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1. Algemene informatie over M. de Zee. 

 
Het dagboek van Sergeant 1ste klasse Marcus de Zee behandelt de periode vanaf 13 mei 1943 
tot en met 5 juni 1945, vanaf het vertrek uit Nederland, de aankomst in Stalag XI-a Altengrabow, 
het Stalag 327 Nehrybka, het Straflager Stalag 369 Kobierzyn, het Stalag IV-b Mühlberg en de 
terugreis naar Nederland. 
 
Marcus de Zee werd geboren op 14 oktober 1898 te Den Helder. Hij was een zoon van Bouke 
Murks de Zee en Roelofje Douwes Veenstra. Hij is op 6 november 1924 te Den Helder 
getrouwd met Francisca Maria Wels. Het gezin kreeg twee kinderen, Bouke Roelof en Marcus 
Douwe Jacobus Antonius (Maxs) en woonde in 1943 aan de kerksteeg 1 te Harderwijk. 
 
Marcus de Zee werd in 1937 bevorderd tot sergeant 1e klasse. Hij was als beroeps militair 
ingedeeld bij het 2e Regiment Wielrijders. Hij werd als beroeps militair in een rang lager dan 
officier opgeroepen om zich op 13 mei 1943 te melden in het Wehrmachtslager te Amersfoort, 
ten einde opnieuw in krijgsgevangenschap te worden afgevoerd. 
 
Marcus de Zee is op 14 mei 1956 overleden. Zijn vrouw Francisca overleed op 28 mei 1979. 
Zoon Bouke Roelof (geboren 28 maart 1928) overleed op 11 oktober 1999. Zij werden 
begraven op de Oostergaarde begraafplaats in Harderwijk. 
Zoon Marcus Douwe Jacobus Antonius (Maxs) (geboren 3 april 1932) is op 8 mei 1992 
overleden. 
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2. Voorwoord bij de bewerking. 

 
Het dagboek van M. de Zee is gebaseerd op het originele manuscript dat zich bevindt in de 
collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag, collectie 415 
Mojet inventaris nr. 70.  
Het dagboek is in 1950-1951 door Marcus de Zee uitgetypt. Voor zover bekend is het originele 
handgeschreven dagboek verloren gegaan. Mogelijk heeft Marcus de Zee bij het uitwerken van 
het originele dagboek gebruik gemaakt van het boek “de Pastorie van Mühlberg” van A.T.W. de 
Kluis (1950) om zijn eigen beschrijvingen aan te vullen. In een aantal gevallen is namelijk vrijwel 
de letterlijke tekst aanwezig. 
 
Het dagboek is vergeleken met andere bronnen zoals: 

• Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer 
toegang 2.13.98, inventarisnummer 9 (Zugang Stalag 369 Kobierzyn); 

• Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer 
toegang 2.13.98, inventarisnummer 20 (Stalag IV-b Mühlberg); 

• Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer 
toegang 2.13.98, inventarisnummer 42 (Zugang Stalag XI-a Altengrabow); 

• Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, nummer 
toegang 2.13.98, inventarisnummer 173 (Abgang Stalag XI-a Altengrabow); 

• “De Pastorie van Mühlberg”, A.T.W. de Kluis, 1950; 

• "Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis", David Jan Smit, 1996; 

• Het relaas Krijgsgevangenschap Vaandrig W.A. Ruyten, bewerking door J.G.M. van Hoppe 
2015; 

• Het dagboek van sergeant Wim Hamakers krijgsgevangene no. 104364, bewerking door E. 
van der Most, 2017. 
 

Aan de hand van de bovenstaande bronnen en literatuur zijn zoveel mogelijk fouten en 
onduidelijkheden in het verhaal gecorrigeerd. Zoveel mogelijk zijn de genoemde namen 
gecontroleerd, zo nodig aangepast en voorzien van voorletters, rangaanduiding en het 
krijgsgevangenennummer (kgf.). Het dagboek is uitgebreid met een register van personen die in 
het dagboek worden genoemd.  
 
Dit verslag is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het beter leesbaar te maken. Bovendien 
zijn feiten nu eenvoudig digitaal terug vindbaar en kunnen deze worden vergeleken met andere 
gegevens. De voorliggende bewerking is vervaardigd als een onderdeel van een studie naar de 
krijgsgevangen Nederlandse officieren, onderofficieren en manschappen. 
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Copyright  
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  
Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 
www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal beschikbaar 
stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET toegestaan en wordt 
beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 
Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te achterhalen. Zij 
die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de uitgever in verbinding 
stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit boek, kan de 
uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende 
onjuistheden. 
 
 
E. van der Most © 
Gouda 26 april 2020 
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3. Stalag XI-a Altengrabow. 

 
Donderdag 13 mei 1943 
De fatale dag was aangebroken, namelijk om te vertrekken in Duitse krijgsgevangenschap.  
Het was met een bezwaard gemoed, maar toch berustend, want ondanks de vele pogingen 
door mij aangewend, was het niet gelukt, om een onderduikadres te krijgen. Het was de laatste 
dag om zich te melden in Amersfoort. De laatste dagen waren in een sombere stemming thuis 
doorgebracht, alleen al het idee dat men wegging en niet wist of men levend weer bij vrouw en 
kinderen terug zou keren, en hoelang het zou duren, was niet om in te denken. 
Het was dan ook met een treurig hart dat ik op deze morgen afscheid van mijn vrouw en de 
twee jongens had genomen, naar de trein die naar Amersfoort zou vertrekken. 
Het was druk langs de weg naar het station en vele mensen wilden getuigen zijn bij dit afscheid. 
Op het station zelf was het een drukte van belang en er vloeiden heel veel tranen van hen die 
afscheid namen van hun mannen. Eindelijk vertrok dan de boemeltrein en kwamen wij om 
ongeveerd 10.00 uur op het station Amersfoort aan. Hier bleek dat de Duitsers groot alarm 
hadden geblazen, want de perrons wemelden van de Duitse militaire posten, gewapend met 
geweren en in de koppel de handgranaten. Op het stationsplein precies hetzelfde en ook langs 
de weg die naar het Weermachtskamp ging fietsten verschillende Duitse patrouilles. 
De een zijn dood, de ander zijn brood, zoals het spreekwoord vaak zegt. Hier ook, want op het 
stationsplein stelden zich kruiers voor ons beschikbaar om onze bagage per handwagen weg te 
brengen naar het weermachtkamp in de Zonnebloemstraat. 
Om ongeveer 11.00 uur kwamen wij aan bij de ingang van het kamp en stapten voorbij de daar 
staande post. Nu kon je wel alle hoop laten varen, om nog terug te keren, want eens erin, niet 
meer eruit. 
Na veel geregistreer en andere formaliteiten konden wij met onze bagage naar een barak gaan 
en de dingen afwachten wat er verder met ons zou gebeuren. Vele bekenden zagen elkaar daar 
weer terug. Ook werd er in de middaguren nog warm eten beschikbaar gesteld, bestaande uit 
pelaardappelen en zuurkool. Mijn keel was als toegeknepen en ik kon niets eten. Bij de 
registratie bleek dat de Duitsers al onze gegevens hadden ontvangen van het zogenaamde 
Commissariaat voor de Voormalige Nederlandse Weermacht. 
Zo zag ik ook de wachtmeester G.M. Heijboer (kgf. 105365) weer terug. Hij was onder geleide 
vanuit Sint-Mischielsgestel naar hier gebracht, dus van gijzelaar werd hij nu weer krijgs-
gevangene van de Duitsers. Om 16.30 uur werd bekend gemaakt, dat wij ons moesten 
opstellen voor de afmars naar het stationsemplacement, in groepen van 30 man. Dat ging niet 
erg vlug naar de Duitsers hun zin en een Rijksduitser, iemand die dus vele jaren in Nederland 
had gewoond, riep tegen ons “Toe verdomde papkinderen, schiet op”. Dat was niet naar de zin 
van een marinier, die daarna terugriep “Maar die papkinderen hebben jullie dan toch maar 4 
dagen tegen gehouden”. De Rijksduitser brulde “wie zegt dat”, maar er was natuurlijk niemand 
die zich meldde. Het bleek dat het treingeleide bestond uit de zogenaamde Groene Politie, een 
mooi stelletje schurken, want toen wij bij de reeds gereedstaande dichte wagons kwamen, ging 
het niet vlug genoeg naar hun zin, wat het inklimmen betrof, en zij begonnen reeds te dreigen 
met hun geweermitrailleurs die zij voor op hun borst hadden hangen. Afijn, eindelijk was het zo 
ver dat wij met ons allen erin waren, de deuren schoven dicht en het slot ging er bovendien ook 
nog op. Op de grond lag een dunne laag houtwol en in een hoek lag of stond een tonnetje om 
er onze behoefte in te doen. Wij hadden mondvoorraad brood met worst meegekregen en daar 
zaten wij te wachten op het sein van vertrek. De vier raampjes in de wagon waren aan de 
buitenkant schots en scheef bedekt met prikkeldraad en veel er door zien was niet mogelijk. 
Om ongeveer 19.00 uur werd de reis aangevangen want wij bemerkten dat de trein zich in 
beweging zette. Verschillenden van ons hebben nog de kans gekregen om voor het vertrek uit 
Amersfoort een briefkaart af te geven bij het prikkeldraad achter in het kamp, ik ook, aan Frans 
Wels een neef van mijn vrouw. 
Onderweg hebben meerderen van ons dit weer gedaan door het uit de trein te laten waaien en 
ook in Apeldoorn waar de trein voor het eerst stilstond ging het zo, doordat burgers het stil 
aanpakten en zorgden dat het opgestuurd werd naar het opgegeven adres. 
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Ook konden wij nog wat water op de kop tikken doordat enige burgers op het perron het ons 
overhandigden. Bij Oldenzaal hield de trein voor de tweede maal stil en kort daarop hoorden wij 
in de gesloten wagons het geluid van vliegtuigen en het schieten van mitrailleurs en eensklaps 
een hevige ontploffing vlak in de nabijheid. Het dreunde ervan, sommigen zeggen dat zij de 
scherven tegen de wagon hoorden aankomen. In het kort, het was een angstig moment want wij 
dachten eerst dat het op onze trein was gemunt. Later bleek dat het louter toeval was.  
Maar wij lagen stil te luisteren en wij voelden ons niet veilig. De Duitsers hadden de kuiten 
genomen en zaten in hun schuilplaatsen. Wij waren blij dat het zo was afgelopen en er geen 
ongelukken waren gebeurd. Velen zaten op de Duitse bewakers te schelden dat het een lust 
was. Een ieder probeerde toen de trein verder ging zo goed mogelijk wat te gaan slapen, maar 
makkelijk was het niet, met dertig man en al onze bagage bij ons. De eerste nacht had een 
aanvang genomen. 
 
Vrijdag 14 mei 1943  
Van slapen is er deze nacht niet veel gekomen en nadat de dag weer is aangesproken hebben 
wij als de trein stilstond vele pogingen gedaan om water in onze veldflessen te krijgen, door aan 
de Duitse burgers water te vragen. Velen gaven het aan ons, maar er waren er ook die 
schijnbaar bang waren en het ons weigerden. Het is warm in de wagon en wij weten geen van 
allen waar wij naartoe gaan. Wij zijn een beetje down. Het wordt al middag en nog steeds 
trekken wij verder naar het oosten. Wij zijn Maagdenburg reeds gepasseerd en dan eindelijk 
komt de trein tot stilstand, maar dan is het ook voor goed, want wij moeten nadat de wagons 
open zijn gegaan, er allemaal uitkomen en nog wel met onze bagage erbij.  
 

Van Amersfoort via Bad Bentheim, Hannover en Maagdenburg naar Altengrabow. 

 
Het is ons een tweemaal gezegd en er wordt in de weide omtrek een cordon van posten 
neergezet om iedere poging tot ontsnappen te voorkomen. Door de vele bagage die wij bij ons 
hebben kunnen wij het overschot aan brood niet meenemen en wij laten het liggen. Wat 
moesten wij nog een heleboel leren, als wij een paar dagen later daaraan terug dachten. Maar 
zo bekend met het Duitse eten waren wij nog niet. Naderhand is dit ons niet meer gebeurd. Na 
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vele geschreeuw en allerlei commando’s konden wij onze bagage oppakken en daar ging het 
voorwaarts over een behoorlijke straatweg naar de ingang van het nieuwe kamp. Wij 
transpireerden geweldig, want het was warm en de mee te dragen bagage was veel en zwaar. 
Eindelijk kwamen wij bij de grote ingang van dit kamp aan en bemerkten wij dat dit het kamp 
M.Stamlager XI-a Altengrabow was, want dit was op de ingang hiervan te lezen. Na weer een 
flinke tippeling kwamen wij zeker aan op de plaats waar wij wezen moesten. Het zogenaamde 
voorkamp bleek dit te zijn. Dit bestond uit grote paardenstallen en dit bleek ons kwartier te zijn. 
Toen moesten wij allen weer met de bagage naar een groot veld en daar zagen wij hoe die 
moffen eigenlijk pas waren, want toen wij wilden gaan drinken, wat zeker niet mocht, omdat wij 
te ver van de troep afgingen, dreigden zij sommigen van ons met hun pistool door het op hun 
borst te zetten. 
Dit gaf de nodige schrik en men hield zich rustig. Het mooiste was dat ik vanuit Amersfoort niet 
meer had kunnen wateren, hoeveel moeite ik ook deed, het gaf niets. Ook op het veld 
probeerde ik het in een waterplaats en maar persen en ja, druppel na druppel, dan iets meer en 
tenslotte gelukte het normaal te urineren. Het is niet te zeggen wat voor gevoel dat was te 
moeten wateren en het niet te kunnen. Later vertelde men mij dat dit van de zenuwen was 
gekomen en de vele emoties in die ene dag. 
Na de visitatie van onze bagage die precies en akelig nauwkeurig werd verricht, waarbij men 
naïef vroeg wie er springstof, wapens en dergelijke in zijn bezit had, was het inpakken en was 
het afmarcheren naar ons lustoord. In de avonduren de meegenomen paling helemaal 
opgegeten en toen na vele emoties en de vele indrukken op de planken gaan liggen en van 
mijn jas een hoofdkussen gemaakt hebbende, ingeslapen.  
 
Zaterdag 15 mei 1943 
Ik heb deze nacht slecht geslapen. Het viel ook niet mee, om eensklaps op de harde planken te 
moeten liggen en geen zacht bed onder je te voelen. 
Vanmiddag zijn wij voor het eerst zogenaamd ontluist en toen naar een andere barak gebracht. 
Dit zijn ook paardenstallen net als die wij verlaten hebben, maar wij liggen nu op een soort zak 
waar je doorheen kan kijken en opgevuld met papier. Afijn, het is beter dan op de harde 
planken te moeten slapen. Er schijnen nogal veel logés te zijn, want wij liggen in de avonduren 
als haringen in een ton en als gedurende de nacht iemand eruit moet, heeft hij de grootste 
moeite om er weer tussen te komen. 
 

