseling kwam het. Om 12.30 uur naar huis 

om te eten en Kees kwam mij al tegemoet en ik moest om 14.00 uur klaarstaan om te 

vertrekken voor slager. Om 13.00 uur wilde de bewaking mij weer meenemen om te 

werken en de wachtpost stuurde mij weg, want officieel was hij niet ingelicht; te voren 

had Kees (Krijger) al ruzie gehad met die vent en was al naar de schrijfstube. Ik was 

nog niet uit het Lager of daar kwam Kees reeds aan en ging ik omgekeerd weer naar 

de kamer. Op de HASAG waren ze radeloos want de machines stonden stil met 

niemand erbij. Maar ik spring een gat in de lucht want ik was eindelijk en eindelijk van 

die verschrikkelijke fabriek af. God zij dank. Vreselijke dingen gezien en vreselijke 

mensen meegemaakt. Ik kon wel springen. Om 15.00 uur vertrokken we en we wisten 

niet waarheen. Het afscheid van de fabriek was vlug en met grote vreugde, 

daartegenover was het afscheid van kamer 4 een zwaar offer. Daar had ik negen 

maanden met vreugde en blijheid gewoond. Het zijn op een enkeling na de bovenste 

beste kameraden geweest,  

• De Ouwe (waarschijnlijk Kees Krijger kgf. 96689),  

• Texas Bill (Bill de Rooy kgf. 97246),  

• Poker Charles (?),  

• Koenraad, (?) 

• Jack m’n maat (Jack Erkelens kgf. 98514),  

• Woudenberg (A.J. Woudenberg kgf. 97347), 

• Gigolo (?),  

• Klaas (?),  

• Koos (?) 

en alle anderen, het ging mij, den Barry, aan het hart en nooit zal ik kamer 4 vergeten.  

We kwamen te wonen in het Hollandse K.G.F.-Lager van de lakfabriek (Hermann) 

Frenkel (Lack) (volgens zijn Ausweis uit december 1944 aan de Hauptstrasse 32 

Engelsdorf-Ost).  

Daar ontmoetten we weer veel oude kennissen. Daar sliepen we dan. 
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7. Arbeitskommando Engelsdorf Kurt Oertel 

 

Zaterdag 21 oktober 1944 

Om 05.45 uur vertrokken we naar onze nieuwe baas (Fleischermeister Kurt Oertel aan 

de Bahnhofstrasse 5 te Engelsdorf, tegenwoordig Engelsdorferstrasse). Om 06.30 uur 

kwamen we daar aan en we begonnen met een heerlijk bord pap. Dat vulde onze 

magen goed.  

We waren met zijn drieën. Daarna kregen we werkkleding en een mes en we konden 

direct aan het werk. Het was een worstfabriekje met een prachtige installatie aan 

machines. Er was een omzet van 2.000 kg per dag. Een mengmachine, een cutter (150 

kg), een ijskerfmachine, twee grote wolven (300 kg per 8 min.), een speksnijmachine, 

een machine voor duurzame worst (maken van deegballen zonder lucht), een 12 meter 

hoge rokerij (machinaal gaan de stokken met worsten omhoog en omlaag, zodat alle 

worsten gelijkmatig roken en weinig stookmateriaal), twee felsmachines voor de 

conserven, twee automatische stopmachines met oliedruk en aangebrachte inrichting 

voor gelijk gewicht van de worst, een autoclaaf voor het conserveren van de 

conserven, zes grote kookketels van 300 liter, alles met stoom verwarmd, daarvoor een 

ketelhuis met stoomketel en een prachtige koelcel en nog een gekoelde pekelkelder.  

We hebben de hele tijd staan uitbenen en om 09.00 uur ontbijt. Om 13.00 uur 

middageten en 's avonds brood mee, tevens voor Zondagmorgen, steeds heerlijke 

smeerworst erbij. 

 

 
De ligging van het Arbeitskommando Oertel ten opzichte van Frenkel Lack en HASAG  

(Google Earth 2017). 

 

Zondag 22 oktober 1944 

Om 09.00 uur op pad naar de HASAG en daar ons eerste wedervaren verteld. 

Vervolgens met de tram naar Engelsdorf, om tegen etenstijd bij de baas te zijn. Dat 

was eventjes een etenspot. Aardappelen met groente en jus en een hele schijf ham van 

ongeveer 440 ons op onze borden.  
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Het was heerlijk. Zo hadden de anderen en ik nog niet gegeten in Duitsland. Een maal 

dus wat we in ruim een jaar niet hadden gehad, met nog pudding met kersensap na. 

Uit het Lager was nog de vertrouwensman meegegaan, die ook slager was en die heeft 

even met de baas gesproken en zal dan met ons daar ook wel komen werken. De baas 

wilde ons daar ook te slapen hebben dus dan hebben we helemaal een leventje. Ik ben 

van de hel in de hemel gekomen hoor. Terug in het Lager mijn dagboek bijgehouden. 

Om 16.30 uur even voor de jongens eten halen. Dat was in een restaurant. Daar zaten 

we een uurtje onder het genot van een Engelse sigaret en een glas bier en fijne 

muziek, alsof we vrij waren van alles.  

's Avonds na lange tijd weer een brief geschreven naar huis. Daarna slapen in 

afwachting van de nieuwe week. 

 

 
De voormalige fabriek van Oertel aan de Engelsdorferstrasse 345 in 2018, 

 tegenwoordig vrijwillige brandweer Engelsdorf (foto E. van der Most 2018). 

 

Maandag 23 oktober 1944 

We begonnen met een drukke dag. Er is heel wat uit te benen iedere dag. ’s Avonds 

had ik plotseling koorts, 39 graden, ik had het dus aardig te pakken. Waarschijnlijk de 

nieuwe omgeving en daarbij het in en uit lopen van de koelcel. Alles weer eventjes 

ongewoon. De hele week verder alles hetzelfde. Prima eten in vergelijking met de 

HASAG. Tevens nemen we iedere avond vlees, vet en worst mee, varkenshaasjes met 

vet, die we dan bij onze thuiskomst heerlijk braden en op smullen. Worst voor de 

jongens in het Lager.  

Zoveel vlees en vet in maanden niet gehad. 

 

Zondag 29 oktober 1944 

Lekker uitgeslapen. 
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De ingang van de voormalige fabriek van Oertel (foto E. van der Most 2018). 

 

Maandag 30 oktober 1944 

De tweede week; de dagen vliegen om. 

 

Donderdag 2 november 1944 

Luchtalarm en ontzaglijk veel vliegtuigen en bommen. Tevens luchtgevecht, het was 

enorm. 

 

Vrijdag 3 november 1944 

In het Lager weer eens Lagersigaretten. Deze week ontving Jan Baltus (kgf. 98495) een 

brief van thuis, nog van 1 oktober 1944. In Den Haag is de toestand nijpend.  

Heb de laatste dagen dikke handen. 

 

Zondag 5 november 1944 

Naar een Duits lazaret gegaan, ik had vleesvergiftiging. Maandag niet werken 

voorlopig, absolute rust. Ik werd in het lazaret keurig netjes behandeld door een Duitse 

stafarts. Deze constateerde vergiftiging door vlees in het vlees van mijn hand. Absolute 

rust en mijn arm werd gespalkt en verbonden. Dat was natuurlijk erg lastig. 

 

Maandag 6 november 1944 

Niet werken dus en de hele dag in het Lager. Erg vervelend, op de HASAG was dat 

gezelliger. Dinsdag naar het ziekenrapport op de HASAG bij Captain Webster. Ik kreeg 

een kleiner verbandje, zodat ik m'n hand weer wat kon gebruiken, want het gevaar was 

voorbij. Ik sprak daar vier van de toffe jongens van kamer 4. Ik ontving een dikke brief 

van m'n maat Jackie (Erkelens) en bij thuiskomst vond ik daarin een briefje van hemzelf, 

m'n HASAG Ausweis, een brief van mijn broer uit Berlijn, van 28 oktober en een dikke 

brief uit Haarlem van 18 oktober 1944. Die brief was meegegeven aan een vrouw die 
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uit Haarlem naar Duitsland vertrok en was toen doorgestuurd. De brief was een grote 

verrassing, want aangezien de post gestremd is rekent men niet meer op bericht. Alles 

was nog goed, de etenskwestie is hopeloos, maar alles was nog gezond. God zij dank. 

Woensdag en donderdag in het Lager. Donderdagavond kregen we een half Canadees 

pakket plus 150 sigaretten. 

 

Vrijdag 10 november 1944 

Weer naar de dokter. Mijn hand was beter en maandag ga ik weer aan het werk. 

 

Zaterdag 11 november 1944 

Wapenstilstandsdag. 's Morgens het Lager schoongemaakt. Zelf gebaad onder de 

koude waterstraal. Het baden is hier veel slechter dan op de HASAG.  

Een brief geschreven aan mijn broer. 

 

Zondag 12 november 1944 

De jongens moesten nog een paar uur werken. 

 

Maandag 13 november 1944 

Weer met werken begonnen. De hele week als normaal. 

 

Vrijdag 17 november 1944 

De vorderingen aan het westfront zijn nihil. 

 

Zondag 19 november 1944 

Een rustige dag weer achter het prikkeldraad. 

 

Maandag 20 november 1944 

Een kaart van mijn broer en een brief.  

In deze week weer enkele vorderingen aan het westfront. 

 

Zaterdag 25 november 1944 

Ik heb gewerkt tot 17.00 uur. 

 

Zondag 26 november 1944 

Tot 12.00 uur werken. In die afgelopen week in het Lager bezoek gehad voor de 

tweede maal van de veldprediker uit Oschatz, dominee Hoeksema (W.E.M. Hoekzema 

(kgf. 271257)), die ons nu niet zo bijzonder opvrolijkte, want we moesten maar eens 

aan thuis denken, dat ze wel eens dood konden zijn. Dat was net iets voor mijn 

gedachten. Zaterdag hadden we een alarm dat nogal lang duurde en waarbij veel 

bommen werden afgegooid in de naaste omgeving. In de loop van de avond nog drie 

maal voor alarm, dus weer druk. 

 

Maandag 27 november 1944 

Weer een nieuwe week begonnen. De tijd gaat ontzettend snel voorbij. 
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Dinsdag 28 november 1944 

Er kwam een nieuwe slager bij van de HASAG, G(erard) van Etten (kgf. 97680). De week 

draaide weer vlug voorbij. We nemen bijna iedere dag vlees en vet mee naar het Lager. 