 
De paardenstallen in Stalag XI-a Altengrabow in 2000 (collectie Tjepkema). 
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Zondag 16 mei 1943 
Vannacht heb ik wat beter geslapen. Voor het eerst sinds wij hier zijn aangekomen vanmorgen 
een stuk brood en in het middaguur warm eten gekregen. Het was een soort soep bestaande uit 
aardappelen met kool erin, erg waterig, vooral voor onze Hollandse magen. Het eten van 
vanmiddag stonk als je je neus erin stak of er boven hield. In normale omstandigheden hadden 
wij het nooit en te nimmer opgegeten, want zelfs de varkens hadden het niet gelust. Maar je 
moest eens zien wat men doet als de honger knaagt aan je maag. Alle voornemens verlaten je, 
alleen maar om dat knagende gevoel te overmeesteren. Principes worden overboord gedaan 
als die honger maar weggaat. Men kijkt de een, de hap eten die hij juist in zijn mond stopt, aan 
en men denkt geef het aan mij. De ogen verraden wat het hart begeert, ja bij velen van ons was 
het dunne laagje beschaving er vlug af, Het brood wat wij voor het eerst kregen bestond uit een 
klein stukje, met een klontje vet en een schijfje worst. Het vet heb ik mij wijs laten maken, was 
een soort synthetisch vet, in normale omstandigheden niet voor gebruik van mensen bestemd, 
maar ja het was oorlog. Of dit werkelijk zo was, is mij niet positief gebleken. 
Een grote ovatie viel ons te beurt toen wij bij aankomst in het kamp aankwamen, want het bleek 
dat hier reeds degenen zaten die op de voorgaande dagen zich hadden gemeld in Amersfoort. 
Vele vaderlandse liederen werden aangeheven toen wij passeerden en het gejuich was niet van 
de lucht. Een voorval wat wij niet licht zouden vergeten en wat zeker aan de vergetelheid moet 
worden ontrukt. In de avonduren in ons kampgedeelte, vlak bij de draadversperring waar de 
Russen zaten, een tijd gekeken naar de volksdansen van de Russen, iets wat wij nog nooit 
hadden gezien, alsmede hun gezangen in het Russisch. En steeds op weemoedige toon, 
waarin wij allen af en toe de woorden “vadertje Stalin” opvingen. Deze gezangen van dat 
mannenkoor werden begeleid door een harmonica. Maar het was na de eerste avond meteen 
afgelopen, want de Duitsers verboden het voor hen en voor ons was het dus afgelopen. 
Deze eerste dagen gaan geweldig eentonig voorbij, want niemand van ons heeft iets te doen en 
de honger knaagt aan onze magen. Het weer is wel zomers, maar verre van ideaal, althans in 
onze ogen, veel wind met nog veel meer gestuif van het fijne zand wat steeds opnieuw opwaait. 
 
Maandag 17 mei 1943 
Wij zijn vaak bijeen met een klein troepje, Heijboer (kgf. 105365), Roelfs (kgf. 105366), van 
Rooijen (kgf. 105361) en ik zelf (kgf. 105367). Wij lopen eens wat, wij praten, wij schaken een 
partij en alzo meer. Wij moeten ons behelpen, want banken of stoelen om op te zitten zijn er 
niet voor ons. Tafels om aan te zitten evenmin, een enkele tafel uitgezonderd, anders zou ik 
liegen. Maar wat geeft dat op de grote massa. Eten op je bed en wij slapen driehoog op elkaar. 
Degene die boven ligt heeft een hele klim eer hij er is, maar je heb dan ook een riant uitzicht 
over de gehele bende. Ja, het logies van Hitler en Co. is nu niet bepaald prettig. Als je daarover 
iets vraagt is het steeds; “Krieg, krieg, krieg”. Het ligt in hun mond bestorven en bij je eigen denk 
je: “stik mof”. Net zoals het woord Sauberheit, dat schreeuwen ze iedere dag vele malen, maar 
ons er de materialen voor geven, dat doen ze niet. Men denkt zeker raap het maar op met je 
handen.  
Vandaag was er in het middageten stokvis bijgestampt, jongen jongen, wat stonk dat erg. De 
lucht van de bedorven aardappelen in de schillen dan die vislucht er nog bij, maar wat doe je, je 
maag protesteert en je eet het op. En als het beetje op is, zou je nog wel meer willen hebben 
van dat walgelijke voedsel. Met heet water hebben wij een kop surrogaat koffie gezet en naar 
onze begrippen smaakte het best. Weer zo iets, in normale tijden zou je er niet aan denken om 
zo iets op te drinken. 
Vanmiddag hebben wij de eerste inenting gehad tegen tyfus en de pokken. Na de prik heb ik 
een paar minuten lang mijn arm langs mijn lijf laten zwaaien en ik ben er niet beroerd van 
geworden, laat staan de koorts ervan gekregen. 
 
Dinsdag 18 mei 1943 
Hedenmorgen zijn wij geregistreerd door de Duitsers en hebben wij ons gevangennummer 
ontvangen, wat wij meedragen zolang wij hier bij de Duitsers te gast zijn. 
Er kwam ook nog een moment dat er luchtalarm was. Een ieder als de bliksem de barakken in. 
Er is uitgekomen dat in ons gezelschap een paar NSB’ers vanuit Nederland meegekomen zijn. 
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Wij weten niet precies wie, maar die stumpers hebben natuurlijk bij de Duitsers zitten praten 
met het gevolg dat wij verschillende liederen niet meer mogen zingen, bijvoorbeeld “Wij willen 
Holland houden” en het “Wien Neerlands bloed” en dergelijke. 
 
Woensdag 19 mei 1943 
Vanmorgen hebben wij op last van de Duitsers op het grote veld wat aan sport gedaan. Maar 
kalmpjes aan, want als je te weinig eten krijgt, kan je aan sport niet veel doen. Ook is er een 
gedeelte dat gaat zingen onder leiding van een sergeant, maar na een korte tijd zie je het al, de 
een gaat zitten en een ander liggen en zo gaat het door. Niemand heeft zin om zich in te 
spannen, wat te begrijpen is. In de middaguren met een ploeg van 50 man gaan baden. Geen 
van de Duitsers hier weet waarvoor men ons naar hier heeft gebracht, laat staan de reden, 
waarom wij door Hitler in krijgsgevangenschap moesten. 
Wel wil de Hauptmann ons laten werken en stak hij een grote redevoering af tegen het 
bolsjewisme, waarin hij vertelde dat wij naar hier waren gekomen om ons daarvoor in te zetten. 
Maar er was vlug een van ons, die na de redevoering hem aan het verstand bracht dat wij voor 
ons onbekende reden naar hier waren gebracht om als krijgsgevangenen opgesloten te worden 
en dat de Russen onze bondgenoten waren en niet onze vijanden. De Hauptmann die dacht 
een mooi succes te boeken kwam van een koude kermis thuis en zal die verdomde Hollanders 
wel in stilte hebben uitgevloekt. 
En toen, het is eentonig om het steeds weer te zeggen, wilde hij hebben dat een ieder zich 
opgaf om te werken hetzij in fabrieken, bij de landbouw en noem maar op. En weer kreeg hij 
van een van ons de kous op de kop, die hem wijsmaakte dat de Conventie van Genève 
bepaalde dat onderofficieren vrijgesteld waren van alle werkzaamheden en zeker in fabrieken 
die voor de oorlog werkten. Alleen kamparbeid was toegestaan en meer dan dat ook niet. Hij 
was woest en liet ons maar weer inrukken. Maar hoelang zal dit nog duren, want de honger is 
een harde vijand en de Duitsers zeggen, iedereen die werkt voor ons, krijgt van ons goed te 
eten. Of het waar is moet je maar afwachten. Maar ze proberen je te lijmen met allerlei fraaie 
beloften om het zo aanlokkelijk mogelijk voor je te maken. Want de heren weten dat wanneer 
onder deze omstandigheden er een is over te halen, er meer en vele schapen over de brug 
komen. Het werkt zeer aanstekelijk vooral onder de zwakke broeders. Schrijven naar huis om te 
vertellen waar wij zitten is ons nog niet toegestaan, zodat ze thuis nog steeds onbekend zijn 
met waar wij zitten. 
 
Donderdag 20 mei 1943 
Vannacht om plus minus 02.00 uur was het luchtalarm. Een half uur daarna was het weer 
afgelopen. In het geheel liggen wij hier in dit voorkamp met ongeveer 1700 man, een 800 á 900 
van de marine, de rest van de landmacht. Alle rangen zijn aanwezig, van de marinier 1e klasse 
tot de rang van opperschipper, zowel van marine als van de landmacht.  
Wij vervelen ons gruwelijk, weten niet wat te doen en hangen en doen van alles om de tijd door 
te komen en dan maar steeds dat knorrend gevoel in je maag. Want het eten is totaal 
onvoldoende en van een vieze substantie. 
 
Vrijdag 21 mei 1943 
Vandaag corvee gehad. Daarna bezoek gekregen van een Duitse Oberst, die nogal 
gemoedelijk was. Hij bezocht de barakken en was ook nog tevreden over al wat hij gezien had. 
Om een beeld te geven van de ligging van ons in deze paardenstal zij opgemerkt, dat er in 
normale omstandigheden plus minus 35 paarden instonden. Nu liggen er driehoog 200 man in, 
een paar tafels, geen stoelen of banken, niets van dit alles. 
 
Zaterdag 22 mei 1943 
Het was vannacht weer luchtalarm, maar ik ben verder weer rustig ingeslapen. 
We hebben vandaag de tweede injectie gehad tegen de tyfus en de pokken, ook nu weer geen 
last daarvan ondervonden door een naar gevoel of koorts. Wel de wachtmeester J. van Rooijen 
(kgf. 105361) die is er ziek van, want de inentingstof is bij hem naar zijn hoofd geslagen. Hij ligt 
met deze smetstof gewikkeld in verband, maar een verband wat ongeveer is te vergelijken met 
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dat van closetpapier. Er is weer bekend gemaakt dat wij in 2 dagen niet mogen zingen. De 
reden is onbekend, maar zij schijnen zich ergens aan te ergeren of misschien ook omdat er nog 
geen liefhebbers zijn opkomen dagen om vrijwillig voor hen te gaan werken. 
 
Zondag 23 mei 1943 
Vandaag is het de tweede zondag dat wij hier zitten. Alles is eentonig en een ieder loopt met 
zijn ziel onder de arm, zoals het spreekwoord zegt. 
Om 19.00 uur voor het eerst in een klein vertrekje van een barak een Bijbellezing gehouden. 
Het was een kleine vergoeding voor hen die er aan deelnamen. Het is wel typerend dat de 
marine zich voor deze Bijbellezing of wat hiermee verband houdt, niet veel opheeft. Je kunt ze 
van de marine tellen, zodat de anderen allemaal van de landmacht zijn. Voor geestelijke zaken 
schijnen zij zich niet warm te lopen. Toch was de belangstelling voor deze eerste maal heel 
groot. Een goede reden dus om hiermee door te gaan. 
 
Maandag 24 mei 1943 
Vanmiddag weer alles opnieuw aantreden. Weer een redevoering gehouden door de Duitsers, 
die willen dat wij ons opgeven om voor hun te gaan werken. Het resultaat was bedroevend voor 
hen, want een paar hebben zich opgegeven. Er was natuurlijk bij de hele aangetreden troep 
een gemurmel en gepraat, maar het was gebeurd en niet meer goed te maken. Er werd zelfs 
door de heren Duitsers gedreigd dat zijn de macht hadden om ons te laten werken. Wat die 
middelen zouden zijn hebben ze ons niet verteld. Hoera, we hebben de eerste kaart ontvangen 
om naar thuis te sturen. Maar er mogen maar in totaal op de achterkant 30 woorden staan en 
dan nog wel in blokletters. Na veel geschrijf en gepraat een soort telegram samengesteld en 
toen maar ingeleverd met de hoop dat zij het nu ook werkelijk versturen en ze thuis eindelijk 
eens weten waar wij nu zitten. 
 
Dinsdag 25 mei 1943 
Wederom in de loop van de dag moeten aantreden en weer iedereen gevraagd wie zich wilde 
opgeven om vrijwillig te gaan werken. Deze keer heeft zich gelukkig geen één opgegeven. 
 
Woensdag 26 mei 1943 
Hedenmorgen voor de derde maal een inenting voor tyfus en pokken gehad, Totaal van deze 
prikken niets gevoeld. Ik was zelf verwonderd dat er geen koorts of iets dergelijks was 
gekomen. Het eten is nog steeds onvoldoende en van slechte kwaliteit. De varkens zouden het 
niet lusten, althans bij ons in Nederland. 
 
Donderdag 27 mei 1943 
Hedenmorgen om 10.30 uur de gehele troep aangetreden. Eindeloze rijen namen werden 
afgeroepen en niemand begreep waarvoor. Maar na een poos, ieder moment dacht ik daar 
komt mijn naam, was het afgelopen. Het waren er ongeveer een duizendtal, die apart waren 
gezet. Toen bleek dat deze zich gereed moesten maken om te gaan vertrekken. De minderen 
beneden de rang van sergeant, zowel van de marine als van de landmacht, bleken er bij te zijn. 
Ook een klein troepje onderofficieren was er bij ingedeeld. Het merendeel zou vertrekken naar 
het westen en zuidwesten, de Elzas, Straatsburg, enz.  
Ik was blij dat ik er niet bij was en ook de drie: Heijboer, Roelfs en van Rooijen waren dit. 
Vrij gauw daarna bepakt en gezakt, voorzien van levensmiddelen, gingen zij al afmarcheren 
naar een voor hun onbekende bestemming 1). 
Wij zijn nog ongeveer met een 650 á 700 man hier in het kamp achtergebleven. Wat zal er met 
ons zelf nog gaan gebeuren? Niemand van ons kan er een antwoord op geven. Wel is het stil 
geworden in het kamp nu er eensklaps een duizend man zijn weggegaan. 
 
 
 

 
1 Zij gingen via het Fort Kronprinz naar een Arbeitskommando van Stalag V-a Ludwigsburg.  
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Vrijdag 28 mei 1943 
Feit herdacht dat een fourier (A.M. Veltkamp, kgf. 104075) 24 jaar geleden in dienst was 
gekomen. De zilveren medaille aan hem uitgereikt (geleend). Daarna voor hem gedefileerd en 
besloten met het zingen van het “Wiens Neerlands bloed”. 
 
Zaterdag 29 mei 1943 
Eensklaps kan je in de put zitten. Eer je het merkt heeft het je overvallen. Zo ook nu, je denkt 
aan je vrouw en je kinderen en je weet niet waar je het moet zoeken. Je loopt in je eentje heen 
en weer en langzaam aan voel je het zakken. Wat is het fijn dat wij hier onder elkaar in de 
avonduren bijeenkomen voor een Bijbellezing. Het schept kracht en het geeft ons moed om in 
deze troosteloze prikkeldraadafsluiting niet te wanhopen, maar alles over te laten aan onze God 
die het wel zal maken. 
 
Zondag 30 mei 1943 
Vanmorgen om 09.15 uur een korte godsdienstoefening onder leiding van de sergeant-majoor-
torpedomaker Jansen (kgf. 104801), met gebed geopend en gelezen over Korintiërs 13. Daar 
een korte inleiding van en vervolgens gezongen. Het geheel duurde ongeveer 45 minuten. 
 
Maandag 31 mei 1943 
Een korte lezing bijgewoond gehouden door de sergeant-majoor-torpedomaker Jansen (kgf. 
104801) over het onderzeebootwapen. Het was zeer leerzaam. 
 
Dinsdag 1 juni 1943 
Vanmiddag een lezing gehoord over Volkerenkunde, gehouden door de reserve sergeant 
tevens student, om 20.00 uur eveneens door de sergeant majoor A. Voss (kgf. 104557) van de 
mariniers over de marine(dienstneming). Beide lezingen waren leuk en oogsten veel bijval. In 
de pauze een vioolsolo gegeven door een muzikant, wat bij ons zeer in de smaak viel. 
 
Woensdag 2 juni 1943 
Er is goed nieuws voor ons, want er is bekend gemaakt dat wij nu naar het zogenaamde 
hoofdlager gaan. De reden is ons onbekend, alsmede het feit dat wij nog steeds hier blijven en 
wij niets weten over vertrek naar een ander kamp. Met ongeveer 280 man onderofficieren van 
de marine en de landmacht zijn wij uit de paardenstallen vertrekken en wij liggen nu met deze 
kleine troep in een permanent gebouw. Het was er geweldig vuil en in een woord een grote 
bende. Wij hebben op bevel van opperschipper P.J. Heerschap (kgf. 105044) een grote 
opruiming gehouden. Er is zover het kon geschrobd en geboend en nu ruikt en ziet het er 
tenminste weer fris uit. Wij liggen hier nu veel ruimer, maar hebben nog geen strozak of 
slaapzak, hoe je het wilt noemen, en liggen dus op de harde planken. Allen hebben wij drie 
dekens extra erbij gekregen, maar je moet niet denken dat dit normale dekens zijn. Ze 
bedekken half je lichaam en zijn erg dun. Maar beter dit, dan helemaal niets. Het gebouw is 
door een prikkeldraadomheining afgezet met één toegang om erin of eruit te komen. Het lijkt net 
een kippenren, maar dan in het groot. Veel bewegingsruimte om eens te lopen is er niet. Een 
kant ziet uit op de straatweg, of beter ligt er aan, zodat wij nog eens iets zien, maar het is 
bedroevend weinig. 
 
Donderdag 3 juni 1943 
Nog steeds geen slaapzakken. Ook is het eten wat minder geworden, maar nog steeds van een 
zeer slechte kwaliteit. Het eten wordt door de Joegoslaven in een wagen gebracht en de ton 
wordt er dan afgehaald en binnen het kamp gebracht, waar een ieder in de rij en in de 
openlucht gaat staan. Iedere dag verwisseld deze indeling, zodat men niet kan klagen steeds 
de laatste te zijn. Want men is zo bang dat de laatste dan niets meer vinden en de hond in de 
pot is. Degene die het eten uitdeelt mag na afloop de ton met een lepel uitscheppen, want men 
wil niets verloren laten gaan, zo spookt de honger bij ons rond. Daar kunnen wij over mee-
praten, want als de zogenaamde maaltijd op is, voelen wij in onze maag nog niets van al 
hetgeen wij pas hebben opgegeten.  
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Vrijdag 4 juni 1943 
Er zijn nu 3 vertrouwensmannen gekozen, die voor ons is de SMI H.G. Voets (kgf. 105372). 
’s Avonds komt het mannenkoor onder leiding van de onderkapelmeester van de Koninklijke 
marinekapel bijeen en dan horen wij de vaderlandse liederen ongeveer een half uur 
weerklinken, niet in een gebouw, doch in de openlucht. 
 
Zaterdag 5 juni 1943 
Om 11.30 uur hebben de Duitsers bekend gemaakt dat wij niet meer mogen zingen, zoals dat 
steeds gebeurde om ongeveer 20.00 uur. Het is jammer, maar de reden geven zij nooit aan ons 
op. Wij hebben weer te weinig eten gekregen. 
 
Zondag 6 juni 1943 
Het is zondagmorgen in het kamp Altengrabow, met zijn verscheidenheid van allerlei vreemde 
krijgsgevangenen, zoals Fransen, Russen, Polen, Belgen, Joegoslaven en dan wij als 
Nederlanders er nog bij. Wat zou het totaal aantal zijn van al deze tezamen en hoe sterk zou 
deze mannenwereld wel zijn? Nu het zijn er duizenden en allen hebben wij een groot verlangen, 
namelijk dit ene hier vandaag, weg achter dit prikkeldraad en naar hun land, hun huis met 
vrouwen en kinderen, of hun vader en moeder, broers en zusters en dan te denken aan al 
degenen die dit nooit meer kunnen doen omdat zij hier op het kerkhof in de vreemde grond 
liggen. Wat een ellende maakt de oorlog. En dan zijn er nog van deze dwaze volksleiders onder 
andere in Italië, die een oorlog verheerlijken. Hoe kan het dat de verdwazing zover doorgevoerd  
kan worden? 
Wij maken ons gereed om naar de plaats te gaan waar de protestanten bijeenkomen om hun 
godsdienstoefening te houden. Ik denk aan thuis. Zouden zij ook thuis in de kerk zitten? Van 
thuis weten wij nog niets, wij hebben nog geen bericht terug gekregen op onze eerste briefkaart. 
Na afloop van deze dienst is weer de sleur over je gekomen. Je verveelt je vreselijk en niet te 
vergeten de honger in je maag. Iets wat je niet kwijt raakt. Het vervolgt je waar je maar gaat en 
in de nachten als je op bed ligt, droomt men er van. Hele tafels met allerlei zie je voor je staan 
en je wordt wakker met het speeksel in je mond en met likkende mond. Zover is het gekomen. 
Ja die honger is een erge vijand, men heeft er heel wat mensen tam mee gekregen.  
 
Maandag 7 juni 1943 
Het regent maar steeds op deze morgen. Er wordt de laatste dagen flink gekankerd over de 
verdeling van het middageten en over rookartikelen. Nog steeds mogen wij niet schrijven. Wij 
zitten met een hongerig gevoel in onze maag op de kamer met 80 onderofficieren. Ook is er een 
vertrouwenscommissie onder de onderofficieren gevormd om met de kampcommandant te 
spreken, maar of het zal doorgaan weet niemand. Onze ruimte van prikkeldraad waar wij 
inzitten is 30 bij 70 meter in totaal en daarin ligt ook nog het gebouw. Het enige wat wij hier zien 
is prikkeldraad en nog eens prikkeldraad, waarbij de posten staan. 
Aangezien wij niet voor de Duitsers wensen te werken is verveling een van onze ergste 
vijanden, die wij met lopen en bijvoorbeeld schaken en dergelijke verdrijven, maar het is en blijft 
erg moeilijk. Om 20.00 uur door de SMI E. Louwerse (kgf. 105295) de Haagsche Courant voor 
laten lezen, onder andere de rede van de Duitse “Alva” Seijs-Inquart, wat wel de sensatie van 
de dag bleek te zijn. 
 
Dinsdag 8 juni 1943 
Vanmorgen is de vertrouwensman bij de Oberst geweest om verschillende vragen en punten 
van belang naar voren te brengen. Hij moest het schriftelijk indienen en kreeg daarna het 
antwoord op 10 juni terug te komen. Om 10.15 uur de kippenren eens verlaten om te gaan 
baden. Dit was de eerste keer dat wij onze kippenren verlieten. Om 20.00 uur hield een zo goed 
als afgestudeerde dierenarts een rede over “verlossing bij dieren”. Het oogstte veel bijval. 
 
Woensdag 9 juni 1943 
Het regent buiten pijpenstelen en het is kil, zowel binnen als buiten. Om de tijd te doden wordt 
er veel aan kaartspelen gedaan. Allerlei systemen worden gespeeld, teveel om op te noemen. 
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Wij zitten met smart te wachten op de eerste pakketten. Of die van thuis komen of van Genève, 
het kan ons niets schelen, als er maar iets komt voor onze hongerige magen. Want zoals het nu 
gaat kan het nooit lang duren, of wij vallen er allen bij neer. Wij zijn nu al in deze korte tijd een 
stuk afgevallen. Wij hoorden geruchten dat vanaf 16 juni van thuis pakketten naar ons gestuurd 
mochten worden. 
 
Donderdag 10 juni 1943 
Om 11.30 uur voor het eerst een dubbel portie middageten ontvangen, bestaande uit gort, 
aardappelen met stokvis. Voor het eerst sinds ik hier ben, had ik na afloop van de maaltijd een 
volle maag. Er lopen hardnekkige geruchten dat zij die niet willen werken, voor straf naar een 
kamp in het Generaal-Gouvernement, dat is dus ergens in Polen, gestuurd zullen worden.  
Dus nog meer naar het oosten, in de richting van de Russen. 
Om 18.30 uur is de sergeant C. Engels (kgf. 105513) van het KNIL van de trap gevallen.  
Hij werd opgenomen en naar het Lazarett gebracht, waar bij onderzoek bleek, dat hij een flinke 
hersenschudding had opgelopen. Duizeligheid een begin van ondervoeding zal hier wel de 
oorzaak van zijn. Er is ook een antwoord ontvangen op het verzoek van onze vertrouwensman, 
maar wat het antwoord is, het is ons niet bekend. 
 
Vrijdag 11 juni 1943 
Hedenmorgen herdacht de wachtmeester 1e klasse Joh. van Rooijen (kgf. 105361) het feit dat 
hij 24 jaar geleden in dienst trad. Een prachtige oorkonde waarin dit was opgetekend, werd hem 
uitgereikt. Iets wat voor hem, na lange jaren een soort familiestuk zal worden. Want velen 
kunnen dit niet tonen in verband met deze omstandigheden waarbij wij dit herdenken. 
 
Zaterdag 12 juni 1943 
De dag is begonnen met prachtig weer en de zon schijnt heerlijk op je body. Laat je maar 
koesteren, het is gratis, je hoeft er niets voor te betalen. 
Om 10.00 uur werden er foto’s gemaakt bestemd voor de kampleiding of voor het Internationale 
Rode Kruis in Genève, namelijk foto’s met het krijgsgevangennummer op je borst erbij. 
Vanmiddag heb ik voor het eerst mijn haar laten knippen door een student, een reserve 
sergeant. Het resultaat viel nogal mee, gezien het feit dat hij ook maar een leek was en niet 
vaak met kam en schaar had omgegaan. 
 
Zondag 13 juni 1943 (1e Pinksterdag) 
Het is kil en koud buiten, met af en toe wat zon en dat is de 1e Pinksterdag die wij in krijgs-
gevangenschap hier doorbrengen. Bij God de uitstorting van zijn Geest op de aarde en op dit 
ogenblik op de gehele wereld, de uitstorting van Satans geest, met al de duivelse wreedheid en 
ellende sinds 1939. 
Wij hebben onze kerkdienst om 10.30 uur gehouden, waarbij ik aan thuis dacht, hoe daar de 
toestand zou zijn en of het in Harderwijk op dit moment ook zo rustig zou zijn als hier. Want hoe 
je ook dreigt er aan te ontkomen, steeds maar weer opnieuw zweven je gedachten daar naar 
toe, naar hen die je lief zijn. Post van thuis op antwoord van onze eerste briefkaar hebben wij 
nog steeds niet. 
 
Maandag 14 juni 1943 
De stemming onder de onderofficieren is de laatste dagen beneden peil. De reden ligt 
voornamelijk in het feit dat wij nog steeds niets van post ontvangen hebben. Vanavond door  
E. Louwerse (kgf. 105295) een lezing gehouden over “Toeren door het hooggebergte”.  
Een leuk uurtje heeft hij ons beziggehouden. Vanwege de regen en omdat de verveling mij 
parten speelde, lag ik reeds om ruim 21.00 uur op bed. 
 
Dinsdag 15 juni 1943 
Vanmorgen bij het baden om 10.30 uur nieuwe landgenoten gezien en er mee gesproken.  
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Zij behoorden tot het 2e en 3e RI. De stemming in ons land was goed. Ook van hen vernomen 
dat de oud minister Posthuma was doodgeschoten. (Hij werd op 3 juni 1943 in zijn woning te 
Vorden geliquideerd door Jan Verleun, behorende bij de CS-6 groep van het verzet).  
Deze Posthuma was in de jaren van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 belast met de 
voedselvoorziening en men noemde hem toen de minister van de eenheidsworst. 
 
Woensdag 16 juni 1943 
Vannacht herhaalde malen de Tommy’s in de lucht gehoord. Ook hebben verschillenden van 
ons die toevallig wakker waren, bommen horen vallen. Het is vandaag 35 dagen geleden dat wij 
hier in krijgsgevangenschap zijn en nog steeds behoren wij tot een troepje die niets van werken 
willen weten. 
 
Donderdag 17 juni 1943 
Weer vannacht luchtalarm geweest, maar ik heb er niets, en dan ook niets van gehoord. 
Wel de vliegtuigen, maar ik ben direct weer ingeslapen.  
De dag begon goed voor mij, er moest een kist met vuilnis weggebracht worden. De vuilnisbak 
ligt buiten het kamp maar bij een keuken. Toen de desbetreffende heren terugkwamen, hadden 
zij van de Fransen uit de keuken een flink partijtje pelaardappelen meegenomen en ik was er 
toevallig bij, zodat ik met mijn neus in de boter viel. Een aardige bijvulling om in de soep te doen 
om 11.30 uur. Het maakt de Duitse spoeling weer dikker. Om 15.00 uur kwam het bericht dat wij 
slaapzakken kregen en buiten de ren in een loods, moesten vullen met houtwol. En zo liggen wij 
dan eindelijk weer eens op een zachtere ondergrond dan de planken. 
Bij het telappèl om 17.00 uur mankeerde de sergeant student Mulder 2). Daarna nog tweemaal 
een nieuw appèl, maar Mulder was weg en bleef weg. Om 20.00 uur kwamen er honden in het 
kamp, herdershonden, die men liet speuren aan kleren van Mulder. Een Oberfeldwebel hield 
nog een rede, waarin hij vroeg waarom er iemand was ontsnapt. En toen heeft men hem eens 
precies verteld hoe men ons plaagt en hoe men ons grieft en wat wij te verduren hebben. Daar 
wist hij niets van af en hij beloofde het over te brengen. Zal nog al veel helpen, wij worden er 
toch niet beter van.  
 
Vrijdag 18 juni 1943 
Sergeant student Mulder is hedenmorgen om 10.30 uur weer teruggebracht in het kamp. Zijn 
poging heeft gefaald en hij is niet ver gekomen. Hij zal wel een flinke dauw krijgen, maar hij is 
nog niet gestraft door de kampcommandant. Hij had zich laten insluiten in de loods waar wij 
onze slaapzakken moesten vullen, is er later uitgekomen en is het kamp uitgekomen onder het 
prikkeldraad door. Maar als je zo uit Duitse krijgsgevangenschap wilt ontsnappen moet anders 
op de proppen komen en niet zo, want dan is het een kwajongensstreek die geen kans tot 
slagen heeft. Om 20.00 uur een lezing over magnetische mijnen van een marineofficier. 
 
Zaterdag 19 juni 1943 
Het is regenachtig weer en koud. Wat een klimaat hier. Om 19.30 uur was er voor het eerst een 
zogenaamde cabaretvoorstelling in zaal 5. In normale omstandigheden zou ik er niet aan 
denken, om naar toe te gaan, want gewoonlijk staan zij nu niet in een goed blaadje.  
Hier werd het geopend met het “Wien Neerlands bloed”, het duurde tot ongeveer 21.30 uur toen 
was het afgelopen. Het gebodene stond op vrij goed peil en het deed iets van de somberheid 
weg, vooral van deze dag. 
 
Zondag 20 juni 1943 
Weer vandaag een zondag, zoals de vele die nog zullen komen, bij leven en welzijn. 
Vanmorgen was het middageten er al vroeg zodat onze godsdienstoefening er zelfs door 
gestoord werd en afgebroken moest worden. Ja, de dagindeling hier of thuis is een groot 
verschil. Thuis om 10.30 uur in de kerk, maar hier presenteren ze al ons middagmaal.  

 
2 bedoeld is cadet sergeant J. Muller (kgf. 105276). 
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Wij slapen veel en dat kan ook niet anders, want veel kan je hier niet lopen, lezen kan je ook 
niet. En als het dan nog regent is het enige wat er overblijft op bed en je probeert om in slaap te 
vallen. Vanmiddag was het echter weer eensklaps lekker weer en dus veel in de zon gaan 
zitten. Velen van ons hebben er van geprofiteerd. 
 
Maandag 21 juni 1943 
Vannacht geweldig het luchtafweergeschut gehoord, vermoedelijk in de richting van 
Maagdenburg. Ook natuurlijk het brommen van de vliegtuigen. 
De morgen belooft veel, het is stralend zomerweer.  
Om 14.30 uur eensklaps luchtalarm, alles zo vlug mogelijk naar binnen. Na een klein half uur 
was het al weer afgelopen.  
Er zijn nu 2 onderofficieren vertrokken, zij hadden zich opgegeven om vrijwillig te gaan werken 
voor de Duitsers. Als men zich opgeeft vertrekt men zo vlug mogelijk uit het kamp, want de 
Duitsers weten dat wij die zwakkelingen pesten en hen het leven niet gemakkelijk maken. 
Daarom gaan ze zo spoedig mogelijk bij de anderen vandaan. Het waren de sergeanten A.W.C. 
Schagen (kgf. 105379) en Crediet 3).  
 