Ongeveer anderhalf pond varkenshaasjes en ongeveer zes ons vet. 's Avonds in het 

Lager even bakken en dan hebben we dus een beste avondboterham. We hebben dus 

een best leven. 

 

Vrijdag 1 december 1944 

Ik kwam 's avonds thuis en de jongens die naar het ziekenrapport geweest waren 

hadden post voor mij meegenomen die nog op de HASAG aangekomen was. Een kaart 

van 21 oktober en een kaart van 27 oktober met een brief van 12 oktober van mijn 

vrouw. Alles is nog goed thuis. 

 

Zaterdag 2 december 1944 

We waren tegen verwachting vroeg klaar. 

 

Zondag 3 december 1944 

We hoefden niet te werken wat we eerst dachten. Vandaag twee kaarten geschreven, 

één naar huis en één naar Haarlem. 's Avonds naar de HASAG geweest. Daar werd een 

cabaretavond gegeven door de civiele Nederlanders waarbij de krijgsgevangenen van 

de HASAG waren uitgenodigd. Toen het hier in het Lager was doorgedrongen, vroegen 

wij aan de majoor of we daarheen mochten. Dit was toegestaan en we hadden een 

reuze avond. Ik was weer thuis onder de jongens van kamer 4, echt gezellig hoor. 

Verder de hele week normaal. 's Avonds vlees en vet meegenomen en lekker eten. 

 

Zaterdag 9 december 1944 

Een brief van mijn broer. 

 

Zondag 10 december 1944 

Ik heb vandaag gewerkt tot 11.00 uur. 's Middags een kaart en een brief met een 

pakketje weggestuurd naar mijn broer. Ook nog een brief naar huis. De hele week veel 

alarm, soms drie maal per dag. De nieuwe week begon weer normaal. 

 

Dinsdag 12 december 1944 

We hoorden dat we nog deze week zouden verhuizen naar een kamer vlakbij ons werk. 

 

Woensdag 13 december 1944 

De nieuwe kamer werd ingericht. 

 

Donderdag 14 december 1944 

We vertrokken met al onze spullen naar onze nieuwe woonplaats. Het is een aardig 

kamertje waar we dan nu met zijn vieren wonen. Met echte strozakken en een lekker 

kacheltje dat lekker warm is, zodat we lekker kunnen braden. We lopen nu alleen op 

straat en als we  

's avonds om 21.00 uur maar binnen zijn voor appèl dan is de zaak verder in orde, dus 

wel een groot verschil met het verleden. De eerste avond hadden we een heerlijk 

cognacje om de nieuwe woning in te wijden. 
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Vrijdag 15 december 1944 

De tweede avond was de gezelligheid van de kamer reeds wat verhoogd door een 

bloemetje en een paar foto's aan de wand, daarvoor zorgde Gerrit (waarschijnlijk Gerrit 

van Benschop kgf. 98502), want die heeft momenteel binnendienst en hij kon dat 

zaakje mooi opknappen. Jan ging 's avonds nog even naar Janus Schipperen (kgf. 

105666) bij de bakker, maar Janus was nog aan het werk en hij komt Zaterdagmiddag. 

 

Zaterdag 16 december 1944 

Er was geen vlees en dus hielden we grote schoonmaak. 's Middags waren we vroeg 

klaar en dus vroeg op ons kamertje. Janus kwam niet opdagen. 's Avonds zijn we met 

zijn drieën naar de bioscoop geweest en zagen een heel aardige film. Het was 

"Gasparone" met Marika Rökk en Johan Heesters. 

 

Zondag 17 december 1944 

Een heerlijk rustige morgen. 's Middags kregen we bezoek van Isidor, de Belg die bij 

ons werkt en ook van de Hollandse kapper uit de straat.7) 

Even later kwam ook Janus (Schipperen kgf. 105666) binnen. De flessen wijn die we 

onlangs op de kop getikt hadden kwamen op tafel en ook de koeken van Janus en 

sigaretten van Isidor en de vrolijkheid was er. Het was reuze gezellig. Vier flessen 

waren al gauw op en zo zaten we aan een 5 liter fles bier toen een controle-officier 

binnen kwam. Wat een feest zeg, de twee civiele moesten onmiddellijk vertrekken. Hij 

was erg kalm en gaf ons slechts een klein standje, zodat deze affaire goed afliep. Met 

Janus werden dan vervolgens plannen gemaakt voor een paar gezellige kerstdagen. Ik 

had Vrijdagavond een lange brief geschreven naar mijn broer. Zaterdag is er een man 

bijgekomen en nu zijn we met zijn vijven. 

 

Maandag 18 december 1944 

Weinig werk. 's Avonds weer bezoek van Janus (Schipperen kgf. 105666) en ook van 

Theo Kiezebrink (kgf. 106977), deze bracht mij een brief met een mooie foto van Jack. 

Verder nog wat lekkers gegeten en een brief naar huis geschreven. Dinsdag was alles 

rustig de hele verdere week weinig vlees gegeten, want er was niet veel vlees. 

 

 
7 Mogelijk Hendrik Moolenaar kgf. 106148 die op 27 februari 1945 om het leven kwam bij een 

bombardement op Leipzig-Gohlis. 
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Ausweis für arbeitende Holländische Kriegsgefangene, afgegeven 19-12-1944. 

 

Woensdag 20 december 1944 

Er werd er 's avonds een gepakt met een gestolen worst. Hij kreeg direct ontslag en 

tevens werd er door de baas vlees ontdekt op twee plaatsen en dat was ook gestolen. 

Dat was me een spektakel zeg. 

 

Donderdag 21 december 1944 

Gerrit jarig en 's avonds een pannenkoekje gegeten. 

 

Vrijdag 22 december 1944 

Het was een rustige dag. 

 

Zaterdag 23 december 1944 

Er was geen vlees meer. Om de dag te beginnen: schoonmaken maar. ’s Middags 

kwam er een wagen met vlees, we moesten nog tot 15.00 uur uitbenen. Vandaag 

Amerikaans pakket ontvangen. 's Avonds reeds gezellig bij elkaar gezeten met biscuits 

en jam en kaas. Jan Baltus (kgf. 98497) had van de HASAG een heel program 

meegenomen. De eerste Kerstdag 's middags om 14.30 uur grote feestdag met een 

optreden van krijgsgevangenen op het cabaret bij het Hollandse Lager Amstel op de 

fabriek. Gerrit had Vrijdag een kerstboompje meegenomen en Zaterdag hadden we 

kerstversiering van Gerrit z'n liefje gekregen. We hebben de kamer helemaal versierd 

en kwamen daardoor al een beetje in de kerststemming. Van de baas kregen we een 

heel mooi kerstgeschenk, te weten twee grote pakketten worst van ongeveer drie kilo. 

Janus zou koeken meenemen en Theo ook. We hebben drie flessen wijn, dus we zullen 

wel een paar gezellige dagen hebben als krijgsgevangenen. 
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Zondag 24 december 1944 

We hebben tot 08.00 uur geslapen. Het was een rustige maar gezellige dag. Heerlijke 

koffie met koek. 's Middags Janus en Theo weer op bezoek. Cor ging om 17.00 uur 

even wandelen met het grietje en Gerrit ging naar de HASAG. Cor kwam thuis met en 

reuze pakket, een Weihnachtstoll, brood, koeken, suiker, biscuits, tabak, ontbijtkoek 

en cake, heerlijke spullen allemaal. Gerrit kwam thuis met Weihnachtstoll en een plant 

voor in de kamer. 's Middags om 17.00 uur was er hier in het washok een Heilige Mis 

door een Franse geestelijke die ook hier in het Lager woont en bij de boer werkt. Ik 

heb met hem gesproken. 

 

Maandag 25 december 1944 

Eerste Kerstdag. Om 07.00 uur de Heilige Mis bijgewoond. Dus toch een zalige Kerst. Ik 

voelde mij weer in een echte Kerststemming maar de vrede voor alle mensen is nog 

niet daar. Om 11.30 uur nog alarm en nog wel op zo'n dag. Om 13.30 uur stapten we 

op de trein naar de HASAG. Daar waren we weer onder de jongens. Gezamenlijk 

gingen we naar de fabriek en daar begon om 14.45 uur de feestmiddag. Het 

programma van de krijgs-gevangenen onder de naam van "De prikkeldraadbijters" en 

onder leiding van        

H. Goosens (H.J. Goossens kgf. 96845) was 100 % af en veel beter dan dat van de 

civiele arbeiders; Arie Jonkers (kgf. 107735) was in vorm in de Parijse potpourri en in 

een samenzang met Meeuwis Scholte (Gerard Meevers Scholte kgf. 105701). Deze 

laatste was ziek en had nog 38 graden koorts. Toch heeft hij gespeeld en gezongen en 

hij had geweldig succes. De cowboys, een trio, zong prachtig enkele songs. Richard 

Toorevliet (Richard Torenvliet kgf. 96952) speelde solo enkele liedjes op de piano.  

Van Schendel (kgf. ?, of civiele arbeider) op de viool en Arie (Jonkers) ook nog enkele 

losse liedjes. Het was enorm en we hadden een reuze leuke dag.  

Om 21.00 uur waren we terug in het Lager en sliepen gauw van moeheid. 

 

 
Arie Jonkers 
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Dinsdag 26 december 1944 

Tweede Kerstdag. Ik heb gewerkt tot 16.30 uur. 's Avonds een gezellige avond met 

Janus en Theo. Veel koek gegeten en wijn gedronken. 's Avonds nog bezoek gehad 

van de Franse geestelijke. 

 

Woensdag 27 december 1944 

Weer een slachtoffer gegrepen wegens diefstal, evenals de vorige direct ontslag.  

’s Avonds zitten schrijven naar mijn broer (ik ontving eerste Kerstdag een brief van mijn 

schoonmoeder van d.d. 9 november, thuis nog alles goed). 

 

Zaterdag 30 december 1944 

Er kwam nog een lading vlees en ik heb gewerkt tot 16.30 uur. Ik kreeg een brief van 

mijn broer. 

 

Zondag 31 december 1944 

Ik moest werken tot 14.00 uur. We hebben het oude jaar uitgevierd met wat kaarten en 

met goed eten en drinken. Koffie, thee, chocolademelk, witbrood en sigaretten. Om 

12.00 in de Wachtstube de Führer gehoord. 