Dinsdag 22 juni 1943 
Hedenmorgen weer een bad gehad en daarna gegeten; dat smaakte mij goed. Wij hebben 
goed nieuws vernomen uit ons land. Het weer is nu weer totaal omgeslagen. Om 20.00 uur een 
lezing gehoord over de islam. Ook van deze lezing weer nieuwe feiten gehoord. 
 
Woensdag 23 juni 1943 
Nog steeds hebben wij geen van allen post of iets dergelijks ontvangen, mogen we niet 
schrijven en krijgen we zo goed als geen eten. Ze willen ons natuurlijk murw maken. 
Of het hun gaat lukken is de vraag. Wel zullen er verschillenden bezwijken en zich opgeven om 
voor hen te gaan werken, maar of wij dat en bloc zullen doen, betwijfel ik. 
Zelfs gelegenheid om ons ondergoed te wassen geven ze ons niet. Het is zuiver plagen en 
pesten. Ook zij moeten hun woede koelen omdat de resultaten zo bedroevend zijn. 
 
Donderdag 24 juni 1943 
Vandaag is er weer een dag begonnen. Sinds wij hier zijn is de dagindeling als volgt: om 06.00 
uur opstaan, wat altijd ongeveer 07.00 uur wordt. Dan aankleden en wassen, je bed wat 
opmaken, een hompje brood, als je tenminste nog heb, opeten, met een slok zogenaamde thee 
en om 08.00 uur telappèl. Dan ben je aan je lot overgelaten tot 11.30 uur. Om 11.30 uur komt 
het middageten en om 14.00 uur thee. Om 17.00 uur weer het telappèl en dan ben je geheel vrij 
tot de volgende morgen.  
Weer is het luchtalarm en weer moeten wij allen naar binnen in de barak. Om 16.30 uur een 
zevental vaandrigs bij ons in de kippenren aangekomen en van hen de laatste nieuwtjes uit ons 
land gehoord. 
 
Vrijdag 25 juni 1943 
Het is vandaag koud en somber weer. Het is een droevige dag voor ons allen. De eerste 
Nederlandse onderofficier (soldaat F.M. Th. Tolboom kgf. 106130) in krijgsgevangenschap is 
gisteren in het Lazarett gestorven aan een maagoperatie. Wat droevig voor deze vrouw, als zij 
het nieuws zal horen dat haar man in den vreemde is gestorven en wat een treurig bericht voor 
de eventuele kinderen als zij dit vernemen. Vader nooit meer te zien terugkeren uit Duitsland. 
Wat een ellende, moge God mij bewaren dat ik gezond en heelhuids terugkeer bij vrouw en 
kinderen. 
 
Zaterdag 26 juni 1943 
De op 24 juni jl. overleden dienstplichtig sergeant Tolboom (kgf. 106130) van de Grenadiers en 
Jagers is vanmorgen met militaire eer op het kerkhof van het krijgsgevangenkamp Altengrabow 

 
3 bedoeld is J. Krediet (kgf.105316).  
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ter aarde besteld. Er was een deputatie van 20 á 30 Nederlandse krijgsgevangenen bij 
tegenwoordig. Een vuurpeloton van de Duitse weermacht was bij de begrafenis aanwezig en 
twee grote kransen dekten de baar, waarover de Nederlandse driekleur. Aan het graf is 
gesproken door een Franse predikant, de majoor A. Voss (kgf. 104557) van de mariniers las 
een gedeelte voor uit de Bijbel. Verder waren nog aanwezig een Fransman, een Belg en een 
Pool. Zij hebben bloemen op het graf gelegd en hiermee was deze eenvoudige plechtigheid 
afgelopen en hadden de Nederlandse krijgsgevangenen hun eerste dode ter aarde besteld. Wie 
zullen er na hem nog volgen? 
Om 19.45 uur het tweede gedeelte van de lezing over “mijn reis naar Indië” door de adjudant-
onderofficier vliegtuigmaker A.H.M. de Boer (kgf. 104673). Een prettige lezing die ons 45 
minuten in spanning heeft gehouden. 
 
Zondag 27 juni 1943 
Een mededeling is voorgelezen en bekendgemaakt dat het OKW bekend maakt, dat voor ieder 
in het bezette gebied, die zich voor de arbeidsinzet opgeeft, in Nederland het wachtgeld 
gewoon doorgaat. Ze denken zeker nog veel slachtoffers onder ons te maken. 
Van 19.30 tot 21.00 uur optreden van het wekelijkse cabaret. 
 
Maandag 28 juni 1943 
Er gaan nu weer geruchten dat wij van hier moeten vertrekken omdat de bevolking van de 
gebombardeerde gebieden hier in het kamp komen wonen. Wat er van waar is valt moeilijk te 
zeggen. Afwachten is het beste. Vanavond was er een lezing van de sergeant vlieger Duinstee 
over “zijn belevenissen tijdens de oorlog” 4). Een boeiend verhaal van de avonturen die hij heeft 
beleefd. Hij was na 14 mei 1940 in Engeland aangekomen bij de marine vliegdienst, waarbij hij 
hoorde, is daar in opleiding gekomen en is na een oorlogsvlucht tegen de Noorse kust 
afgeschoten en in zee neergekomen. Als een wonder is hij door de Duitsers gered en zodoende 
als krijgsgevangene in handen van de Duitsers gevallen. Na een lange verpleging in 
Noorwegen is hij op transport gesteld naar Duitsland en toen in een kamp gekomen waar meer 
Engelse vliegers zaten. Daar heeft hij het goed gehad, maar toen de Duitsers de Nederlandse 
soldaten niet als krijgsgevangenen beschouwden en weer naar huis werden gestuurd, heeft hij 
op aandringen van de Engelsen in het kamp een verzoek geschreven en zodoende werd hij 
weer losgelaten en kon terugkeren naar ons land. Na op de bekendmaking van de Duitsers in 
mei 1943 heeft hij zich opnieuw gemeld en zodoende zit hij hier weer. Ja, het kan raar lopen.  
Al met al een spannend verhaal wat hij ons in geuren en kleuren verteld heeft. 
 
Dinsdag 29 juni 1943 
Vanmorgen is de verjaardag van Prins Bernhard herdacht, wat een verschil nu en de vorige 
jaardag. Af en toe kan je het niet verwerken het is alles zo vlug gegaan. Maar ook dat zal 
veranderen en eenmaal zullen wij weer vrij zijn en de Duitsers uit ons land gaan. Dat staat als 
een paal boven water, voor mij tenminste zeker. 
 
Woensdag 30 juni 1943 
Weer lopen er hardnekkige geruchten dat wij aanstaande zondag van hier vertrekken naar ons 
definitieve kamp, maar waar dat is, is voor een ieder onbekend. 
Van 19.30 tot 21.00 uur vervolg van de lezing “mijn reis naar Indië” door de A.O.O. 
vliegtuigmaker de Boer. Ook dit gedeelte was leerzaam en prettig om aan te horen. 
 
Donderdag 1 juli 1943 
Om 08.00 uur op het appèl herdacht de sergeant B. Noordanus (kgf.105332) van het Regiment 
Luchtvaarttroepen het feit dat hij vier en twintig jaar geleden in dienst was getreden. Ook hij 
kreeg een prachtige oorkonde, net als wachtmeester 1e klasse J. van Rooijen (kgf. 105361). 
Vanmiddag eindelijk met de post de ontvangkaart van thuis terugontvangen. Eindelijk dus. Alles 
was thuis goed. Na vier weken dus de ontvangkaart terug.  

 
4 bedoeld is C. van Huijstee (kgf.104952). 
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Van 19.30 tot 21.00 uur weer geluisterd naar het vervolg van de lezing “mijn reis naar Indië”.  
De sergeant J. Muller (kgf. 105276) is vandaag bestraft met veertien dagen streng arrest voor 
zijn ontvluchtingspoging. 
 
Vrijdag 2 juli 1943 
Somber weer, sombere gedachten die bij je opkomen. Ik denk aan thuis, hoe het eruit zou zien, 
wat ze op dit ogenblik doen. Afijn, te veel om aan te denken en je wordt steeds somberder. En 
dan zoek je de drukte op en daardoor worden vaak je gedachten afgeleid. De ene dag gaat, de 
andere dag komt, het is alles even troosteloos en de honger knaagt aan je maag. Af en toe voel 
je je duizelig en je denkt hoe lang zal ik dat nog volhouden, want je weet er is een grens. En als 
je die overgaat is het mis.  
Ja. Het is een geraffineerde manier van de Duitsers om je net genoeg eten te geven, zodat je 
niet kan verhongeren en dan komen zij met beloften als je wil werken krijg je het beter en eten 
genoeg. Dan moet je je niet verwonderen als er velen van ons afvallen en zich opgeven om te 
gaan werken voor de Duitsers. Velen hebben de grens bereikt en willen of kunnen dit niet meer 
volhouden. Ja, als het zo doorgaat zullen er nog wel meer van ons voor de Duitsers gaan 
werken, dat heb ik allang gemerkt, want er zijn velen die zich schamen om zich bij de Duitsers 
op te geven, maar op het geschikte moment doen zij het, hetzij stiekem, zodat niemand er iets 
van weet en dan hoor je plotseling, “zeg, die en die zijn vertrokken” en je weet het weer, ook die 
is bezweken voor de Duitse belofte dat je meer eten krijgt als je voor hen gaat werken. 
 
Zaterdag 3 juli 1943 
Hedenmorgen ons wekelijks wandelingetje gehad, dat wil zeggen ons bad. Dan moeten wij er 
noodgedwongen uit en kunnen wij de benen weer eens strekken. 
Het eten is ontzettend slecht en heel weinig. Na het eten voel je niet dat je een eetketel 
zogenaamde Duitse soep in je maag hebt. Om 20.00 uur een korte lezing gehoord door een 
sergeant van de genie over “zoeklichten”. 
 
Zondag 4 juli 1943 
Vanmorgen weer onze samenkomst gehad in de zolderverdieping van het gebouw. Het eten om 
11.30 uur was geweldig dun en je voelde niet dat je iets in je maag had gekregen. Nog even 
veel honger als anders. Om 20.00 uur geluisterd naar een sergeant vliegtuigmaker van de 
marine over “de marine vliegdienst”, tot ongeveer 21.30 uur. 
 
Maandag 5 juli 1943 
Ook nu was het middageten weer krap aan en was er voor de laatste mensen geen eten meer 
aanwezig. Ook nu na het eten nog een hongerig gevoel in je maag. Vanmorgen op het telappèl 
viel er plotseling iemand stijl achterover en viel flauw. Ook dit zal wel de ooraak zijn dat hij sterk 
ondervoed was. Wij allen lijden erge honger, omdat het eten, de zogenaamde Duitse soep, van 
zulke slechte hoedanigheid is, dat ondervoeding onherroepelijk moet plaatsvinden. 
Bij sommigen komt dit te voorschijn door duizeligheid, zij hebben de grens bereikt en zijn een 
gewillige prooi voor de Duitsers om voor hen te gaan werken. En er is niemand die hun er vanaf 
kan houden. Er vallen harde woorden met de anderen die nog voldoende weerstand hebben en 
het gevolg is hooggaande ruzie onder elkaar. En de Duitsers lachen erom. Weer een die rijp 
gemaakt is voor hun plannen.  
 
Dinsdag 6 juli 1943 tot en met donderdag 8 juli 1943 
Geen vermeldingen 
 
Vrijdag 9 juli 1943 
Eindelijk weten wij waarom het eten zo slecht is en zo weinig. Zodra wij gaan werken zegt de 
Hauptmann wordt het beter, dan krijg je genoeg, want dan ben je werker voor de Duitsers. Hij 
had het niet behoeven te zeggen, wij wisten dit allang. Ja, je kan het merken dat de honger je 
parten speelt, je wordt heel gauw moe, af en toe even duizelig en dergelijke dingen meer. 
Infectie ook dit moet je niet vergeten, want door het vitaminegebrek is het al voorgekomen dat 
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een wondje ernstige gevolgen kan hebben. Dit blijkt wel, omdat er iemand is geweest die daar 
heel veel last mee heeft gehad. De weestand in je lichaam wordt steeds minder en zodoende 
krijgt dat de overhand met alle ellendige gevolgen daarvan. 
 
Zaterdag 10 juli 1943 
Van 19.30 tot 21.03 uur een amusementavond met liedjes, anekdotes, enz. enz. meegemaakt. 
 
Zondag 11 juli 1943 
Als ik mijzelf bekijk in een spiegeltje, wanneer ik mijn haar kam, dan zie ik een ingevallen 
gezicht. Te oordelen daaraan, denk ik zeker een pond of 10 á 12 te zijn afgevallen. 
 
Maandag 12 juli 1943 
Het is vandaag regenachtig weer, helemaal geen zomer. Bij het eten wat wij ontvingen en wat in 
een ton gestort wordt, was het heibel, want tijdens het uitdelen bleek dat er bovenop larven 
dreven. Plotseling kwam het schelden en kankeren los. Er werd kunstmatig een rel veroorzaakt 
met als gevolg dat niemand het eten wilde hebben. Zij die toch een poging deden, werden door 
de anderen uitgekafferd van je welste. En al riepen verschillenden elkaar toe dat wij niet 
moesten verbeelden hierdoor ander eten van de Duitsers te krijgen, men besloot zogenaamd 
het eten niet te aanvaarden. Wie toch een poging deden om het eten uit de ton te halen, 
werden er van weerhouden door de anderen. Na een hele tijd kwam er een Duitser aan die dit 
kwam onderzoeken en zelf boos was dat wij dit kostelijke voedsel niet wilden eten. Toen 
beschuldigde hij ons ervan dat wij die larven er zelf in hadden gedaan. Hij snauwde en schold 
dat het een lust was, met als gevolg dat in een minimum van tijd de ton werd weggehaald met 
de verwensing dat wij dan maar moesten wachten tot morgen want wij moesten niet denken van 
hem ander eten te krijgen. Daar zaten wij, zij die door verruilen van ondergoed aan de Zuid-
Slaven nog iets te eten hadden stilden hun ergste honger nog iets, maar vele anderen, 
waaronder ook ik, konden met een lege maag naar de kamer gaan en wachten tot het kleine 
stukje brood werd uitgedeeld en daar enigszins hun knagende honger mee stillen. Verblijdend 
was het evenwel dat wij weer naar huis mochten schrijven en nog wel een brief en een brief-
kaart. Wederom liefst 24 man hebben zich opgegeven om in de oogst te gaan werken. 
Zo beleven wij het al dat velen de strijd moe zijn en dat de honger zo de overhand krijgt dat zij 
zich opgeven om te gaan werken voor de Duitsers. Het is niet te verwonderen, want lang kan dit 
niet meer duren of er volgen er nog veel meer. 
 
Dinsdag 13 juli 1943 
Wat waren wij blij toen het 11.30 uur was en het eten werd gebracht. Alhoewel het minder van 
kwaliteit was dan gisteren. Maar om vierentwintig uur geen zogenaamd warm eten in je maag te 
hebben gekregen, was in onze omstandigheden niet meer uit te houden. Het kleine stukje 
brood kan je niet meerekenen. Om voor de Duitsers te werken was ook aanwezig de SMI 
Louwerse (kgf. 105295). Dat had ik niet kunnen denken dat hij dit zou doen. 
 
Woensdag 14 juli 1943 
Onze post is ingeleverd en zo als men zegt reeds onderweg naar ons land.  
Hedenavond geluisterd naar een lezing met als titel “het torpedowapen”. 
 
Donderdag 15 juli 1943 
De werkers die zich hadden opgegeven aan de Duitsers zijn reeds vertrokken. Jongen, jongen 
wat zijn zij door verschillenden van ons uitgekafferd, het was niet mooi meer. Maar ja, gedane 
zaken zijn afgedaan en er waren er bij die reeds spijt hadden dat zij zich hadden opgegeven. 
De gemoederen zijn weer kalmer geworden na het vertrekt van hen die zijn gaan werken en wij 
leven weer kalm verder. 
Om 20.00 uur een avond gehouden met onze vertrouwensmannen over verschillende 
vraagstukken, te veel om op te noemen. Of de SMI Voets (kgf. 105372), de sergeant majoor 
Mozert (bedoeld is J.H. Mooser (kgf. 104976) en de cornet Heijblom (kgf. 105248) iets zullen 
bereiken moet nog worden afgewacht. 
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Vrijdag 16 juli 1943 
Lekker in de zon gelegen. De nieuwsberichten die wij hoorden waren goed. Ik zit te denken aan 
hen die thuis zijn. Zouden zij de post al ontvangen hebben? Zouden zij nog allen goed gezond 
zijn? Ik bid in stilte, vertrouw op Hem en hij zal het wel maken. 
 
Zaterdag 17 juli 1943 
We hebben de laatste dagen een nieuw soort middageten gekregen, namelijk gedroogde 
knolrapen, met een enkele aardappel erin. Veel water, want het is en blijft natuurlijk soep. 
Ik denk als wij het bij ons de varkens voorzetten, zij het niet zouden opeten, maar ook dit eten, 
wat de Duitsers ons geven, kan God zegenen voor ons lichaam. Dit mogen wij niet vergeten.  
En ook voor dit eten moeten wij bidden, “Heere zegent dit eten voor mij”. 
 
Zondag 18 juli 1943 
De Duitsers liggen ons niet meer zo veel in de weg als in het begin. Vanmorgen hadden wij 
onder elkaar weer onze onderlinge samenkomst en werden door niemand gestoord. 
Verschillende malen is het reeds gebeurd, dat een Duitse soldaat eensklaps binnenkwam en 
meeluisterde. Natuurlijk kon hij Nederland verstaan. Hij werd gestuurd door zijn commandant 
om na te gaan of men er politiek bijhaalde, of kwaad zou speken over de God van Duitsland, 
namelijk over Hitler. 
 
Maandag 19 juli 1943 
Vanmorgen op het telappèl om 08.00 uur mankeerde reserve sergeant J.L. Verster (kgf. 
105265), een student, Dit is de tweede maal dat er iemand de kuiten heeft genomen.  
Er was van de Duitsers veel drukte en er kwamen vele hoge officieren kijken hoe dat in zijn 
werk gegaan was. Het resultaat hiervan was, dat men het maar veiliger vond ons uit dit 
kampgedeelte te halen en ons maar ergens anders onder te brengen. En zodoende zijn wij 
weer in het Voorlager aangekomen, maar in een ander gedeelte, maar weer in voormalige 
paardenstellen. 
Om 15.00 uur werd door de Hauptmann meegedeeld dat Verster weer gepakt was. Hij heeft dus 
niet veel plezier van zijn uitstapje gehad. 
Vlak bij ons, in een ander gedeelte, zitten nog een paar duizend landgenoten, maar alle contact 
met hen is verboden of onmogelijk. Het zijn meest dienstplichtigen met enkele kaderleden erbij. 
 
Dinsdag 20 juli 1943 
We zijn er een stuk op achteruitgegaan wat betreft de legering. Geen banken, tafels en stoelen. 
Je kan dus net als voorheen alleen op je zogenaamde bed zitten, wat de enige rustplaats is. 
Zodoende is er een grote oppositie onder velen van ons, maar wie doet er wat aan? De 
Duitsers hebben wel andere dingen aan hun hoofd en zeggen het is Krieg en daarmee 
bedoelen zij “basta” en dan ben je uitgepraat. Om 16.00 uur zijn er bij ons 40 dienstplichtige 
onderofficieren bijgekomen. Zij kwamen pas uit ons land en hebben geweigerd om voor de 
Duitsers te gaan werken.  
Het eten is bar slecht, in 5 dagen hebben wij 4 maal gedroogde knolrapen gegeten, het is om er 
van te kotsen, steeds maar weer opnieuw. Wij noemen het nu “pulp”, een woord wat iedere 
Nederlander kent en weet wat daarmee bedoeld wordt. De ruimte in dit nieuwe kampgedeelte is 
ook klein. Veel groter dan het vorige is het niet. 
 
Woensdag 21 juli 1943 
De gemoederen zijn weer een beetje normaler geworden, want een ieder schikt zich in zijn lot. 
Er komen de laatste dagen vele zieken. Ze hebben ontzettende diaree en dit gaat bij velen 
gepaard met bloed meegeven. Het schijnt een gevaarlijke dysenterie of buikloop te zijn, wat 
natuurlijk verband houdt met de warmte en het geweldig slechte eten, alsmede de kleine 
hoeveelheden. Er liggen er al velen in een, in de barak ingerichte ziekenzaal en ook zijn er 
velen opgenomen in het Lazarett. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen, maar die zullen 
wel komen, want ook zij blijven hetzelfde eten ontvangen als alle anderen. Waar moet dat naar 
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toe? Er is geen einde in te zien. Een eigen militaire dokter en verplegingspersoneel hebben wij 
nog steeds niet. 
 
Donderdag 22 juli 1943 
Het is de laatste dagen heerlijk weer, het is zomer en de zon schijnt heerlijk, zodat het warm is. 
Wij maken er gebruik van door in de zon te gaan liggen en zonnebaden te nemen. Het is 
kosteloze vitamine die wij hiervan krijgen, maar je moet het kalm doen en steeds iets langer in 
de zon blijven, zodoende krijg je geen gevolgen van een verbrande huid of blaren; de 
zogenaamde zonnebrand. Dat zou in deze omstandigheden met onze ondervoeding funest voor 
ons zijn. 
We hebben zeker iets gedaan, want nu moeten wij op een veld achter ons terrein iedere middag 
exercitie gaan doen. De bevelen worden gedaan door een Duitse onderofficier. Het lijkt mij toe 
dat dit iets is wat niet door de beugel kan, maar ja, er helpt geen lieve lotje aan, je moet 
meedoen. En na afloop nog een poosje sport. Ieder weldenkend mens begrijpt dat er niemand 
is die zich inspant om wanneer je aan ondervoeding leidt, je hiervoor ten volle te geven. 
 
Vrijdag 23 juli 1943 
Naast ons zogenaamde kamp, is een ander vak, ook een paardenstal. Eerst zaten er Russen 
in, maar die zijn nu weggegaan en vanmiddag zijn er een 200 man Franse krijgsgevangenen 
ingekomen. Zij behoorden tot een zogenaamd Arbeitskommando en kwamen uit Lemberg. Het 
zijn lieve jongens, want er zijn er velen bij die reeds meerde malen zijn ontsnapt en pogingen tot 
ontvluchting hebben gedaan. Zij zitten goed, ja overvloedig in hun levensmiddelen en idem in 
hun sigaretten. Van dit alles missen wij. Zodra zij horen dat wij Nederlanders waren, hebben zij 
spontaan en na vele vruchteloze pogingen eindelijk gedaan gekregen van de Duitsers, een 
inzameling te houden voor ons allen. Het resultaat was dat wij alleen hierdoor een sigaret, een 
stukje brood en drie Franse cakes ontvingen, wat de honger niet vermag. Een eenvoudige 
prikkeldraadversperring scheidt ons van elkaar, maar alle gemeenschap is verboden, op straffe 
van direct schieten door de Duitse schildwachten. De schildwachten zijn allen afgekeurde 
soldaten, ongeschikt voor het front, de een heeft een stijf been, een ander een stijve arm, een 
derde mankeert zijn ene onderarm, of verschillende vingers. Het gehalte is dus niet veel, maar 
voor deze diensten zijn zij nog wel geschikt. 
 
Zaterdag 24 juli 1943 
Vanmorgen bekend gemaakt, dat de vaandrigs, meestal studenten, maandag aanstaande 
vertrekken naar het officierslager in Stanislau. Vandaag is er weer een parijtje brood van de 
Fransen ontvangen, zodat wij allen weer een extra stukje hiervan ontvingen. Om 17.30 uur is er 
door ons een ander vertrouwensman gekozen, namelijk de dienstplichtig sergeant W.K.F. 
Frankemölle (kgf. 108102). De commissie van vertrouwensmannen is nu weer compleet na het 
vertrek (naar Stalag 371 Stanislau) van de vaandrig Heijblom (kgf. 105248).  
Voor de Fransen hebben wij een inzameling gehouden van onderkleding als tegenprestatie 
voor de levensmiddelen die zij aan ons hebben gegeven. 
 
Zondag 25 juli 1943 
Vanmiddag gesmuld van het middagmaal en nog een tweede portie erbij gekregen, bestaande 
uit een soort linzensoep. Het smaakte mij goed. Wij hadden dit gekregen van de Fransen want 
die lusten het niet. Zij hebben genoeg eten van henzelf, daar zorgen zij in Frankrijk wel voor. 
Als zogenaamde thee hebben wij melkpoeder ontvangen, benevens een portie margarine; het 
eerste sinds wij hier in dit kamp zijn. 
Om 18.00 uur van de Fransen ontvangen en voor ieder per man 7 cakes, een snee brood met 
vis. De vis voor het eerst sinds 13 mei jl. Dit gaf ons een volle maag, iets wat maar heel 
zeldzaam is.  
Er is een grote ruilhandel ontstaan met de Fransen. Velen verruilen hun hele hebben en houden 
en ontvangen hiervoor cakes, brood, sigaretten en noem maar meer op. Ja, men doet veel om 
eten te krijgen, want honger is een erge vijand, waarbij vele principes overboord worden 
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geworpen. Maar men moet oppassen voor de Duitse posten, want wanneer die je snappen, 
gaat alles onherroepelijk weg en wordt verbeurd verklaard. 
 
Maandag 26 juli 1943 
Vandaag is het stralend zomerweer. De vaandrigs zijn om 13.00 uur vertrokken naar Stanislau. 
Of zij daar zullen blijven? Zij gaan er trots op daar naar toe te gaan, maar het is de vraag of zij 
eveneens met open armen daar worden ontvangen. 
Vanavond heeft een koor een uurtje gezonden vlakbij het prikkeldraad. Alles ter ere van de 
Fransen. Ook zij gaven verschillende zangnummers aan ons cadeau. De Duitse posten laten 
alles oogluikende toe. Het geheel viel ons allen in de smaak en was een welkome afleiding voor 
ons en ook voor de Fransen zelf. 
 
Dinsdag 27 juli 1943 
Hedenmorgen is een commissie van drie heren van het Internationale Rode Kruis uit Genève bij 
ons op bezoek geweest om de toestand te bekijken en te bespreken, voor wat betreft de 
Nederlandse krijgsgevangen onderofficieren. Het geheel onder toezicht en in gezelschap van 
de kampcommandant, een Oberst en een vuile schoft, want hij is vurig Nationaal Socialist een 
toegewijd aanhanger van Hitler. Hij is de meest schuldige aan de toestand die hier onder ons 
heerst, want hij werkt ons op alle dingen tegen, ook voor wat betreft de vertrouwensmannen, 
iets waar wij recht op hebben, ingevolge de Conventie van Genève. Hij weet net zo goed dat wij 
als onderofficieren niet behoeven te werken, want de Conventie heeft ons hiervan vrijgesteld. 
Maar daar trekt hij zich niets van aan, want hij is een trouwe volgeling van Hitler. De Duitsers 
zeggen zelf, dat de Conventie van Genève uit niets anders bestaat, dan uit een grote troep 
Joden. Daar kan je het mee doen. 
Dit bezoek heeft een proloog gehad en nu volgt de eerste acte van dit kleine, maar verbeten 
drama. Vrij gauw na onze komt hier, heeft de door ons gekozen vertrouwensman(en) maar die 
door de kampcommandant niet geduld werd, gepoogd om in verbinding te komen met het Rode 
Kruis in Genève, maar de brief werd achtergehouden en ging niet door. Dit is een paar maal 
gebeurd en steeds met hetzelfde dol, namelijk ons te weerhouden om onze positie in Genève 
bekend te maken. Want hierdoor werden wij ook verstoken van levensmiddelen in de vorm van 
pakketten, iets waar wij ten volle recht op hebben. Maar toen deze brieven dus werden 
achtergehouden heeft onze vertrouwensman de Franse vertrouwensman in de arm genomen. 
Omdat de correspondentie door de Duitsers niet aan censuur was onderworpen, is er een brief 
van de Nederlandse vertrouwensman bijgedaan, in de hoop dat op deze manier het bericht 
Genève zou bereiken, wat dan ook inderdaad is gelukt. En nu is deze Commissie hier 
aangekomen om eens te praten en rond te neuzen. Afijn, er zijn heel wat wensen en vele 
klachten bekend gemaakt en het slot is dat wij over ongeveer 6 weken kunnen rekenen op 
pakketten voor de nodige bijvoeding. Maar zij hebben zelf ook aardige dingen tegen de 
kampcommandant gezegd, die bij deze terechtwijzing erbij stond als een stoute schooljongen. 
Ja, de heren hebben rake opmerkingen gezegd. Zo is er bijvoorbeeld de zogenaamde latrine. 
Zodra men de paardenstal uitkomt, loop je nog geen 5 meter ver en je bent er al om je behoefte 
te doen. Vooral met deze warmte is dit een stank, die men reeds ruikt als men de stal uitkomt. 
En dan de larven en de kakkerlakken die er in de beer aanwezig zijn en die zelfs op de randen 
van de zitplaatsen en op de grond zitten. Het is een misselijk gezicht als je bij deze warmte er 
binnenkomt. Daar komt nog bij, dat de vele zieken, bevangen door de duizeligheid moeten 
oppassen niet hun evenwicht te verliezen en achterover in de beer te vallen en de 
verstikkingsdood te sterven, vooral in de nachtelijke uren. De heren vertelden aan de 
kampcommandant dat een latrine zo dicht bij een woonplaats een grote schande was en zeker 
niet gepast voor Nederlandse onderofficieren. Zij noemden het mensonterend dat dit hier 
plaatsvond. De commandant stond erbij en verontschuldigde zich door te zeggen dat hij hiervan 
niets afwist. Maar de heren zeiden dat hij dit toch moest weten want hij was toch de 
commandant. 
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Er was nog een onvoorzichtige Jood, een korporaal van de geneeskundige dienst 5) die zijn 
neus er ook instak en zich in het gesprek mengde. Zeer tot zijn schande, want de volgende 
morgen werd hij naar een ander blok overgebracht en wij hebben naderhand van deze 
ongelukkige Jood niets meer vernomen. Dom van deze korporaal, want je zag aan zijn hele 
wezen dat hij een rasechte Jood was. Het zal ons benieuwen hoe dit bezoek zal verlopen en of 
de houding van de Duitsers zal veranderen. Wij hebben weinig hoop, want als straks de heren 
weg zijn, zal wel alles weer met de gewone gang doorgaan. 
 
Woensdag 28 juli 1943 
We zijn hedenmorgen verrast met de zo lang verwachte aankomst van een eigen militaire 
dokter (Dr. O.A. Bijl (kgf. 97202) en twee ziekenverplegers van de marine (sergeantverpleger 
Schop (kgf. 97203) en korporaalverpleger Donsen (kgf. 97204). Eindelijk is het zover gekomen, 
nu zij komen op een goed tijdstip en kunnen direct de handen uit de mouwen steken, wat betreft 
de patiënten die aan buikloop lijden en dat zijn er niet weinig. Er is bekend gemaakt dat wij niet 
vertrekken van hier, maar blijven. Wie zal het nagaan of het zo is en zo zal blijven?  
De Fransen zeggen als je hier vandaan mocht gaan, desnoods naar Polen, dan krijgen jullie het 
veel beter en ook de behandeling is dan anders. 
Daarom is al onze hoop gevestigd dat wij in vredesnaam maar van hier mogen vertrekken. 
Waar naar toe kan ons niets schelen. Men moet niet vergeten dat wij in het beroerdste gedeelte  
van Duitsland zitten, namelijk in Pruisen en dat zijn vreselijke mensen. Hier kan men praten van 
militarisme in de ergste zin van het woord, want dat zijn ze hier altijd al geweest, de hele 
geschiedenis door. 
Om 11.00 uur weer voor de verandering luchtalarm. Het weer is heerlijk en wij laten ons in de 
zon stoven en worden al aardig bruin. Vele zieken die aan buikloop liggen zijn er beroerd aan 
toe, behalve de gewone ontlasting komt er ook nog veel bloed met deze ontlasting mee en ze 
voelen zich doodziek, met koorts er nog bij ook. En dan de ondervoeding waaraan wij allen 
lijden. 
 