 

Maandag 1 januari 1945 

Ten tweede malen in dit "heerlijke" land een nieuw jaar begonnen. 's Morgens de 

kamer geschrobd en schoongemaakt van boven tot onder. 's Middags zonder 

wachtpost naar de HASAG waar we wederom een prachtige muziekmiddag hebben 

meegemaakt. Gerrit en Cor wilden zondagmiddag naar de HASAG, maar werden door 

de wachtpost teruggehaald toen ze weggingen. Deze middag hebben ze allebei hun 

liefjes opgezocht. Het eten is de laatste week veel verbeterd en we hebben een 

koningsleven in krijgsgevangenschap, maar thuis is het slecht dus de gedachte 

daaraan verdoezelt weer veel. Ik ga nu iedere zondag naar de Heilige Mis en te 

communie bij een Frans geestelijke die hier in het Lager is. Na thuiskomst van de 

HASAG nog gezellig gekaart en verder naar huis geschreven. De verdere week weer 

normaal. 

 

Zondag 7 januari 1945 

Ik heb niet gewerkt dus ik had een rustige en gezellige dag. Deze week ook normaal, 

geen nieuws en geen alarm. Laatste bericht van thuis van 24 november, alles is nog 

goed. 

 

Zondag 14 januari 1945 

Een gezellige dag. Zaterdags tevoren een Amerikaans pakket plus 100 sigaretten. Dus 

weer feest in huis. Zondagavond voor de tweede maal alarm die dag en er werd nogal 

geschoten. Weer naar huis geschreven en naar Haarlem. 

 

Maandag 15 januari 1945 

Normaal geweest. 
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Dinsdag 16 januari 1945 

Een jaar in Leipzig voorbij gegaan, vandaag een nieuw jaar in deze omgeving 

begonnen.  

's Avonds ging Jan Baltus (kgf. 98497) naar de tandarts en krijgt een nieuw gebit voor 

een stukje chocolade en wat geld. Woensdag normaal. 

 

Donderdag 18 januari 1945 

Cor en (Jan) van de Waard (kgf. 106147) gingen 's avonds naar de HASAG en werden 

daar door de Werkschutz gepikt. Dat gaf natuurlijk een groot kabaal, maar het liep 

goed af. Vrijdagavond moest Jan Baltus weer naar de tandarts en zouden wij op de 

fabriek wachten. We werden daar van top tot teen gefouilleerd hetgeen veel 

hoofdbrekens gaf. Jan was nog niet terug en wij moesten naar het Lager, want we 

moesten van de fabriek weg. Na een gespannen half uurtje was Jan er weer en was 

alles weer goed. We hebben deze week ontzaglijk veel vlees ontvangen. Dat komt 

allemaal uit de gebieden die ontruimd worden.  

We dachten zondag te moeten werken maar dat was niet het geval. 

 

Zondag 21 januari 1945 

Lekker uitslapen dus. Tijdens het ontbijt kwam er een wagen vlees en we moesten nog 

even sjouwen. De verdere dag alles rustig. 

 

Maandag 22 januari 1945 

Het was een normale dag. 

  

Dinsdag 23 januari 1945 

Ik ontving een brief van mijn vrouw. De toestand in Holland is slecht. De verdere week 

rustig verlopen. Er zijn vele vluchtelingen uit Breslau en omgeving, want de Russen 

trekken zeer snel op. 

 

Zondag 28 januari 1945 

Weer uitgeslapen en 's middags naar de HASAG op bezoek bij de jongens. Het is een 

gezellige middag geweest. 4 februari is er weer een muziekmiddag. 4 of 11 februari zal 

Jan Baltus zijn zuster op bezoek komen. Donderdagavond heb ik weer een brief naar 

mijn broer gestuurd. 

 

Maandag 29 januari 1945 

Alles zoals gewoonlijk. Die dag naar de Duitse stafarts geweest voor steunzolen. Deze 

schreef voor dat ik daarvoor naar de Oberstabarzt in Oschatz moet. 

 

Dinsdag 30 januari 1945 

Moeders verjaardag voor de tweede maal in dit pokkenland. De verdere week alles 

normaal. 

 

Vrijdag 2 februari 1945 

Een pakketje ontvangen van mijn broer van 15 januari 1945 met een paar 

houtschoenen en een paar messen. 
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Zaterdag 3 februari 1945 

Vroeg klaar 's middags. 

 

Zondag 4 februari 1945 

's Middags naar de HASAG en een prachtige middag gehad. Hele mooi muziek en 

zang, het was af. Gegeven door de K.G.F. van de HASAG voor de civiele en de andere 

K.G.F.-ers. 

 

Maandag 5 februari 1945 

 's Avonds 90 sigaretten Domino. Misschien wel voor de laatste maal, want er is nu 

helemaal geen transport meer. Zondag is tot onze spijt onze vriend Jan de Waard (Jan 

van de Waard kgf. 106147) vertrokken naar een andere plaats bij een slager alleen. 

Daarvoor is Cornelisse (H.B. Cornelisse kgf. 98461) bij ons gekomen. Het is geen 

verbetering tot op heden. 

 

Dinsdag 6 februari 1945 

Er was geen vlees en we hadden om 14.00 al vrij. Lekker baden en een kaart gestuurd 

naar mijn broer. De hele week weinig werk. 

 

Zaterdag 10 februari 1945 

's Middags bezoek gehad van Paula en Marie Wensien, twee meisjes van de HASAG. In 

de Wachtstube met elkaar gesproken en we hebben ze brood, worst en geld 

meegegeven want ze hadden zo'n honger. Een brief van Jan Baltus zijn zus dat ze nog 

zou komen. 

 

Zondag 11 februari 1945 

Geen bezoek gehad. De hele week normaal. Veel vluchtelingen uit Silezië, de Russen 

gaan zeer snel. 

 

Vrijdag 16 februari 1945 

Bezoek van de Hauptmann, zaterdag van de controle-officier. 

 

Zondag 18 februari 1945 

Een rustige dag. Om 13.00 uur in 't café met Paula en Marie (Wensien) een biertje 

gedronken en we hebben ze eten meegegeven. Gerrit was in de loop van de week naar 

het Revier gegaan met een dikke hand. 

 

Maandag 19 februari 1945 

Met vier man werken, de rest van week alles gewoon. Vrijdag op de fabriek bezoek van 

de grootmajoor. 

 

Zondag 25 februari 1945 

Bezoek van de Kontrollofficier Oberfeld(webel) Kurt, waardoor ons afspraakje met Paula 

en Marie (Wensien) in de war liep. Ze kwamen toen in het Lager en we hebben met ze 

gesproken en brood en worst meegegeven. De laatste twee weken ontzettend veel 

alarm. Turkije is nu ook in oorlog met Duitsland. In het Westen vorderen de 

Amerikanen. 
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Maandag 26 februari 1945 

Het was een gewone dag. 

 

Dinsdag 27 februari 1945 

Begon normaal. Van 12.30 uur alarm. Eerst rustig, toen een paar vliegtuigen en weer 

rustig. We gingen weer aan het werk. Plotseling vielen er bommen. Hals over de kop 

de fabriek uit. We vlogen de boomgaard in en gingen plat op de grond liggen. Het 

regende bommen vlak om ons heen, de grond schudde. Het was een grote aanval op 

Leipzig en omgeving. Het werd donker van de rook en stof van de branden. Het was of 

we aan het front lagen, het was heel erg. Golf na golf kwam aanvliegen, steeds meer 

bommen vielen neer. Het duurde bijna één uur aan een stuk dat de bommen vielen. 

Steeds kwamen er nieuwe vliegtuigen aan.  

De verwoestingen waren ontzettend. Het bij het bombardement van 4 december '43 

verwoeste Leipzig is nu nog erger in een puinhoop veranderd. Stations verwoest en 

ook vele huizen. Ook weer veel slachtoffers.  

's Avonds na afloop van het werk ging ik naar Theo Kiezebrink kijken en Jan ging naar 

Janus. Ik kwam bij het huis waar Theo woonde en werkte en dit was een puinhoop 

geworden. Ik schrok geweldig, maar ineens zag ik hem op de puinhopen werken. Ik 

kon hem goddank geluk wensen met zijn wonderlijke redding. Janus was er best 

afgekomen, er waren alleen wat dakpannen weg. In Leipzig was de verwoesting 

verschrikkelijk. 's Avonds was er weer alarm en dat gaf weer grote schrik onder de 

bevolking. Dagelijks drie tot vier maal alarm, steeds door gaat het en nog willen ze (de 

Duitsers) de oorlog winnen. 

 

Woensdag 28 februari 1945 

Bah, wat een dag hier. De verdere week rustig en niet veel werk. Ook Zaterdag weer 

alarm, twee uur lang. 

 

Zondag 4 maart 1945 

Weer lang uitgeslapen. Er zijn berichten over de capitulatie van het Duitse leger in 

Italië. Doorstoot van de Amerikanen naar Keulen en van de Russen naar Berlijn (?). In 

ieder geval kan de oorlog niet lang meer duren. We hopen allemaal weer snel naar 

huis te kunnen. 

 

Maandag 5 maart 1945 

De week is weer normaal begonnen. De chef is jarig en we kregen genoeg te eten. 

Koeken en vet gegeten. Van mijn broer nog steeds geen bericht sinds januari. Er vallen 

veel bommen op Berlijn. Veel werk is er niet en we zijn iedere dag al vroeg vrij. 

 

Zaterdag 10 maart 1945 

Gerrit kwam weer thuis uit het Revier. Die avond met vier man één Amerikaans pakket.  

In ieder geval weer iets. 

 

Zondag 11 maart 1945 

Paula en Marie kwamen weer op bezoek. Ook Piet Peereboom (P.J. Peereboom, civiele 

arbeider uit Amsterdam) kwam nog.  

Die week was het erg rustig met alarm, slecht tweemaal vooralarm per dag. 
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Zondag 18 maart 1945 

Een Heilige Mis door een Franse geestelijke. Vandaag veel gegeten. Koeken van de 

baas gekregen en de twee bakkers brachten ook mee dus een beste dag (in 

gevangenschap met een Kommandoführer die er de pest in had). Maandag weer een 

rustige week aangevangen. Van mijn broer ontvang ik steeds geen bericht. Ik maak me 

daarover erg ongerust.  

We scharrelen met het eten er best doorheen, we ruilen zo hier en daar wat en zo gaat 

het best. 