Donderdag 29 juli 1943 
Volgens de heren uit Genève die hier pas inspectie hebben gehouden, zitten wij in het slechtste 
krijgsgevangenenkamp van geheel Duitsland, wat betreft ligging, voeding, behandeling enz.  
Het eten was vanmiddag iets beter, maar wij hebben weer drie dagen achter elkaar de 
zogenaamde pulp gehad. Je begint er langzamerhand van te kotsen. Maar als je het niet neemt 
krijg je niets. En van de lucht leven bestaat ook niet. Ook komt er nog bij dat het de tijd is van de 
nieuwe aardappelen en de oude voorraden zijn zeker reeds op. Sporadisch vind je er nog een 
aardappel of liever een schijfje inzitten. 
 
Vrijdag 30 juli 1943 
Ik was gisteren niet erg lekker. Mijn maag was van streek, wat niet te verwonderen valt met al 
die gedroogde knolrapen of pulp. Af en toe rommelt het in mijn buik en dat wordt een voorteken 
dat er straks menigmaal gelopen moet worden naar de latrine. Maar goddank dat ik nog steeds 
niet ziek ben geworden. Ik voel mij nog steeds vrij goed, alleen dat ellendige gevoel van honger, 
wat je zelfs in je slaap niet met rust laat en waar je droomt van grote bacchanalen. Het slot is 
dat je wakker wordt met het speeksel op je lippen. 
Om 21.45 uur weer luchtalarm wat ongeveer een half uur duurde. Niemand mag dan buiten 
blijven, maar alles moet naar binnen en gauw ook. Kort geleden wilde iemand zijn wasgoed nog 
naar binnenhalen, maar hij kreeg een snauw en een onderofficier schoot met zijn pistool dwars 
door het bovenraam van de ingangsdeur. Ze spotten er niet mee, om je schrik aan te jagen. 
 
Zaterdag 31 juli 1943 
Het is weer zaterdag en ik denk aan thuis dat ik op dit moment met de bus naar Elburg zou 
gaan om bij Kruithof de zaak voor elkaar te maken. Ja, er gaat af en toe veel in je hoofd om en 

 
5 Waarschijnlijk betrof dit korporaal Max Olman (kgf. 107940) die op 4 september 1943 naar het 
Arbeitskommando Deep werd overgebracht.  
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vele herinneringen komen op je af. Nog steeds ben ik aan het sukkelen met mijn maag. Nu, dat 
is niet te verwonderen, want een struisvogelmaag zou ook van dit voedsel ziek worden. En ook 
nog veel uit de broek, zowel overdag als ’s nachts, maar als het niet erger wordt mag ik niet 
mopperen.  
Om 20.00 uur buiten de barak en onder de blote hemel een voordrachtprogramma gegeven, 
een echt onderonsje. De Fransen profiteerden er ook nog van. De dokter was ook van de partij. 
Het geheel viel zeer in de smaak bij allen en was een prettige afwisseling van al de ellende en 
narigheid die wij hier steeds maar weer opnieuw meemaken. 
 
Zondag 1 augustus 1943 
Na afloop van het telappèl om 08.00 uur van de dokter bijzonderheden gehoord betreffende de 
ernstige buikloop die onder velen van ons heerst. Het is geen bemoedigende toon die wij van 
hem hoorden. Ook vertelde hij verschillende bijzonderheden die hij wist, sinds hij uit ons land 
naar hier is vertrokken. Je moet wel de nodige bewondering voor hem hebben om geheel 
vrijwillig je voor dit werk op te geven, wat ongeveer een maand of drie zal duren, waarna 
aflossing volgt en hij weer naar ons land terugkeert. Vanmiddag was het eten nu eens goed, 
maar natuurlijk weer veel te weinig voor onze hongerige magen. Vanavond hebben de Fransen 
voor ons gezongen en ons leuk bezig gehouden met liedjes, moppen, enz. Het geheel viel in de 
smaal van ons allen. Het was een snikhete dag geweest. 
 
Maandag 2 augustus 1943 
Hedenmorgen was er grote beroering in de barak toen bekend werd dat de sergeant van de 
mariniers C.A. Clement (kgf. 104542) in het Lazarett was gestorven aan de zo hevig woedende 
buikloop. Zeker 35% van ons heeft dit en de paardenstal ligt vol met patiënten. De een is nog 
zieker en ellendiger dan de ander. Waar moet dat naar toe? En het eten blijft maar slecht. Het is 
een somber vooruitzicht voor ons allen. En dan weer een vrouw met kinderen die straks moet 
horen dat vader niet meer terugkomt en in vreemde aarde ligt, ver van huis en land. Het eten 
was weer bar slecht, het was natuurlijk weer de beroemde pulp die wij te eten kregen. 
 
Dinsdag 3 augustus 1943 
Er heerst op het ogenblik een hittegolf. De sergeant van de marinier C.A. Clement (kgf. 
104542), is vanmorgen met militaire eer op het kerkhof Altengrabow ter aarde besteld. Weer 
een op het kerkhof der naamlozen, waar er reeds zovelen rusten, tot de grote opstandingsdag 
die eens komen zal. De plechtigheid van was sober en droeg een eenvoudig karakter.  
Ja, de Nederlanders boffen nog als zij hier sterven zeggen de Duitsers, want zij krijgen nog een 
eenvoudige kist, maar als je een Rus bent, dan stoppen ze die in een grove papieren zak en 
stoppen hem zo in de grond. 
Om 21.00 uur is het gehele hoofdlager ontruimd en overgeplaatst naar het Vorlager. Het was 
een hele optocht van al die Fransen, Belgen en Joegoslaven. De reden is dat de Duitsers het 
niet zo nauw nemen met de Conventie van Genève, want er komen in het ontruimde hoofdkamp 
rekruten die afgericht moeten worden voor het front. Ja, een fraaie vertoning, straks ook nog 
een bombardement van Engelse vliegtuigen en er vallen weer slachtoffers die er in wezen niets 
mee te maken hebben. De berichten waren goed en ze luiden gunstig. Deze berichten 
druppelen binnen en worden verkregen vanuit het Lazarett, of uit andere bronnen. 
 
Woensdag 4 augustus 1943 
Wij hebben werkzaamheden opgekregen om in het hoofdkamp prikkeldraad te ruimen, of dit nu 
behoort tot de zogenaamde kampwerkzaamheden, wij weten het niet precies, maar wel voelen 
zij dat er een luchtje aanzit. Eerst was het parool weigeren, maar de kleine Hauptmann heeft 
gedreigd ons allen in te sperren en andere maatregelen te nemen. Door deze dingen zijn de 
gemoederen erg opgewonden, wat zullen wij doen? Om 17.00 uur ook ik voor dit werk 
aangewezen. Het zal mij benieuwen hoe het zal aflopen. 
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Donderdag 5 augustus 1943 
Bij het telappèl om 08.00 uur een driewerf hoezee op het kleine prinsesje en toen met de 
aangewezen ploeg afgemarcheerd naar het hoofdlager, wat wij allen onder protest hebben 
gedaan. de Hauptmann was woedend op ons en dreigde ons allen in te sperren als wij zouden 
weigeren om het prikkeldraad op te ruimen. Later is er uitgemaakt dat dit gerekend kan worden 
tot de zogenaamde kampwerkzaamheden. Het was niet prettig om deze werkjes op te knappen, 
want wij moesten samenwerken met de Russen en dar vonden wij geen plezier in. Ook deze 
Russen zagen er als echte schooiers uit, haveloos gekleed en natuurlijk net als wij rammelend 
van de honger. Het was een dag van spanning en emotievol. Het is met onze eigen ogen 
gezien dat het bericht waar is, want wij hebben de Duitse rekruten die werden afgericht, met 
vele honderden gezien, exercitie, tirailleren, enz. Het is dus een feit voor ons allen, dat de 
Duitsers een krijgsgevangenenkamp gebruiken om er soldaten af te richten, die daarna naar het 
front moeten. 
 
Vrijdag 6 augustus 1943 
Nog steeds zijn er geen pakketten voor ons aangekomen, zowel wat betreft van ons thuis als 
vanuit Genève. Een ieder zit te praten over deze lekkernijen en bij gesprekken die men met 
elkaar heeft, is het eten een van de voornaamste dingen die worden aangeroerd. Ja, hoe kan 
het ook anders, je denkt er de gehele dag aan. Het prachtige weer van de laatste tijd is 
afgelopen. Wij hebben voor het eerst nieuwe aardappelen in het eten gezien. Het smaakte 
daardoor veel beter, iets wat de laatste tijd niet het geval was. 
 
Zaterdag 7 augustus 1943 
Het is guur en regenachtig weer en zodoende met tegenzin, maar vroeg naar bed gegaan. De 
buikloop is nog steeds erg en het ellendigste van dit alles is, dat er geen medicijnen 
beschikbaar worden gesteld door de Duitsers. 
 
Zondag 8 augustus 1943 
Het regent vandaag nog steeds en zodoende ben je gedwongen om binnen te blijven. Ook daar 
is het niet veel bijzonders, want zitten kan je alleen op je bed. Zo kwam het dat ik al om de 
verveling te doden om 20.00 uur naar bed ben gegaan. 
 
Maandag 9 augustus 1943 
Vanmorgen hebben wij 2 zegels ontvangen. Op deze zegels die bestemd zijn voor de maand 
augustus kunnen wij een pakket voor ontvangen. Eén zegel opgestuurd naar huis, wachten nu 
maar hoe dat zal aflopen. Veel heil zie ik er niet in, misschien is het ook een bezighouden van 
de Duitsers, om ons een beetje milder te stemmen tegenover hun houding van de laatste tijd. 
Het eten was weer zoals gewoonlijk niet veel bijzonders. Het was weer de bekende pulp, met af 
en toe een schijfje aardappel erin. Wij hebben weer een blanco brief en briefkaart ontvangen. 
 
Dinsdag 10 augustus 1943 
De gemoederen van velen waren op het telappèl in heftige beroering. Het ging over de vraag 
zullen wij de tegenstand laten varen en ons opgeven om voor de Duitsers te gaan werken. 
Heimelijk zijn er velen die daar zo over denken, maar er is ook een vrij grote groep, die van 
geen vrijwillig werken wil weten en dit wil volhouden desnoods tot zij er dood bij neervallen.  
Zij die willen gaan werken worden door de meer standvastigen uitgescholden voor verraders en 
zo meer. Het een lokt het ander uit en dan door de honger die er onder ons is, is iedereen 
prikkelbaar. Het geringste woord kan aanleiding geven dat men elkaar te lijf gaat. Er is ook weer 
een nieuwe vertrouwensman gekozen, nu eens niet door onszelf, maar door de Hauptmann, die 
vertelde “de ander was en is een ophitser en met die wil ik niets te maken hebben”. Nu is de 
wachtmeester D. Groen (kgf. 105266) van de cavalerie het dus, met die wil de Hauptmann wel 
spreken en hem ontvangen en geen ander. Het is een eigenaardige toestand dat de Duitsers 
zelf de vertrouwensman gaan aanwijzen, in plaats dat dit door de desbetreffende krijgs-
gevangenen zelf geschiedt. Weer iets wat tegen de Conventie van Genève indruist. 
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Woensdag 11 augustus 1943 
Een periode van 13 weken ligt achter ons en ondanks alle pogingen van de Duitsers om ons 
met alle te hunne diensten staande middelen te dwingen om voor hen te gaan werken, zijn er 
toch zoveel niet, die dit hebben gedaan. Het percentage is nog maar gering. Ondanks 
langzame uithongering, die begonnen is sinds onze aankomst in dit kamp, ondanks de 
plagerijen, het verbieden van bepaalde liederen te zingen en nog veel meer, hebben zij onze 
geest nog niet kunnen breken. Maar nu liggen er velen van ons hard ziek en dat is iets waar wij 
niet aan hebben gedacht, ook niet dat er doden zouden vallen. Ja velen van ons hebben een 
klap gekregen en later als wij het kunnen navertellen, zal het blijken dat verschillenden er een 
blijvende herinnering van zullen overhouden. 
 
Donderdag 12 augustus 1943 
Het eten was vandaag weer erg slecht. Wij krijgen nu 5 maal in de week de zogenaamde pulp 
te eten en de andere twee dagen een soort linzensoep. Vanmiddag zijn 2 vaandrigs van hier 
vertrokken naar het Lager van de reserve officieren, alsmede 5 onderofficieren (beroeps) die 
zich hadden opgegeven om te gaan werken in de landbouw. 
 
Vrijdag 13 augustus 1943 
Ook vanmorgen weer de gehele dag gecommandeerd om prikkeldraad in het hoofdkamp op te 
ruimen, teneinde de gebouwen waar de Duitse rekruten in zijn, vrij te maken, zodat deze niet 
worden gehinderd bij de africhting. Ja, het gaat er hard toe. In onze ogen zijn het gekke dingen 
als je ziet dat een onderofficier een soldaat die het niet vlug doet, een trap tegen zijn achterste 
ziet geven. Dat moest je bij een Hollandse soldaat eens proberen! Ja, wij zien heel wat, maar je 
kunt merken dat ze behoorlijk worden uitgebeend. Bij het terugkeren naar ons kamp kwamen 
wij langs verschillende keukens en het water kwam in onze mond toen wij de heerlijke geuren 
opsnoven van groente en vlees. Ja, dat was een spek voor onze bek. Wij hadden weer de ons 
bekende en voor ons zo langzamerhand kotsende pulp. 
 
Zaterdag 14 augustus 1943 
Het is vandaag weer regen en wind en zodoende kan je binnen blijven. En het wordt nog 
somberder in je, maar er kwam een grote verrassing van het Belgische Rode Kruis, een 
heerlijke verrassing, namelijk aardappelen met wortelen en uien in de vorm van een heel dikke 
soep. Jongen, jongen, wat smaakte dat ons heerlijk. Wij dachten aan thuis, aan de stamppot 
met klapstuk. Ook de hoeveelheid die wij ieder kregen was groter dan anders, dat zullen wij niet 
gauw vergeten, dat die Belgen dat aan ons hebben gegeven. 
 
Zondag 15 augustus 1943 
De dag van jouw verjaardag is weer aangebroken en dat onder deze omstandigheden. Zo 
beroerd als dit, is het nog nooit geweest. Van hieruit en in deze dagboekherinneringen, feliciteer 
ik je van ganser harte en ik hoop dat God je nog lang mag sparen en dat ook onze jongens dit 
mogen beleven en gezien de omstandigheden je met zijn drieën een goede dag mogen 
hebben. Ja, nog vele jaren want wij hebben als strak deze krankzinnige oorlog afgelopen is, 
elkaar hard nodig. Want er zal veel veranderd zijn wanneer wij elkaar weer terug zien, wat God 
allen kan doen. Het eten was deze keer goed en ik heb mijn buik eens vol kunnen eten. In een 
gesprek met dokter Bijl besloten om deze toestand nog een veertien dagen aan te zien en dan 
gezien de omstandigheden te besluiten te werken voor de Duitsers of niet. Maar dan is de 
verantwoording niet meer voor de dokter, maar voor een ieder geheel persoonlijk.  
 