 

Zondag 25 maart 1945 

Weer een beste dag. 's Morgens naar de kerk in 't lazaret. Het is prachtig weer. 's 

Middags naar de mis in 't Lager en ter communie. Een kaart van mijn vrouw van 26 

december 1944. Een kaart geschreven naar mijn broer. Vandaag vijf maal alarm. De 

nieuwe week begon weer normaal, maar bracht vele wederwaardigheden. Vooreerst 

kwamen er zeer goede berichten over het Westfront. Die Amerikanen gaan zeer snel, 

ze gebruiken parachutisten in grote massa's en maakten gebruik van 

"Schwimmpantzer" om de Rijn over te steken, zoals de Duitse pers die apparaten 

noemde. 

 

Woensdag 28 maart 1945 

Ik moest 's morgens benen zagen en ik was alleen in dat lokaal. Baltus had juist die 

morgen een brief ontvangen uit Berlijn van zijn zwager. Z'n zuster was twee maart naar 

Nederland vertrokken. Den Haag was gebombardeerd, 1.600 doden, een paar duizend 

gewonden en 30.000 daklozen. Ik was aldus in gedachten over thuis en over broer in 

Berlijn. Mijn stemming was beneden peil. Een paar uur later moest ik een grote stalen 

korf schoonmaken en was daarmee bijna klaar, toen ik geroepen werd door twee 

Duitse vrouwen om even een emmer bloed op te tillen. Het was enkele ogenblikken 

werk, intussen kwam de portier aan met een wagen worst en begon tegen mij te 

schelden, dat die korf in de weg stond, ik zei terug dat ik geholpen had, maar hij 

kafferde mij uit op een verschrikkelijke manier. Ik werd spierwit van woede en ellende, 

dat was iets wat ik mijzelf niet kan herinneren ooit gehad te hebben. Even later weer 

aan het benen zagen en toen kwamen de tranen eruit, zoveel ellende had zich in mij 

opgehoopt dat ik, als grote kerel, moest huilen. God, wat een land, wat een volk. 

Goede Vrijdag werd er niet gewerkt, maar de krijgsgevangenen moesten toch maar om 

07.30 uur komen. We kregen een pakje sigaretten dus dat ging goed. In het Lager 

kwam de onderzoekingscommissie, hetgeen een groot spektakel gaf. Er was een stuk 

spek gevonden, maar het liep goed af. We werden persoonlijk ook gecontroleerd en 

van Herman werd 140 Mark afgenomen. In het Lager verder niets vermist.  

's Middags kruiswegoefening meegemaakt in het Lager. 

 

Zondag 1 april 1945 

Vandaag eerste paasdag. Nog steeds geen bericht van mijn broer. 's Morgens om 

07.00 uur Heilige Mis met communie in het Lager. Om 8.30 uur naar het lazaret een 

plechtige hoogmis bijgewoond dus een goede paasmorgen. Aan het front nog snelle 

vooruitgang, het duurt niet lang meer. De nieuwe week begon weer normaal. 

Donderdagavond werd mij verteld, dat ik voor de Hauptmann moest verschijnen. Dat 

was waarschijnlijk een vergissing wegens de gevonden brieven bij Cor.……. 



76 

 
 

Vrijdag 6 april 1945 

Ik ging met de wachtpost mee naar de Hauptmann, Cor ging voor de zekerheid mee.  

In de stad aangekomen was het vooralarm, even later alarm. We waren toen op de 

Fleischerplatz (tegenwoordig Richard-Wagner-Platz) in een grote (schuil-)kelder.  

 

 
Fleischerplatz Leipzig 

 

Het duurde bijna twee uur. In de kelder hoorden we niets, maar toen we eruit kwamen 

stond heel Leipzig in brand. Het was een grote aanval geweest. We waren erg bang 

voor de HASAG en voor Engelsdorf, maar spoedig hoorden we dat er niets was 

gebeurd, we waren al blij. Naar de Hauptmann konden we niet meer dus liepen we 

terug naar het Lager.  

's Avonds kwam Wanda, Cor z'n liefje en daarvan hoorden we het vreselijke bericht 

over de dood van veel van onze vrienden. Diepe verslagenheid. 

 

Zaterdag 7 april 1945 

Theo ging naar de HASAG en vertelde daar van de twaalf doden. Gerrit zijn liefje was 

ook in diezelfde kelder geweest en was op het nippertje aan de dood ontsnapt. De 

jongens werkten in de stad en waren daar in de kelder gegaan en er niet meer levend 

uitgekomen.  

1. Mijn beste vriend Haijo Kuilman (kgf. 98534), 

2. Nanno Pul (kgf. 98532),  

3. Klaas Ketting (kgf. 97281),  

4. Dik Bos (kgf. 106312),  

5. Johannes George ten Bosch (kgf. 271639) 

6. Leo Plegink (Pleeging, Leo (kgf. 98462),  

7. Reindert van Dijk (kgf. 98512),  

8. Jan Platteel (kgf. 106260),  

9. Gerard Scholte (Gerard Meevers Scholte, (kgf. 105701), 

10. Mieninga, (H.A. Minnema (kgf. 271627)), 

11. v.d. Broek (onbekend als kgf. en onbekend bij Oorlogsgraven Stichting, dus mogelijk 

civiele arbeider), 

12. v. Heusden (onbekend als kgf. en onbekend bij Oorlogsgraven Stichting, dus 

mogelijk civiele arbeider), 
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13. C.Th. de Leur (civiele arbeider en omgekomen aan de Kaiser Maximilianstrasse 29 

te Leipzig). 

 

Ten minste 10 mensen van andere nationaliteiten kwamen hier eveneens om het leven 

(bron Gedenk- und Totenbuch Leipzig): 

1. Eugene Anthimon (civiele arbeider, Fransman, geboren 24-2-1918 te Noe Blanche), 

2. Pawel Charikow (dwangarbeider, Rus, geboren 1905), 

3. Antoni Kozdrowski (dwangarbeider, Pool, geboren 24-2-1911 te Bargez), 

4. Nikolaj Lopuszanski (dwangarbeider, Ukraïner, geboren 2-5-1912 te Browari), 

5. Josef Rudzits (civiele arbeider, Rus, geboren 14-2-1902 Letland), 

6. Julio Satori of Sartori (civiel arbeider, Italiaan, geboren 5-9-1901 te Roana / 

Vicenza), 

7. Wladyslaw Siwinski (dwangarbeider, Pool, geboren 1901 te Lodz), 

8. Marian Sobotkiewicz (dwangarbeidster, Poolse, geboren 15-12-1916 te Korschowa), 

9. Onbekende man. 

10. Onbekende man. 

 

Volgens het repatriëringsformulier van H. Cornelisse (Kgf 107615) kwamen op 3-4-1945 

(bedoeld is 6-4-1945) 11 Hollanders om bij een bombardement, waarbij nabij het 

Bayerischer Bahnhof en in de buurt van kruising Liebigstrasse en Nürnbergerstrasse 55-

57 te Leipzig, een schuilkelder werd getroffen en de daarin aanwezige Hollanders 

werden bedolven (zie verklaring Kgf 105670 en tevens het verhaal over Jo Groen op 

O.G.S.). De Bayerischer Bahnhof was inderdaad gelegen aan de Nürnbergerstrasse, 

zodat er van uitgegaan mag worden dat de plaats van het gebeurde daarmee is 

vastgesteld. 

  

 
Verklaring G.P.J. van den Hoek kgf 96822. 

 

 
Verklaring H.B. Zwarts kgf 105670. 
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Verklaring H. Cornelisse kgf 107615. 

 

 
Plattegrond Leipzig 1938 met in de cirkel het gebouw van het Farmakologische Institut. 
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Het Farmacologische Instituut met links de vleugel in de Liebigstrasse en 

rechts de vleugel in de Nürnbergerstrasse 55 (foto ruim voor 1940). 

 

 
De verwoesting van het Farmacologische Instituut, de vleugel in de Liebigstrasse 10. 
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Zondag 8 april 1945 

's Morgens ter kerke evenals 's middags de Heilige Mis voor onze vrienden. Er was 

weer lang alarm, het front nadert. 

 

Maandag 9 april 1945 

Het was een rustige dag. 

 

Dinsdag 10 april 1945 

Om 16.00 uur was ik klaar met mijn werk. Om ongeveer 17.00 uur was er weer een 

alarm en we kregen een hier zeer zwaar bombardement. Bij de spoorwegwerkplaats 

werden veel Nederlanders gedood.  

Bij de Oorlogsgraven Stichting zijn 6 gevallen bekend: 

Leipzig, Daniël Petrus Gerardus Volleman, 

Mölkau:  Hendrick van Engen, Adrian van de Driest, Adriaan Leppens, 

Engelsdorf : Hendrika Schepers-van den Ende, Hendrik Lubbelinkhof  

Wij hier hadden geen schade en ontkwamen weer aan de dood.  

 

 
Foto van het rangeerterrein “Engelsdorf” bij Mölkau, na het bombardement van 10 april 1945. 
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Donderdag 12 april 1945 

Donderdagavond kregen we een grote krans, die we besteld hadden voor onze 

gevallen vrienden van de HASAG. 

 

Vrijdag 13 april 1945 

Vandaag zou de begrafenis van onze vrienden zijn, maar die is uitgesteld.  

De fronten komen naderbij, ze zijn reeds tot vlak voor Leipzig gekomen met de 

pantsers. Alles is hier in wanorde. Hakenkruisen en portretten van de Führer 

verdwijnen. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag vertrok plotseling de Duitse bewaking 

voor de krijgsgevangenen met medeneming van 2.000 gevangenen uit Leipzig. Onze 

wachtposten vonden het schijnbaar te lastig om ons mee te nemen en zij zijn 

vertrokken. Toevallig werden we in de nacht wakker en wisten we het, anders hadden 

we niets geweten. Ze hebben ons moederziel alleen gelaten, dus zijn we praktisch 

gesproken geen gevangenen meer, we zijn vrij. Misschien is het wel het beste, want in 

zo'n grote colonne mee sjouwen met zware koffers valt ook niet mee. We hebben veel 

conserven nog bewaard en van de chef erbij gekregen dus zullen we niet zo gauw van 

de honger om komen. 

 

Zaterdag 14 april 1945 

De Amerikanen trekken rond Leipzig. De stad is als "Lazarettstadt" verklaard en zal dus 

niet verdedigd worden. Ons plan is om met z'n zevenen te wachten op de Amerikanen 

en dan naar huis zien te komen. Hopelijk duurt dat niet lang. Het artillerievuur is sterk 

en zwaar aan de westelijke zijde van de stad, waar de pantsers, naar de geruchten, 

deze avond binnenkwamen. We hebben hedenmiddag onze koffers reisvaardig 

gemaakt voor de afvaart naar Nederland.’ 

 

Zondag 15 april 1945 

's Morgens naar de kerk. Een grote rust heerst overal vandaag. We gaan maar een 

beetje wandelen, want het is mooi weer vandaag. We ontvingen in de loop van de 

week een bus vet en een bus vlees van de baas voor noodrantsoen. Vanavond gaan we 

naar de bioscoop. 

 

Maandag 16 april 1945 

Het is een tamelijk rustige dag. Er zijn veel fantastische berichten. Vandaag twee 

bussen vlees en twee bussen appelmoes ontvangen voor noodrantsoen. Leipzig is nu 

geheel omsingeld, wachten is slechts op het binnentrekken van de pantsers.  

We hebben veel visite nu de wachtposten weg zijn. 
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8. Bevrijd, naar Naumburg 

 

Dinsdag 17 april 1945 

's Morgens 02.30 uur pantseralarm, de Amerikanen naderen. Er kan voorlopig niet 

gewerkt worden, er is geen licht en geen materiaal aanwezig. Alles is in spannende 

afwachting van de Amerikanen, 's middags waren ze reeds in het veld te zien. Overal 

kwamen uit de huizen de witte vlaggen voor de overgave. Dat deed ons veel plezier. Er 

was nog wat werk op de fabriek, om 16.00 uur waren we klaar.  

We gingen naar het Lager en we wachten op onze bevrijding. Plotseling om 19.00 uur 

een roep: "De Amerikanen komen" en ja hoor, daar kwamen ze. Een half uur later was 

de voorlopige bezetting een feit. Ik sprak met de bezetter van het gemeentehuis. We 

mogen niet meer werken en gaan heel gauw naar huis. Er heerst grote vreugde, we 

zijn bevrijd.  

's Avonds op ons kamertje met 12 man een feestmaal met wijn, sigaretten, brood, 

worst en vlees. Het was tot 23.00 uur. 

 

Woensdag 18 april 1945 

We hoeven niet te werken. We kunnen nog komen eten bij Oertel. Ik werd vaak 

geroepen voor tolk bij de burgemeester en de commissaris van politie. Ik kon 

daardoor niet gaan eten om 12.00 uur.  

's Middags een gezellig uurtje in het café en een wandeling. Verder gekeken naar de 

bewegingen van het Amerikaanse leger. Alles is tot in de puntjes modern. Onderweg 

werd Herman door de Yankees opgepikt, omdat ze dachten dat hij bij de S.S. was in 

zijn uniform. Hij moest een tijd wachten tot er een officier was, we kregen veel 

sigaretten van een Hollandse Amerikaan. Verschillende bakkerswinkels werden 

geplunderd door buitenlanders en ook bij Oertel stonden er veel voor de fabriek. Dat 

is niet juist, maar men staat machteloos. 

 

Woensdag 18 april 1945 tot en met 27 april 1945 

Het is niet bekend wanneer de Nederlandse slachtoffers van het bombardement precies 

zijn begraven. Dat is in ieder geval na 13 april 1945 geweest en zeer waarschijnlijk pas 

na de bevrijding door de Amerikanen op 18 april 1945. In het dagboek van Luuk Kuijk 

wordt geen melding gemaakt van de begrafenis, of een bezoek aan de begraafplaats. 

Voordat de Nederlandse krijgsgevangenen uit Leipzig werden geëvacueerd naar 

Naumburg, zijn door Arie Jonkers grafkruisen gemaakt die op de graven van de 

krijgsgevangenen op het Ostfriedhof zijn geplaatst. Op de graven werden ook viooltjes 

gepland. Van de graven zijn vervolgens foto’s gemaakt, die in een klein album bewaard 

gebleven zijn. 
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Plattegrond van een deel van de begraafplaats Ostfriedhof, met de plek waar de Nederlandse 

krijgsgevangenen zijn begraven 8) met rechts de stervormige huizen aan de Sulzbacherstrasse. 

 

De omgekomen Nederlanders werden als volgt begraven: 

• Dik Bos (kgf. 106312), vak X9, graf L14, 

• Johannes George ten Bosch (kgf 271639), vak X9, graf L12, 

• Reindert van Dijk (kgf. 98512), vak X9, graf L11, 

• Johannes Petrus (Jo) Groen (kgf. 107790), vak X9, graf L18, 

• A.J. (Nol) Hagendoorn (kgf. 106084), vak X9, graf L15, 

• Klaas Ketting (kgf. 97281), vak X9, graf M4, 

• Haijo Kuilman (kgf. 98534), vak X9, graf L10, 

• Gerard Meevers Scholte (kgf. 105701), vak X9, graf M10, 

• H.A. Minnema (kgf. 271627), vak X9, graf M9, 

• Jan Platteel (kgf. 106260), vak X9, graf L13, 

• Leo Pleeging (kgf. 98462), vak X9, graf L16, 

• Nanno Pul (kgf. 98532), vak X9, graf L17. 

 

In vak X9, graven M5, M6 en M7 werden Amerikaanse krijgsgevangenen begraven. 

Wie in graf M8 lag is niet bekend. De afgezonderde ligging van het graf van Klaas 

Ketting doet vermoeden dat zijn stoffelijk overschot later ter aarde is besteld, dan de 

stoffelijke overschotten van de overige Nederlandse krijgsgevangenen.  

De omgekomen civiele arbeiders werden in een ander vak van de begraafplaats 

begraven. 
 

 

 
8 De Nederlandse civiele arbeiders werden in een ander vak, mogelijk X8, begraven. 
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Het fotoalbum met de foto’s van de graven en de omgekomen mannen (collectie familie Jonkers). 

 

 
Van links naar recht het graf van Jo Groen vak X9 graf L18, Nanno Pul, Leo Pleeging en A. Hagendoorn. 

In de achtergrond de huizen aan de Sulzbacherstrasse. 
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Van links naar rechts het graf van A. Hagendoorn vak X9 graf L15, Dirk Bos, Johannes Platteel en 

Johannes ten Bosch. 

 

 
Geheel rechts achter in rij M van rechts naar links het graf van H. Minnema vak X9 graf M9 en daarnaast 

dat van G. Meevers Scholte vak X9 graf M10. Rechts voor het graf van Haijo Kuilman en midden voor het 

graf van Reinder van Dijk en links voor het graf van Johannes ten Bosch. 
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D.P. Bos, vak X9 graf L14. 

 

Bos, Dirk Pieter (kgf. 106312), geboren 13-9-1917 te Den Haag, Soldaat R.Grenadiers, 

overleden 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf L14, overgebracht 

naar het Ereveld Loenen E432. 

 

 
J. ten Bosch, vak X9 graf L12. 

 

Bosch, Johannes George ten (kgf. 271639), geboren 26-10-1919 te Amsterdam, 

Soldaat bij 7 R.I., overleden op 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf 

L12, overgebracht naar Oosterbegraafplaats Amsterdam, 58 193. 
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Reinder van Dijk, vak X9 graf L11. 

 

Dijk, Reinder van (kgf. 98512), geboren 11-1-1913 te Appingedam, Soldaat bij 1 R.I., 

overleden 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf L11, overgebracht 

begraafplaats Haren, vak 2 02G 05 

.  

 
Johannes Petrus Groen vak X9 graf L18. 

 

Groen, Johannes Petrus (kgf. 107790), geboren 24-10-1919 te Amsterdam, Soldaat bij 

5 R.I., overleden 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf L18, 

overgebracht naar Ereveld Loenen, vak A1028. 

Johannes Petrus Groen werd aanvankelijk vermist. Na de oorlog is om zijn opsporing 

verzocht en pas in 1947 werd in Leipzig een Sterbeurkunde opgesteld waaruit blijkt 

dat hij ook op begraafplaats Ostfriedhof vak X9 L18 werd begraven. Op deze 
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oorkonde wordt zijn plaats van overlijden aangeduid als Leipzig-Paunsdorf. Hij is 

echter overleden in de schuilkelder aan de Nürnbergerstrasse 55-57 te Leipzig.  

 

 
A. Hagendoorn, vak X9 graf L15. 

 

Hagendoorn, A.H.  (kgf. 106084), geboren 6-5-1914 te Den Haag, Korporaal bij 

R.Grenadiers, overleden 6-4-1945 te Leipzig, , begraven Ostfriedhof vak X9 graf L15, 

herbegraven op het Ereveld Loenen, vak E215. 

 

 
K. Ketting, vak X9 graf L9 (waarschijnlijk). 
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Ketting, Klaas of Kleis (kgf. 97281), geboren 28-5-1919 te Brielle, Soldaat bij 22 R.I., 

overleden 6-4-1945 te Leipzig, , begraven Ostfriedhof vak X9 graf M4, herbegraven op 

begraafplaats Crooswijk Rotterdam P2 110. 
 

 
Haijo Kuilman, vak X9 graf L10. 

 

Kuilman, Haijo (kgf. 98534), geboren 6-11-1916 te Delfzijl, Soldaat bij 5 R.V.A., 

overleden 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf L10, overgebracht 

naar begraafplaats Gieten, vak 1398. 

 

 
Gerard Meevers Scholte, vak X9 graf M10. 
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Meevers-Scholte, Gerardus (kgf. 105701), geboren 16-8-1920 te Den Haag, Soldaat bij 

R.Grenadiers, overleden op 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf 

M10, overgebracht naar Ereveld Loenen, vak E217. 
 

 
H.A. Minnema, vak X9 graf M9. 

 

Minnema, Hendrik Antonius, geboren 2-4-1918 te Helmond, Soldaat bij Regiment 

Jagers, overleden op 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf M9, 

overgebracht Nationaal Ereveld Loenen, vak E213. 

 

 
Johannes Platteel, vak X9 graf L13. 
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Platteel, Johannes (kgf. 106260), geboren 16-7-1916 te Den Haag, Soldaat bij 

R.Grenadiers, overleden 6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf L13, 

overgebracht naar Ereveld Loenen, vak E211. 
 

 
Nanno Pul, vak X9 graf L17. 