Maandag 16 augustus 1943 
Vanmorgen hebben zich weer 16 man opgegeven voor landarbeid, dat wil zeggen om te werken 
in de landbouw. Hiervan waren er 11 van de marine en 5 van de landmacht. Ook 2 schoen-
makers hebben zich opgegeven om te werken, maar dan in hun vak, buiten het kamp en in een 
Hollands Lager. Of de Duitsers daarmee rekening zullen houden moeten zij nog maar 
afwachten. Zij zijn allen weggegaan om ongeveer 15.00 uur. De gemoederen zijn weer een stuk 
bedaard. 
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Dinsdag 17 augustus 1943 
Ook nu weer hebben zich verschillenden opgegeven om in de landbouw te gaan werken.  
Het is weer zomer en het zonnetje schijnt lekker. 
Om 17.00 uur was er post aangekomen, maar niets voor mij. Dat was een teleurstelling. 
 
Woensdag 18 augustus 1943 
Vannacht om 24.00 uur waren er veel Engelse vliegtuigen in de lucht en om 00.30 uur was er 
luchtalarm. In de verte hevige ontploffingen. Ook boven het kamp waren heel wat vliegtuigen 
die overvlogen. Zeker een uur na dit alarm was het pas afgelopen en was het in de lucht weer 
rustig. Om 11.00 uur kregen we bericht dat op 27 juli jongsleden vijf kisten levensmiddelen 
(pakketten) waren afgestuurd naar ons kamp, afkomstig van het Deense Rode Kruis. 
 
Donderdag 19 augustus 1943 
In het kamp naast ons, waar de Polen, Joegoslaven, Belgen en Fransen liggen, zijn grote kisten 
met tomaten aangekomen en het gekste is, dat deze tomaten afkomstig zijn uit ons land. Dat 
moet je meemaken, wij als Nederlandse zitten te kijken naar tomaten die voor ons niet bestemd 
zijn. Toch heb ik er een gekregen van over de draad en hem zo opgegeten. Ja, het is gek, maar 
in gewone omstandigheden zou ik ze nooit hebben gegeten, maar nu de honger in je maag 
knaagt, ben je zover dat ik nog vele rauwe tomaten zal eten. 
Vandaag met de post briefkaart nr. 3 terugontvangen. Alles wel thuis. 
 
Vrijdag 20 augustus 1943 
Het is schitterend zomerweer. Ik ben opgebleven tot ruim 23.00 uur en buiten de paardenstal 
tegen de muur gaan zitten. Een prachtige sterrenhemel was het en alles was zo rustig en stil, 
alsof er geen oorlog bestond. Er is nu een opgave ingediend van hen die niet willen werken. Het 
is wel eigenaardig dat er van de marine veel meer mensen zijn die zich opgeven om voor de 
Duitsers te willen werken, dan bij de landmacht. 
 
Zaterdag 21 augustus 1943 
Het is weer schitterend zomerweer. Wij liggen de gehele dag te zonnen. Het eten was ook 
vandaag goed en ook voldoende, met veel aardappelen erin. Het Voorlager met Hollanders is 
vandaag vertrokken, op ongeveer een man of veertig (na). 
 
Zondag 22 augustus 1943 
Het is een heerlijke zomerdag en om half tien naar de kerkdienst gegaan, die boven op de 
zolder wordt gehouden. Vanaf 13 mei tot nu toe hebben wij geen verse groenten gezien, laat 
staan dat wij deze hebben gegeten. Gelukkig was het eten goed, namelijk bonensoep en ook 
was het dik. 
 
Maandag 23 augustus 1943 
Het is vandaag binnenblijven, want het regent nog steeds. Er is geen kijk op dat het droog 
wordt. Door de temperatuursveranderingen ben ik wat verkouden geworden.  
Er lopen weer hardnekkige geruchten, dat zij die niet willen werken, als strafmaatregel naar 
Polen worden gestuurd en in een vast kamp worden opgenomen. 
 
Dinsdag 24 augustus 1943 
Het was een rumoerige nacht. We werden wakker van het geweldige geraas van de Engelse 
vliegtuigen die overvlogen. Veel later hoorden wij dat er pas alarm werd gemaakt. Een serie 
zware ontploffingen werd gehoord, vermoedelijk bommen, of van vliegtuigen die omlaag 
kwamen en te pletter vielen. Eerst veel later werd het sein gegeven van alles veilig. 
Het weer is weer echt zomers geworden, maar ik had deze dag veel last van hoofdpijn. 
Om 20.00 uur naar bed gegaan met een paar aspirinetabletten. 
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Woensdag 25 augustus 1943 
Vanmorgen zijn naar ons land vertrokken een sergeant bottelier van de marine en een sergeant 
konstabel. De één had 9 kinderen en de ander was sympathiserend lig van de beruchte NSB.  
(dit betroffen in A. Visser (kgf. 104958) en Q.G. Feij (kgf. 105160) maar het is niet duidelijk wie 
van hen de NSB’er was). Er was veel eten. Voor het eerst kon ik het niet opkrijgen. 
 
Donderdag 26 augustus 1943 
Vanmorgen werd ik verrast met 1 brief en 1 briefkaart van thuis van 13 juli jongslede. Ik was erg 
blij weer eens iets te horen. Allen waren nog gezond. Vanmiddag als eten tapioca in 
melkpoeder als pap ontvangen. Het was zoet en smaakte ons allen verrukkelijk. Voor de zieken 
die buikloop hebben was het nu juist iets wat hen van pas kwam. En het mooiste was, dat er 
ook genoeg van was, iets wat niet veel voor komt. 
Vandaag 14 onderofficieren vertrokken die zich hadden opgegeven om te gaan werken in de 
landbouw. Het verstrekte eten was naar men zegt van het Rode Kruis. 
Sergeant H. Phielix (kgf 104755), is heden om 07.00 uur overleden, ook aan de buikloop. Hij 
was sergeant van de mariniers. Weer één die zijn land, zijn vrouw en kinderen nimmer meer zal 
terug zien. Wat een ellende. 
 
Vrijdag 27 augustus 1943 
Vanmorgen is door de Duitsers bekend gemaakt, dat wij op 31 augustus vertrekken naar een 
kamp in Polen, waar is nog niet bekend. Voor zover wij weten is dit een strafmaatregel tegen 
ons. Het eten was smakelijk en bestond uit witte bonen met aardappelen. Het geheel als een 
dikke soep. Naar men zegt is het een gift van het Servische Rode Kruis.  
 
Zaterdag 28 augustus 1943 
Vanmorgen heeft de vertrouwensman bericht uit Genève ontvangen, dat er 512 pakketten zijn 
afgestuurd voor ons in dit kamp en wel iedereen veertien dagen een pakket. De 62 pakketten 
van het Deense Rode Kruis zijn ook aangekomen en worden maandag onder ons allen 
verdeeld. Het eten was stamppot met koolraap en busvlees. Ook dit smaakte ons allen best. 
In de loop van de morgen is de sergeant van de mariniers Phielix met dezelfde eenvoud op het 
kerkhof der naamlozen begraven als de anderen. Ook hij rust in vreemde grond, ver van zijn 
land, vrouw en kinderen. 
 
Zondag 29 augustus 1943 
Sinds drie dagen heb ik erge last van de diarree gehad, maar nu gaat het stukken beter.  
Het weer is regenachtig.  
Om 9.30 uur hadden zij onze godsdienstoefening boven op de zolder van de paardenstal. 
 
Maandag 30 augustus 1943 
Vanmorgen voor een ieder van ons baden en zogenaamde ontluizing in het badlokaal, dit in 
verband met de aanstaande reis naar Polen. Vanmiddag verdeling gehouden van de Deense 
pakketten. Een ieder heeft ontvangen 1 ons boter, brood, marmelade, Ovomaltine melkpoeder, 
klontjes, kaas. De boter was heerlijk en je kon van deze heerlijkheden bijna niet afblijven.  
Onderweg om te baden kwamen wij in de kampstraten verschillende tanks tegen. Soms zagen 
wij ze bij een hoek van een straat staan, dan weer hoorden wij ze aankomen, wat een ratelend 
geluid maakte. En dat doet maar, alsof het kamp geen krijgsgevangenenkamp is. Zo wordt de 
Conventie van Genève door de Duitsers gevolgd.  
 
  



29 

4. Algemene nabeschouwingen over het M.Stamlager XI-a Altengrabow 

Tijdvak 13 mei – 31 augustus 1943 
 
Het krijsgevangenkamp Altengrabow bij de stad Maagdenburg, is te vergelijken met wat bij ons 
het infanterieschietkamp bij Harskamp is. Het was in normale omstandigheden een groot 
schietkamp voor alle wapens, die daar ieder jaar naartoe gingen om er grote schietoefeningen 
te gaan houden. Vandaar de grote uitgestrektheid en de vele permanente gebouwen voor 
legering van manschappen en de paardenstallen die gebruikt werden voor de bereden wapens. 
Reeds in 1914 bij de Eerste Wereldoorlog bestond dit kamp en werd ook toen al gebruikt als 
krijggevangenenkamp. Dit was te zien aan het aparte kerkhof, waar reeds vele graven 
aanwezig waren uit de jaren 19140-1918. Het werd met recht het kerkhof der naamlozen 
genoemd, omdat er alleen een eenvoudig kruis opstond en geen gevangennummer. 
Door de verschillende gebouwen en paardenstallen af te scheiden met prikkeldraad verkreeg 
men kampgedeelten en was het goed geschikt voor het opbergen van krijgsgevangenen. 
Het was het slechtste krijgsgevangenenkamp van geheel Duitsland. Ook de Duitsers 
verzekerden het ons, maar bij het eerste bezoek van een paar vertegenwoordigers van het 
Internationale Rode Kruis uit Genève, die bij ons polshoogte kwamen nemen, hoorden wij het 
van deze heren opnieuw. Het gezegde van vele Duitsers als je niet wil werken voor ons, want 
vreters kunnen wij niet gebruiken, zullen jullie nog eens gras moeten vreten, is bijna in 
vervulling gegaan. De toestand van velen van ons was droevig. Velen lagen met de beruchte 
buikloop zwaar ziek, hetzij in het Lazarett, of in de als nood opgebouwde ziekenzaal en 
vandaag dan ook dat er reeds vrij vlug een paar slachtoffers viel, die het met de dood moesten 
bekopen. 
De lichamelijke toestand van ons allen was bij het vertrek naar Polen, dat wij allen zwaar 
ondervoed waren, geen weerstand meer hadden en op het punt stonden om te beslissen om te 
gaan werken. De aanwezige officier van gezondheid Dr. Bijl, dorst het niet langer aan, gezien 
de bovengeschreven toestand. Maar toen kwam als door een wonder dat wij naar Polen 
moesten. De Duitsers hebben steeds daarvan gezegd dat dit een strafmaatregel was omdat wij 
niet wilden werken. Het kwam heus niet te vroeg want als het een maand later was gebeurd, 
waren er heel wat meer werkers voor de Duitsers geweest dan toen wij moesten vertrekken. 
 
Het verstrekt eten was van een slechte en inferieure kwaliteit en natuurlijk steeds te weinig. Dat 
was voor de Duitsers een van de redenen om iemand murw te krijgen, want honger is een grote 
vijand door je steeds maar weer dag op dag, zoveel te geven, dat je er niet bij neervalt, maar 
heel langzaam je weerstand voelt breken, is een geraffineerde manier om je tenslotte te 
dwingen het op te geven en willoos te doen wat zij van ons verlangden, namelijk te werken voor 
hun industrie of hoe ze dat noemen. 
 