 

Pul, Nanno (kgf. 98532), geboren 28-7-1919 te Gieten, Soldaat bij 1 R.I., overleden op 

6-4-1945 te Leipzig, begraven Ostfriedhof vak X9 graf L17, overgebracht naar 

begraafplaats Gieten, vak 1399. 

Van het graf van Nanno Pul in Leipzig is ook een foto bekend in het boek  

“Gieten, namen op de steen”, H.Kuik en W. van der Neut-Legemaat, 1994, uitgave 

Stichting Het Drentse Boek, Zuidwolde. Die foto is hieronder weergegeven. De foto 

toont het graf met daarop een krans, zoals door Luuk Kuijk in zijn dagboek werd 

beschreven.  
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Leo Pleeging, vak X9 L16 (waarschijnlijk). 

 

Pleeging, Leenderd (kgf. 98462), geboren 2-7-1908 te Velsen, Soldaat bij 21 R.I., 

overleden 6-4-1945 te Leipzig, begraven vak X9 graf L16, overgebracht Ereveld 

Loenen, vak E128.  
 

Rond 1948 werden de meeste Nederlandse graven vanaf het Ostfriedhof in Leipzig 

tijdelijk overgebracht naar het Britse kerkhof aan de Heerstrasse in Berlijn. Van daaruit 

werden ze later overgebracht, deels naar het Ereveld in Loenen en deels naar 

verschillende begraafplaatsen verspreid over Nederland. 
 

Van de onderstaande foto zijn de namen niet bekend. Het gaat hier vrijwel zeker ook 

om foto´s van Nederlanders die bij het bombardement zijn omgekomen. Ook deze 

foto’s zijn afkomstig uit het fotoalbum van Arie Jonkers. 
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Donderdag 19 april 1945 

Er werd wederom een aanvang gemaakt om te gaan plunderen, maar al spoedig 

kwamen de Amerikanen en bezetten de fabriek en alles werd eruit getrommeld. We 

kregen een best ontbijt van de baas en om 11.00 uur kwam er een borrel. Ik heb de 

laatste dagen kennis gemaakt met Dini v.d. Meulen. Zij was ook in Engelsdorf en bij 

ons in het Lager. Zij dronk een borrel te veel en werd dronken. Ik heb haar maar in de 

tuin gelegd waar zij haar roes een beetje uitsliep. Cor en Theo lagen daar ook als 

varkens zo dronken. 's Avonds in het Lager en later en toen slapen bij Oertel. 's Nacht 

om beurten wacht gehouden. 

 

Vrijdag 20 april 1945 

We moesten een beetje werken. Ik ben vandaag gaan informeren of we naar huis 

konden. Wij hadden een grote vrachtwagen met benzine en met een chauffeur tot aan 

Frankfurt. Ik ging naar de Amerikaanse commandant in Engelsdorf, voor een 

rijvergunning, van daar werd ik gestuurd naar de M.P. in Leipzig, maar geen resultaten. 

Ik loop steeds maar heen en weer, 's avonds speel ik dan ook nog tolk. Ik ben 's avonds 

erg moe. 

 

Zaterdag 21 april 1945 

Met de auto van de baas ging ik weer naar de M.P. in Leipzig. Daar sprak ik van Neck, 

die stuurde mij naar Captain Webster voor inlichtingen. Ook daar weer geen resultaten. 
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's Middags heb ik heel Leipzig rondgereden voor een auto voor ons Hollanders.  

Helaas weer niets. Het is nu verboden weg te gaan met de auto. We drinken iedere 

dag borrels en leven in een feestroes. Van de Fransen hoorde ik dat de Messplatz een 

verzamelplaats voor transport naar huis is. 's Avonds ging ik naar Dini op de HASAG en 

sliep die nacht met Gerard bij Regina. 

 

Zondag 22 april 1945 

Om 8.00 uur heb ik een fiets bij de Polizei gehaald en ben met de Fransen naar Leipzig 

gegaan. Onderweg raakte ik de Fransen kwijt en ben ik alleen verder gegaan. Er stond 

veel wind zodat ik hard trappen moest. Hier en daar werd ik aangehouden door 

wachtposten en ik moest dan gelijk tolk spelen. Zonder resultaten ging ik terug naar 

Engelsdorf, langs de HASAG, daar sprak ik op de RAD mijn vriend Gervasini; ik krijg 

champagne van hem.  

's Middags was ik weer in Engelsdorf en heb ik een paar uurtjes gewerkt, want er was 

stroom. 

's Avonds weer naar de HASAG voor de champagne en gelijk nieuwe schoenen. Het 

was nog niet in orde en ik zou de volgende morgen gaan. De Fransen moeten een lijst 

inleveren op de Messplatz. Ik zou meegaan, ook met een lijst. 

 

Maandag 23 april 1945 

Weer naar Leipzig met regen en wind. Op het Amerikaanse Commando geïnformeerd, 

maar geen resultaat. Ik heb de lijst meegegeven aan de Fransen, die daar zouden 

vragen. Ik ging terug naar de HASAG en langs Dini (van der Meulen). Erg leuk wel zo, 

maar een mens is dol in deze dagen. Hier hoorde ik plotseling, dat de Hollandse 

krijgsgevangenen zich moesten melden aan de Flakkazerne vlak achter de HASAG. Ik 

ging erheen en heb geïnformeerd. De betreffende persoon was niet aanwezig. Ik ben 

eerst gaan eten bij Oertel. Jan was al vuur en vlam.  

's Middags ging ik weer terug, maar het was voor de Engelsen en Amerikanen. Ik ging 

naar de HASAG en ontmoet onderweg een Hollander, die naar de kazerne ging. We 

moeten ons eerst melden op het Militair Gouvernement in Leipzig; toen ontmoette ik 

Jillischul (kgf. ?) en Bertus Mooy (kgf. 107654), die op het Gouvernement geweest 

waren en ook naar de Flakkazerne gestuurd zijn. Ik ga naar van Neck, maar het bureau 

is gesloten. Geen nood, wij gaan ook. Op de terugweg de champagne opgehaald en 

wat pannenkoeken van Dini en samen met Gerard, Cor en Theo naar Oertel. Daar 

hebben we met zijn vijven het afscheid gevierd. Wel een reuze avond gehad. 

 

Dinsdag 24 april 1945 

Alles gereed gemaakt voor het vertrek. We werden door Edmund met de auto 

weggebracht en kwamen zo in de kazerne aan. Alles afgeladen en hier en daar 

geïnformeerd. Er werd ons verteld dat we om 13.00 uur naar Holland gingen. We 

schrokken ervan en waren gek van vreugde. Om 12.00 uur kregen we in de eetzaal van 

de kantine een best middagmaal. Om 14.00 uur kwam er maar één wagen in plaats van 

drie en moesten de Hollanders een dag wachten. In de kazerne was overal wat te 

vinden en sommige staken zich goed in de kleren. Er werd een 2½ liter fles goede 

cognac gevonden en het was maar eten en drinken. Gerard, Cor en ik zouden nog 

even naar de HASAG lopen en toevallig was er een ambulanceauto die naar het 

HASAG Lager moest en we konden gelijk meerijden om het aan te wijzen.  
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Op de HASAG was alles gepakt en gezakt en werd alles naar Schönau gebracht met 

Amerikaanse auto's. We kwamen net op tijd voor het afscheid. Onze auto bracht ons 

weer terug en de twee soldaten wilden een borrel. Ze dronken zich vol en ook bij ons 

was het feest. Het werd op den duur te erg en ik ging maar weg. Hier en daar een 

beetje rondgescharreld en om 21.30 uur een eens naar boven gekeken. Dat was daar 

hopeloos, zakjes zand door de ramen geslingerd en de boel aan stukken. Jan lag op 

zijn bed en had gekotst, Janus ook, Wim Zwaan (W.B. van der Zwaan (kgf. 105749)) ook 

en Theo was ook als een tol zo dronken. De twee Amerikaanse soldaten kwamen naar 

mij toe en ze wilden een paar vrouwen hebben. Gerard, Cor en ik gingen met ze mee 

naar de HASAG en hebben ze bij een stel grieten gebracht. Nog even terug cognac 

halen en naar de grieten. Wij met drieën naar het Poolse Lager, daar was het vreselijk 

warm zodat ik duizelig werd en een poosje ging slapen. Om 24.00 uur zijn we 

weggegaan en hebben we de Amerikanen opgezocht. Die brachten ons weer terug 

naar de kazerne met een pistool in de hand, want er werd geschoten. 's Nacht om 

01.00 uur weer terug, gegeten en op een andere kamer geslapen, want bij ons stonk 

het teveel. 

 

Woensdag 25 april 1945 

Het was een rustige dag. De hele dag hebben we gewacht op transport. Er komen hier 

veel civiele Polen, Russen, Tsjechen enz. Het een aardige rommel hier. Jan en Theo 

hadden ieder een grietje aan de hand. 

 

Donderdag 26 april 1945 

Evenals de vorige dag alleen een nog grotere rommel. Nog steeds geen transport, 

maar Vrijdag gaan we richting Holland. Herman en Cor ook met een grietje vandaag. 

Hier ook drie Hollandse meisjes uit een concentratiekamp aangekomen. Vreselijke 

verhalen vertellen ze daarover. 

 

Vrijdag 27 april 1945 

Weer de hele dag in afwachting van transport. Vandaag gaan we zeker weg. Om 17.00 

uur kwam er een wagen, gauw de bagage klaargezet en op de volgende wagen 

wachten.  

Om 21.30 uur gingen we weg. Om 24.00 uur kwamen we aan in de Bismarck-kazerne 

te Naumburg, 50 km ten westen van Leipzig. 

 

Zaterdag 28 april 1945 

Na een poosje op de planken te hebben geslapen zijn we opgestaan en eens gekeken 

wat hier aan de hand was. Dat leek niet slecht, drie keer per dag een pakketje voor 

eten, bioscoop en nog wat sigaretten. We waren al blij, maar om 11.00 uur werden we 

gewoon op straat gezet en moesten we maar zien waar we konden eten en slapen. Dat 

was nu niet bepaald een fijne behandeling door de Amerikanen. Er was voor ons geen 

plaats werd er gezegd. Toen moesten we eruit en daar gingen we dan met onze 

spullen. We maakten dat niet lang zo. We gingen een huis binnen en namen twee 

kamers in beslag om te wonen en te slapen met twaalf man. Eenvoudig hoor. Toen op 

pad naar het Militair Gouvernement om plaats te vragen. We werden naar de 

Barbarakazerne gestuurd. Daar was alles een grote rotzooi. Dat leek ons niets en we 

gingen weer terug naar de Bismarck om het daar nog eens te proberen, maar alles was 
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te vergeefs. Toen gegeten in onze villa en 's avonds toch maar naar de Barbara. 

Gezocht en gezocht naar een plaatsje om te slapen. We sliepen slecht en ontzettend 

koud. 

 

Zondag 29 april 1945 

In afwachting voor een plaatsje in de Bismarckkazerne. 's Middags kregen we hier een 

kamertje waar we heel wat beter liggen. We krijgen nu kaarten om zelf voor eten te 

zorgen.  

's Avonds gingen we nog in onze oude villa koffie drinken. We sliepen fijn. 

 

Maandag 30 april 1945 

Lang geslapen, gewassen en geschoren. Er kwamen hier een heer en een dame van het 

Hollandse Rode Kruis voor afvoering van de krijgsgevangenen. Misschien gaat het nu 

beter. Vanuit Engeland gaan nu zeer vele vliegtuigen met duizenden pakketten 

levensmiddelen naar Holland en worden daar afgeworpen. Honderden mensen zijn 

daar al van de honger omgekomen, dus dat was wel nodig. Deze berichten kwamen 

gisteren van de radio.  

Ook Göring is dood, Hitler op sterven en capitulatie, voorwaarden Engelsen en 

Amerikanen? Naar de commandant van de Bismarckkazerne om plaats te vragen, er 

was nog geen plaats. Vanmiddag was er een autobus die met Hollandse 

krijgsgevangenen naar Holland ging.  

Wij probeerden mee te komen, maar door kameraadschap van de inzittenden gingen 

we niet mee. Er was een Rode Kruis zuster bij, die bij mij in de Driebergenstraat in de 

zaak kwam. Niet vergeten. 

 

Dinsdag 1 mei 1945 

Er zijn hier wat geruchten over de inzet van Japan na een korte rust thuis, dit hield ons 

bezig. We zijn nog steeds in de Barbarakazerne. 's Middags een wandeling in de naaste 

omgeving van het stadje Naumburg gemaakt. Prachtig mooi was dat. 

 

Woensdag 2 mei 1945 

Val van Berlijn. Hitler is dood. Steeds meer aanvoer van levensmiddelen in Holland 

door de lucht, te water en over land over neutrale wegen, door de Duitse bezetting in 

Holland aangewezen. 

 

Donderdag 3 mei 1945 

Wat aardappels geschooid en 's avonds bij twee Hollandse meisjes gegeten op de 

kamer. Die avond in de danszaal muziek door Hollanders. Wij zijn erheen gegaan en ik 

ontmoette daar een Française, waar ik de hele avond mee danste. 

 

Vrijdag 4 mei 1945 

's Middags om 13.30 uur wandelen met de Française en 's avonds weer gedanst. We 

zorgen nu zelf voor ons eten en meestal is Herman de kok. In de stad boodschappen 

doen en scharrelen om wat bij elkaar te krijgen. Plannen voor een andere woning. 

 

Zaterdag 5 mei 1945 

Op pad met Frans voor kamers, het liep op niets uit. Slecht weer vandaag.  
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In Holland is de oorlog nu ook afgelopen, ze zijn vrij. Koningin en prinses zijn in 

Holland. Professor Gerbrandy voor de radio. We hopen spoedig naar huis te gaan.  

's Avonds gedanst. Foto's waren klaar, die ik had laten maken. Als herinnering aan 

Jeanette. 

 

Zondag 6 mei 1945 

Vroeg op en in de stad naar de kerk. Heilige Mis met de communie. God gedankt voor 

de goede afloop in Holland. 's Avonds met drie man naar de Napolakazerne voor 

betere ligging en onderdak. Wij besloten er Maandag heen te gaan. 

 

Maandag 7 mei 1945 

Verhuizen naar de Napola (Nationalpolitische Erziehungsanstalt) kazerne 

(tegenwoordig . Kadettenanstalt Kösener Straße 50 Naumburg). We vonden daar een 

huis apart voor ons, twee slaapkamers, een eetkamer, een keuken, een W.C., alles is 

prima, prima. We slapen nu dik in het stro en eten is er in overvloed, ook rokerij. We 

leven in een villa. 

 

Dinsdag 8 mei 1945 

Dag van de overwinning. Grote feesten in Amsterdam. Mussert gevangen. Prachtig 

mooi weer. Hier een prachtomgeving, bos en heuvels, schitterend. 

 

Woensdag 9 mei 1945 

's Morgens om zes uur op voor een ochtendwandeling door bos en veld. Om 7.30 uur 

ontbijt, om 8.00 uur op stap met Cor. De hele ochtend gewandeld door prachtige 

bossen en heuvels. 's Middags een brief van Jeanette. 's Middags in de zon gelegen en 

geslapen. Nu hebben we werkelijk vakantie, rust en eten. Ons rest alleen nog naar huis 

te gaan. 

 

Donderdag 10 mei 1945 

Om zes uur een ochtendwandeling. Om 08.30 uur naar de kerk, Hemelvaartsdag. 's 

Middags op zoek naar de jongens van kamer 4, die ook in Naumburg zijn, niet 

gevonden. 's Middags naar de bioscoop. Een Amerikaanse film met een prachtige 

band van Benny Goodman.  

's Avonds laat kwam plotseling het bericht dat we de volgende dag zouden vertrekken.  

Een opgeruimde stemming. 

 

 Vrijdag 11 mei 1945 

De grote dag voor het vertrek in westelijke richting. Om 8.00 uur vertrek uit de 

kazerne. De twee Gerards waren afwezig. Alles was de vorige avond geregeld. We 

zaten een poosje in de wagen en toen kwam de Franse kapitein zeggen dat hij ons niet 

mee kon nemen. Over en weer gepraat met de Amerikanen, die het wel goed vonden, 

maar uiteindelijk keerden we terug naar de Napola kazerne. 's Middags bespreking 

met de Amerikaanse en Franse officieren. Het resultaat was dat we niet mee konden 

met het Franse transport. 
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Zaterdag 12 mei 1945 

We zouden om 7.00 uur met een Hollands transport vertrekken naar een 

verzamelplaats, dus maakten we alles klaar. De hele dag wachten in spanning. Het ging 

niet door, ook de volgende dag niet, zei men. 's Avonds laat het bericht dat we 

misschien de volgende morgen om 07.00 uur zouden vertrekken. Jeanette kwam nog 

op bezoek. 

 

 
De Napola-kazerne in Naumburg (Google Earth 2018) 
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9. Terug naar Holland 

 

Zondag 13 mei 1945 

Weer in spanning op de komende dingen. Er kwam niets. Plotseling het bericht dat we 

ons moesten klaarmaken, want we vertrokken over een half uur, er waren drie man 

afwezig.  

We vertrokken om ongeveer 6.00 uur in de richting Leipzig, wat we niet zo leuk 

vonden.  

We reden door Leipzig en passeerden weer Engelsdorf. We werden naar een groot 

vliegveld (Wald-Polenz) gebracht bij Brandis en daar in een kazerne ondergebracht. 

We troffen daar nagenoeg het hele HASAG Lager aan, wat grote vreugde gaf en veel 

lange verhalen.  

 

 
Pfc. Alan H. Murphey,van het 3. Bataljon 273. I.R. 69 Inf. Div., dat de 

repatriëringskampen in Altenhain, Waldpolenz und Grimma organiseerde. 

(Foto: collectie Altenhainer Heimatverein e.V., Arbeitsgruppe Ortsgeschichte) 

 

Op basis van de data van repatriëring te Weert (23, 24 en 25 mei 1945) zullen dit 

mogelijk de volgende mannen zijn geweest: 

 
Achternaam Voornaam Kgf. nummer 

Acksen Wouter Hendrik 106567 

Aggelen van Wouter 106710 

Appelboom Alexander 97134 

Augusteijn Adriaan Johannes (Adri)  97143 

Baltus Jan 98497 

Bekebrede Cornelis 97661 

Bend van der Gerrit J. 106214 

Bentum van Cornelis A. 105836 

Blom Dirk Antonius 107808 
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Bosch van den Albertus 98243 

Breevaart van de Jan Bastiaan 96857 

Buitendijk Johannes Hubertus 107497 

Dekker Jan 107439 

Dijkhuis Jan Hendrik 107534 

Duinen van Johannes Nicolaas 107569 

Ekering Anthonie Willem Frederik 98505 

Erkelens Jacob (Jack) 98514 

Fransen Evert Jan 106999 

Franssen Willem Hubert 98511 

Geest de Evert Hendrik 96925 

Gelder van Jan 96854 

Geradts Gerardus Johanes Marie 106325 

Groen Dirk L. 96616 

Groot de Klaas 98499 

Herder Sietse 271626 

Horbeek Jan Roelof 271645 

Hurkens Adrianus Johannes 106637 

Jetzes Jan 96910 

Jong de Johannes 105664 

Jonkers Arie 107735 

Karman Arnoldus 96804 

Keijsper Jacobus 271647 

Kesseling Johannes Elias 97151 

Ketelaar Johan Gerard 106519 

Kiezebrink Theodorus Wilhelmus (Theo) 106977 

Kleijn Hermanus Adrianus 98524 

Kluijt Hermaus Adrianus 106777 

Koolschijn Jean 106778 

Koot Bernardus Adrianus 97152 

Kouwenberg Gerardus Franciscus 97686 

Kraal Johannes 98285 

Krijger Cornelis (Kees) 96689 

Kuijk Lucas Wilhelmus (Luuk) 98535 

Kuiper Cornelis 98515 

Laban Jacobus Adiraan 105828 

Lelieveld Wilhelmus Johannes 105676 

Maar de Dirk 97060 

Moeliker Hubrecht Pieter 107796 

Nahon Nicola 106678 

Niessen Bernardus Hermanus 106163 

Paske te Christoffel 98035 

Rest van der Lodewijk 106969 

Rieff Johannes Petrus 97641 

Robertus Klaas Kornelis 107533 

Roggeveen Leendert 97120 

Sas Franciscus Theodorus 106716 

Schaafsma Frederik Th. 96835 

Schelt van Anton 106878 

Schipperen Adrianus Marinus (Janus) 105666 

Selie Gerardus Petrus 97163 

Smit Wijnandes Hermanus 271467 

Snijder Coenraad 107514 

Staveren van Martinus Gerardus Hendrikus 106258 

Steenbergen Antonius J. 96843 

Stokvis Johannes 107867 

Toorn van de Arie Pieter 97625 

Torenvliet Rachél Jacobus (Richard) 96952 
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Tuil van Paulus 97052 

Valkenburg Harmen 98517 

Venema Hendrikus 98496 

Verhoeff Eldert Kornelis 105747 

Vermaas Hijman Cornelis 96894 

Verstoep Leonard 97096 

Verwijs Johannes Leonardus 107930 

Vonck Frans 106275 

Voorthuyzen van Johannes Willem 98162 

Zutphen van Willem Adrianus 98498 

Zwaan van der Willem Berend 105749 

Zwarts Hendrik B. 105670 

 

Het weerzien was een feest. Het werd 23.00 uur voor we te bed konden gaan. 

 

Maandag 14 mei 1945 

De omgeving is hier prachtig. De vele kazernegebouwen liggen in een groot bos.  

Het vliegveld ligt vol met vernielde toestellen, net als in het bos. Ik ontmoette hier ook 

Rein Bosch (wrsch. Reinier F. Bos, kgf. 98937). We gingen naar de Amerikaanse 

badinrichting. Voor het baden het wasgoed afgeven en na het baden kregen we het 

schoon en droog terug. Dat is echt Amerikaans. Alles krijgen we rauw en moeten we 

zelf koken, echt romantisch. 

 

Dinsdag 15 mei 1945 

Overal gewandeld en vrienden opgezocht. Hoofdzaak hier is wachten op transport. Dat 

geeft veel gedachten aan Holland. 's Avonds het bericht van een transport. 

 

Woensdag 16 mei 1945 

's Morgens 5.00 uur vertrek van 250 Hollanders naar Brussel. 's Middags bericht dat 

alle Hollanders de volgende morgen weggaan. 's Avonds werd dat weer afgelast. 

Onzekere dagen en uren. 

 

Donderdag 17 mei 1945 

's Middags baden en zwemmen. Bericht dat we morgen vertrekken, alles wordt weer 

klaargemaakt en het werd officieel. 's Avonds muziek en alles klaarmaken, morgen om 

04.45 uur aantreden. 

 

Vrijdag 18 mei 1945 

Ik ben om 03.30 uur opgestaan. Niet geslapen. Alles klaarmaken en om 04.45 uur 

aantreden en een tijd gewacht. Daarna naar het vliegveld. Daar kwamen 54 trucks, 

ieder voor 50 man. Niet alles kon erop en we moesten wachten tot er 27 andere terug 

kwamen.  

Om 09.00 uur vertrokken we van het vliegveld (Wald)Polenz-(Brandis) naar het station 

Leipzig-Plagwitz, waar we in de trein werden geladen. Om 11.00 vertrek.  

Via Leipzig, Zeitz, Naumburg, Bad Kösen, Groszheringen, Kölleda, Sömmerda naar 

Erfurt.  

De hele nacht (10 uur) gestaan. Zeer slecht geslapen. 

 

Zaterdag 19 mei 1945 

Naar Gotha, Eisenach, Bebra, Fulda, Hanau en toen overnachten. 
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Zondag 20 mei 1945 

Eerste pinksterdag. 's Morgens eens lekker wassen en scheren. Een stukje muziek in de 

wagen. De omgeving waar we de laatste dag doorkwamen was prachtig. In Fulda is het 

station met de grond gelijk gemaakt. Vertrek om 12.00 uur. We moesten zeer veel 

wachten, uren lang soms en overal. We reisden verder naar Offenbach en daar kregen 

we te eten en we kregen sigaretten. Weer uren verder naar Frankfurt, richting Mainz. 

 

 

De treinreis van Leipzig naar Mainz (reconstructie van de route E. van der Most, op 

ondergrond van Google Earth 2018). 

 

 
De Franklin D. Roosevelt Memorial brug over de Rijn bij Mainz. 
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Maandag 21 mei 1945 

Het is tweede Pinksterdag. Weer lang wachten, we kregen 's nachts brood. De Duitse 

civielen moesten uit de trein. Een Belg werd zwaargewond bij het zetten van koffie. Er 

zaten namelijk twee dynamietstaven in het vuur. Verder ging het naar Mainz, daarna 

Oppenheim. Overal veel verwoestingen, Worms, Ludwigshafen. Ik heb een officiersdolk 

geruild tegen sigaretten en bier gedronken in een café, 100 R.M. 's Avonds verder 

gereisd en de hele nacht door gereden. Deze nacht eens goed geslapen. 

 

Dinsdag 22 mei 1945 

Ik ben om 08.00 uur opgestaan. We zijn volgens zeggen op Frans grondgebied 

aangekomen. Even voor 09.00 uur weer vertrokken. Om 13.00 uur aankomst in 

Sarrebourg. Daar naar een kamp. We werden geregistreerd en gingen naar de dokter. 

We kregen eten en een pakket. 

's Avonds om 23.30 uur weer vertrokken. 

 

Woensdag 23 mei 1945 

De gehele nacht gereden in enigszins noordwestelijke richting naar België. Om 21.30 

uur reden we langs de Belgische grens. Enigszins westelijk. Om 22.00 uur in Sedan. De 

tocht gaat door de Ardennen en is schitterend mooi. Laatste plaats op Frans 

grondgebied. Om ongeveer 1.30 uur bouillon en brood. Verder gereden. Om 3.15 de 

Belgische grens gepasseerd bij Heer-Agimont. Dinant voorbij.  

 

 

Van Mainz over Nancy, Sedan, Namen, Luik, Maastricht, Hasselt naar Weert 

(reconstructie van de route E. van der Most, op ondergrond van Google Earth 2018). 
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In Namen ontvangst voor de Belgen met muziek en hoge omes. We kregen van het 

Rode Kruis een maaltijd aangeboden die ons goed smaakte. Het was er gezellig. Er 

kwam nog een trein met Nederlanders (waarschijnlijk een trein die via Luxemburg naar 

Namen was gereden) en gezamenlijk ging het naar Maastricht. We kwamen daar om 

1.00 uur aan. Terug in Nederland. 

 

Donderdag 24 mei 1945 

Om 03.00 uur 's morgens weer verder door België naar Eindhoven. Dat duurde lang.  

Om 08.00 uur weer Hollands gebied, Valkenswaard. Om 09.15 station Eindhoven.  

Wat we terugvonden was lang niet wat we verwacht hadden. De tocht door België was 

een ware zegetocht en een prima verzorging, maar in Holland was dat maar koeltjes, 

het viel bar tegen. Geen muziek op het station, geen belangstelling, niets, geen 

organisatie voor verdere verzorging. Na een poos wachten werden we getransporteerd 

naar Weert, waar we in het repatriërings-centrum voor krijgsgevangenen kwamen.  

 

 
De Van Horne Kazerne in Weert, repatriëringscentrum voor ex-krijgsgevangenen.  

 

Daar werden we goddank zéér goed ontvangen, we werden naar provincie ingedeeld 

en kregen eten en onderdak. Het eten was zeer goed en het slapen eveneens. We 

sliepen op een krib met fijne strozak. We werden bij aankomst toegesproken door de 

kampleider, die deed dat hartelijk en met rake woorden. Hij vertelde ons dat de 

ontvangst van de bevolking niet fijn zou zijn. We zullen zo ongeveer als landverraders 

en lafaards aangezien worden, dat is dus niet prettig.9) Het was een zwaard in ons hart 

en dat in ons eigen land. De provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht zijn nog 

niet open, zodat de personen van daar nog even hier moeten blijven. Er was reeds 

voor verschillende mensen post hier gekomen en dus wacht ik ook in spanning op 

bericht.  

's Avonds ging ik slapen en hoorde niets meer tot de volgende morgen 9.00 uur.  

Hier ontmoette ik ook Henk Dijt (kgf. 98333) uit Haarlem. 

 

 
9 De aanleiding voor deze mededeling was een incident op de kermis te Weert, waarbij ex-

krijgsgevangenen voor landverraders uitgemaakt werden. 
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Voorzijde van het repatriëringsformulier (Nationaal Archief collectie 2.13.98 inv. 135). 
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Vrijdag 25 mei 1945 

Dagen van wachten komen nu. Geen nieuws. 

 

Zaterdag 26 mei 1945 

Dito als de vorige dag. 's Avonds even de stad in. 

 

Zondag 27 mei 1945 

Naar de kerk in het dorp vlakbij. 's Middags naar het voetballen en 's avonds dansen. 

 

Maandag 28 mei 1945 

Nog een onzekere spanning over het vertrek. Misschien Dinsdag nog.  

’s Middags naar de bioscoop. 's Avonds koffie drinken. 

 

Woensdag 30 mei 1945 

Vroeg opstaan, maar lang wachten. Eindelijk op de boot en varen. Het zal duren, 

misschien Vrijdag thuis. Op de boot nog geen eten. Om 14.30 uur veel honger, dus 

gekregen brood voor thuis weer aangesproken. In de Zuid-Willemsvaart veel sluizen 

dus veel oponthoud. Onderweg konden we veel brood krijgen, zodat we uiteindelijk 

geen honger meer hadden.  

Het was verder een prachtige tocht. We gingen naar Den Bosch. De ontvangst was 

daar zeer hartelijk. We werden door een paar mannen naar een patronaat gebracht, 

waar we een grote stapel brood kregen met boter, jam en koffie en bovendien een 

paar sigaretten. Dat was dus reusachtig in orde. In tussen 13.00 uur en weer naar de 

boot. Een agent verwees ons naar een groot hotel waar we als heren werden 

ontvangen en eenzelfde ontvangst kregen als tevoren. Om 14.30 uur gingen we weer 

naar de boot en gingen wat slapen. 

 

Donderdag 31 mei 1945 

Om 05.00 uur varen we naar de Maas. We ontvangen twee witte broden met boter en 

kaas en 10 sigaretten. Nogmaals goed gegeten. Daarna de rugzak goed ingepakt en 

weer slapen. Gorkum aangedaan. Er werden nog foto's genomen. Vreeswijk, Vianen, 

Utrecht (18.30 uur), richting Amsterdam, 22.30 uur aan de kade. Naar het Militair gezag 

voor een auto naar Haarlem. Om 24.00 uur thuis bij Corrie en zoon. 
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