De ligging was meer dan treurig en wij lagen in het begin naast elkaar in de paardenstal als de 
bekende haringen in een ton. Iemand die er ’s nachts uit moest om te wateren, iets wat 
veelvuldig gebeurde vanwege die waterige soep die je dag in dag uit kreeg, had moeite om er 
weer tussen te komen. Wij lagen op zakken gevuld met papier en in het hoofdkamp hebben wij 
weken op de harde planken moeten liggen eer er zogenaamde slaapzakken waren. Dat was 
een weelde, al waren zij maar gevuld met het zogenaamde houtwol, het was toch beter dan 
helemaal niets. 
Zij die in het Lazarett waren, of werden verpleegd, hielden hele verhalen van wat zij daar 
hadden gezien. Er werden met primitieve middelen door de dokters operaties gedaan waar men 
in vredestijd niet aan dacht om zoiets uit te voeren, laat staan onder deze omstandigheden en 
met de karige geneesmiddelen die de Duitsers beschikbaar stelden. Het wemelde er van de 
vliegen die schijnbaar niet te verjagen waren en het gebeurde meermalen dat iemand die lag te 
sterven bijstand had van een makker om zijn stervende mond en neusgaten vrij te houden van 
de vliegen die er nu reeds bezig van wilden nemen. Er heersten hygiënische toestanden waar 
de haren te berge van rezen en zo werden de patiënten daar verpleegd en behandeld. In één 
woord afschuwelijk. 
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De honger was zo geweldig dat een ieder die de kans kreeg zijn hele hebben en houden 
verpatste om er de beroemde cakes van de Fransen voor te ruilen en natuurlijk niet te vergeten 
de sigaretten. Niets was veilig om te ruilen; polshorloges, gewone horloges, schoenen, 
onderkleding, beenkappen, broeken, te veel om op te noemen. De Fransen hebben heel wat 
geruild en je moest nog oppassen, want anders werd je nog bedrogen ook. De Joegoslaven 
waren wat dat aangaat echte Joden, want als die je bedriegen konden deden zij het zonder 
blikken of blozen. Het waren echter smeerlappen, die je niet kon vertrouwen. Daar kwam nog 
bij, dat als de Duitsers je snapten alles werd afgenomen en het werd verbeurd verklaard: weg 
goed, weg cakes, sigaretten, enz. 
Je behoefte geen stuk brood open en bloot ergens op de kamer neer te leggen, want het was 
onherroepelijk weg en de dader lag op het kerkhof. Ja, het laagje vernis van de zogenaamde 
beschaving was erg dun en bij deze toestand stoot het geheel er af en de ruwe bolster kwam 
bloot. Als er sigaretten over het prikkeldraad werden geworpen was het een kluwen van 
graaiende mensen en het was geen zeldzaamheid dat er iemand met een blauw oog 
tevoorschijn kwam als de overwinnaar. Men trok zijn hand liever open langs het prikkeldraad 
dan er iets van aan een ander te geven. Het spreekwoord: ieder voor zich en God voor ons 
allen, was daar in praktijk genomen. 
De behandeling van de zijde van de Duitsers was meer dan walgelijk. Allerlei plagerijen werden 
bedacht om ons het leven zo zuur mogelijk te maken. Alleen met het idee om onze weerstand 
te breken. Het eigenaardige bijvoorbeeld bij onze aankomst in dit kamp was, dat niemand van 
de Duitsers begreep waarvoor wij hier kwamen. De een dacht dat wij oproer gemaakt hadden 
en een ander zei weer iets anders, maar niemand van hen wist de ware reden. 
En dan die redevoering van de Hauptmann, die hij bij aankomst de volgende dag tegen ons had 
gehouden. Hij had het er maar steeds over, dat wij naar hier waren gekomen om ons in te 
zetten met de Duitsers tegen het bolsjewisme en dat wij mee zouden strijden aan het Oostfront 
tegen de Russen. Toen de aap uit de mouw kwam en er één van ons tegen hem sprak, hoe de 
toestand nu precies was, en hoe wij erover dachten, was hij sprakeloos en begreep er niets 
meer van. Wel heeft hij op allerlei manieren en dan ongeoorloofde manieren, geprobeerd om 
ons te bewegen om te gaan werken. Het Internationale Rode Kruis was voor de kampleiding 
een Internationale Jodentroep, waar zij niets mee te maken wilden hebben en dat terwijl zij zelf 
hierbij waren aangesloten. 
Ook de kampcommandant een Oberst van de Wehrmacht, was een politieke volgeling van 
Hitler en Co. Ook hij heeft ons het leven op allerlei manieren zuur gemaakt door steeds maar 
weer opnieuw te zeggen tegen ons, ga dan werken, dan krijg je beter eten. 
Een pistool onder je neus houden was een middel om je bang te maken. Dit gebeurde reeds op 
de middag toen wij op het veld stonden aangetreden en er velen naar achteren liepen om te 
gaan wateren, of om een slok water uit de waterkraan te nemen. Bij luchtalarm als je niet gauw 
naar binnen ging, schoten ze met hun pistool dwars door de ramen. Het scheelde hun niets of 
ze iemand zouden raken. Een op die vele krijgsgevangenen, wat gaf dat, dan was er weer een 
opvreter minder voor hun Duitse soep. Zo werden wij bonthandel en wij stonden nog onder de 
Conventie van Genève, maar ach die arme Russen, die waren vogelvrij bij de Duitsers. Zij 
konden ermee doen wat zij maar wilden. Er was geen haan die er ooit naar zou kraaien. Ik zal 
nooit vergeten; er was een soort oproer onder de Russen geweest, kort nadat wij er waren. Een 
barak was gedeeltelijk afgebrand, wat de reden hiervan is geweest, het was ons niet bekend. 
Maar de Duitsers hadden ven prikkeldraad kleine hokken gemaakt en daar konden zij niet met 
hun achterwerk in zitten. Dat waren zeker de zogenaamde raddraaiers geweest en zo hebben 
zij deze Russische krijgsgevangenen dagen lang, zonder een dak boven hun hoofd in de regen 
en wind laten zitten. Alleen eruit om te gaan luchten. Er was zelfs een officier bij. Het was 
mensonterend als je deze behandelingen zag. En dan de duizenden Russen die in de 
morgenuren afmarcheerden om te gaan werken. Een troep bedelaard met allerlei vodden aan 
hun lijf en in deze meest zonderlinge kleding, ook wat schoenen of wat daarvoor door moest 
gaan, in aanmerking genomen. Ja, de Russen zo haveloos als zij eruit zagen, zij kenden ook 
discipline. Dat hebben wij vaak meegemaakt. Als er iemand eens een sigaret of meerdere over 
de draad heen wierp, dan geen algemene wedren er naar toe, maar één keek uit of hij de 
Duitse schildwacht zag en liep er langzaam naar toe, raapte onverschillig de sigaret of 
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sigaretten op, stak ze bij zich, terwijl de anderen gespannen zaten te wachten en toe te kijken. 
En de Rus liep kalm naar zijn makkers terug. 
Dat was nog eens discipline en nogal van een Rus, één die de chaos scheppen wil. 
Een van de plagerijen was bijvoorbeeld om ons exercitie te geven, wat gebeurde in de Duitse 
taal en met Duitse commando’s, iets wat niet door de beugel kon en wat door ons, omdat wij 
toen nog erg onbekend waren met dergelijke toestanden, maar werd aanvaard.  
Tafels, stoelen en zitplaatsen waren in de paardenstallen niet aanwezig. Het merendeel van ons 
was verstoken om te gaan zitten. Je eten moest je maar op bed, of buiten opeten. Verlichting in 
deze paardenstallen was er niet, zodra het donker werd, zag je een klein pitje branden, dat was 
alles. 
De vele appèls die er zijn geweest, om ons te overtuigen om toch voor hen te gaan werken, 
waren legio. Dat er toch velen van ons zich overgaven om te werken, kwam door de knagende 
honger en de sterke ondervoeding, die wij allen onder de leden hadden. 
Verstoken van alle mogelijke geestelijke hulp en bij het houden van onze geestelijke 
bijeenkomsten, op zondagen en iedere avond bij de zogenaamde dagsluiting, het waren 
allemaal bewijzen, dat zij ons niet moesten. Op alle mogelijke manieren maakten zij het ons 
moeilijk, ten laatste hebben wij er ons niets meer van aangetrokken en zijn ermee doorgegaan. 
Ja, Altengrabow heeft ons de eerste maanden door deze behandeling wel gelouterd en 
versterkt door al hetgeen wij hadden meegemaakt. Er was een gedeelte van ons, dat onder 
geen omstandigheden wilde gaan werken, wat er gebeurde; ik vertik het, ik doe het niet, al moet 
ik erbij neervallen. Dat waren de onverzoenlijken onder ons die van geen wijken wilden weten. 
Wat de behandeling aan gaat, wij lagen in het beroerdste deel van Duitsland, namelijk in 
Pruisen. Dit gedeelte is altijd in de geschiedenis militaristisch geweest. De Pruisen hebben altijd 
de eerste viool gespeeld. 
Ook hebben wij verhalen gehoord, van de vlektyfus die hier heeft geheerst onder de Russen, in 
de jaren 1940-1943. Verhalen die ontzetten zijn, bij honderden zijn zij gestorven door deze 
besmettelijke ziekte. En in die winter lagen zij in de morgen bij tientallen vastgevroren in de 
sneeuw buiten de barakken. Bij honderden liggen zijn op het kerkhof der naamlozen. Lijken die 
reeds een paar dagen in de barakken lagen liet men liggen om zodoende het voedsel te krijgen, 
want zij waren nog steeds in de sterkte. Later er eens wat overdrijvingen bij zijn, de rest die 
overblijft is nog verschrikkelijk genoeg wat er is voorgevallen. Het was dan ook voor ons allen 
een volkomen verlossing toen het bevel kwam dat wij moesten vertrekken naar Polen, want 
slechter dan hier konden wij het niet treffen. Later zou blijken dat dit dan ook juist was.  
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5. Ons vertrek uit Altengrabow en de treinreis naar Polen. 

Dinsdag 31 augustus 1943 
Om 08.00 uur was er kofferinspectie voor allen, om na te gaan of wij verboden voorwerpen bij 
ons hadden. Het was heel gauw afgelopen deze kofferinspectie, want er was niet veel om na te 
kijken. De officier van gezondheid Dr. Bijl, heeft een korte toespraak tot ons allen gehouden, 
want hij zelf gaat niet met ons mee naar het nieuwe kamp in Polen. En tot slot hebben wij met 
ons allen een driewerf hoezee aangeheven voor onze Koningin die vandaag haar verjaardag 
viert, ook in den vreemde net als wij zelf, maar in andere omstandigheden. 
Om 13.00 uur afmars naar de halte, waar wij allen moesten instappen. Het regende behoorlijk 
en bij aankomst hebben zij ons nog laten staan wachten ook eer wij konden instappen. 
Ik ben geplaatst in de wagon waar de zieken inzaten, die mee konden gaan naar Polen.  
Wij zitten met 40 man in een wagon en daar komt nog bij de bagage, zodat er niet veel ruimte 
overblijft om de benen te strekken. Afijn, wij zitten erin en het zal wel een paar dagen of langer 
duren, eer wij er voorgoed uitkomen, want het is niet bij de deur. Niemand is er rouwig om dat 
wij van hier vertrekken, want wie weet wordt het voor ons wat beter in behandeling, als ook wat 
het eten aangaat. 
De deuren schuiven dicht en na veel wachten, wanneer precies is niet meer na te gaan, komt er 
beweging in en wij zijn vertrokken. Tegen middernacht bij Maagdenburg in de buurt, is het hevig 
vuurwerk, want er schijn daar geweldig veel luchtdoelartillerie te staan wat begon te blaffen. 
Honderden stukken waren aan het werk en het gedonder met het afweergeschut was niet van 
de lucht. Later bleek het, dat een hele vloot Engelse vliegtuigen onderweg was naar Berlijn en 
dat die daar werden beschoten. Wij zelf zaten er middenin. De trein was tot stilstand gekomen 
en het was geen prettig idee, want er konden ook bommen omlaag komen. Een trein blijft nu 
eenmaal kwetsbaar. Af en toe hoorden wij de scherven op de daken van de wagons terecht 
komen. Boven het geluid van het geschut hoorden wij duidelijk het geluid van de massa’s 
vliegtuigen die over gingen. Dat vuurwerk ter ere van onze Koningin haar verjaardag; het kon 
niet mooier.  
 
Woensdag 1 september 1943 
Wij allen hebben een zeer slechte nacht gehad. Van slapen is niet veel gekomen, want het is 
geen pretje om in een goederenwagon te liggen die voortjaagt en maar hobbelt en heen en 
weer slingert. En dan met 40 man en met je bagage, pikdonker in de nacht, want je kunt niets 
zien, alleen elkaar maar horen. Al met al is het niet te verwonderen, dat er van slaap niet veel 
komt. Een voet die tegen je buik komt. Of een been wat je hindert, van wie is het, je probeert 
het zo voorzichtig mogelijk weg te trekken, maar dat lukt niet altijd. En degene die het toe-
behoort ligt tegen je te mopperen en heeft een boze bui, omdat hij uit zijn slaap is gewekt. 
De trein gaat verder en wij weten niet waar het naar toe gaan. Men moet niet denken dat deze 
expresse alleen voor ons bestemd is, het geheel is gekoppeld aan een lange goederentrein en 
dat betekent, dat wij soms uren moeten wachten en er gerangeerd wordt. Een nieuwe loco-
motief moet er voor komen en nog vele andere dingen. Daarom duurt deze reis minstens 
tweemaal zo lang voor ons allen, als in normale omstandigheden. 
 
Donderdag 2 september 1943 
Ook vannacht niet veel geslapen. Om 9.30 uur mochten wij de wagon uit om naar de WC te 
gaan. Daarna een slok warme thee van het Duitse Rode Kruis ontvangen. Dit alles gebeurde bij 
een station waar de trein halt had gehouden. Om 21.00 uur, het was bijna donker, werden de 
deuren open gedaan en hebben wij hete koffie en warme soep ontvangen. Het opeten van dit 
middagmaal was niet eenvoudig, aangezien wij dit in het donker moesten nuttigen. Maar je 
mond wist je wel te vinden, zodat deze hap er met graagte in viel. 
Deze verrassing viel ons ten deel op het grote station van Breslau, waar onze trein stilstond. 
Onderweg af en toe eens een blik werpende uit het kleine venster, wat met prikkeldraad is 
bezet, zien wij vaal ambulancetreinen uit de richting van het oostfront komen. Zelfs de 
gewonden zien wij er dan in liggen. Ook de treinen met materieel en troepen zien wij wel eens 
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een enkele maal in de richting van het oostfront gaan. Maar deze treinen zijn zelfstandig en 
gaan vlugger voortui dan de onze. 
 
Vrijdag 3 september 1943 
De afstand gaat minderen. Wij zijn om 16.00 uur voor de stad Krakau aangekomen en hebben 
er koffie ontvangen en ook mochten wij gebruik maken van de WC om eens uit de broek te 
gaan. Alleen is het jammer dat dit op commando moet gaan, want een ieder is niet in de 
gelegenheid om op zo’n moment deze behoefte te doen. Maar wij zijn erg blij want wij zijn uit de 
wagon en je kunt je benen eens buigen en trekken, want eerlijk gezegd; ons humeur begon er 
onder te leiden. Wij worden of zijn erg prikkelbaar. De een snauwt de ander af om niets en in de 
avonduren wordt er eindeloos getwist hoe de nachtelijke verdeling vast te stellen zodat ieder 
van ons een paar uur kan slapen. Het is een ellendig iets, om urenlang met je benen 
opgetrokken te zitten, of als je wil liggen je je benen niet kan strekken. Het moet niet meer te 
lang duren deze treinreis, want anders komt er om een kleinigheid een vechtpartij. 
Ook hebben wij nog middageten ontvangen, namelijk een soort pap, zoiets van roggemeel zal 
het wel geweest zijn. Het smaakte niet slecht en het viel er welkom in. 
Wel merkten wij, dat de hoofdgeleider, Oberleutnant, zijn best deed om zodra dit kan en 
mogelijk is, ons bewegingsvrijheid te geven door ons uit de wagon te laten. En dat wil heel wat 
zeggen, want een Feldwebel die bij het vertrek in Altengrabow bij het inladen aanwezig was, 
vertelde aan de begeleidende schildwachten dat zij maar heel goed moesten uitkijken, want wij 
waren heel gevaarlijk. Als wij de kans zagen sneden wij de schildwachten de keel af en 
maakten ons uit de voeren. Maar een Duitse schildwacht die dat aan ons vertelde zei tegen 
ons, dat kan hij nu wel zeggen, maar dat behoeft hij mij niet wijs te maken, want ik ben zelf een 
hele tijd in Nederland geweest en wel in Deventer en ze behoeven mij niet wijs te maken wie de 
Hollanders zijn, tot zo iets zijn ze niet in staat en van dat slag zijn ze niet. 
 
Zaterdag 4 september 1943 
Van slapen is nog steeds niet veel gekomen. De stemming wordt hoe langer hoe 
prikkelbaarder. Het tonnetje om onze behoefte in te doen staat tot de rand vol in de hoek van de 
wagon. Degene die daarbij moet slapen heeft het niet plezierig, vanwege de reuk dier er uit 
opstijgt. De meesten zijn pas hersteld van de buikloop en vooral het busvlees schijnt de 
stoelgang van ons alleen te bevorderen. Ik ben een paar maal uit de broek geweest en zat te 
zweten van angst. De ton was vol of er zat een ander op en toen heb ik maar een lege vleesbus 
genomen en die tegen mijn achterste aangehouden en toen hij vol was, hem zonder pardon uit 
het kleine raampje geworpen. Toen nog een paar maal in een stuk oud linnen en toen dat vol 
was onderging het hetzelfde lot als de bus. Ik was een stuk opgeknapt toen dat achter de rug 
was. In de ochtenduren gingen de deuren open en ontvingen wij bij de opening ieder een schep 
macaroni en wat hete koffie. De trein staat nog steeds stil, er moet zeker weer een andere 
locomotief die verwisseld moet worden. Het is op het ogenblik hier in Polen erg warm. Wij 
merken het goed in de wagon, vooral overdag. De nachten zijn koud, dat voelen wij ook als het 
donker gaat worden. Het is avond en nog steeds staat onze trein stil, er is geen vooruitgang te 
bespeuren. Worden wij soms afgekoppeld en hebben wij het doel van de reis bereikt? Wij weten 
het niet. Het duurt alleen erg lang voor ons. Door het raampje van onze wagon hebben wij af en 
toe vele Joden gezien, die langs de spoorbaan aan het werk waren. Zeker Poolse Joden, zij 
hadden allemaal de bekende Davidster op hun jassen. 
Wij verlangen allen naar het einde van deze reis. Sinds dinsdag is het reeds vele dagen en wij 
zijn het beu. Maar we kunnen er weinig tegen doen. Lang kan het niet meer duren, of het moet 
definitief afgelopen zijn. 
 
Zondag 5 september 1943 
Polen schijnt een mooi land te zijn, althans, wat wij achter het klein met prikkeldraad afgesloten 
gat vanuit onze wagon zien, is veelbelovend. Toch kan je zien dat het met Nederland geen 
vergelijking kan maken. Het staat in ontwikkeling heel wat bij ons achter. Dat kan je direct zien 
bijvoorbeeld ook aan de wegen, die er erg slecht uitzien. Ze zijn niet onderhouden zo als bij 
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ons. De huizen zijn erg armoedig en slecht. Ja, haveloos zien ze eruit. De meeste vrouwen en 
meisjes lopen op blote voeren en met de traditionele hoofddoek op. 
Wat het landschap betreft dat ziet er prachtig uit, erg heuvelachtig, net klein Zwitserland. Voor 
onze ogen heeft zoiets altijd een aparte bekoring. Wij stomen steeds langzaam verder. 
Uiteindelijk schijnt de reis dan toch te gaan aflopen. Ongeveer om 08.00 uur in de morgen 
stappen wij uit. Vergezeld met de nodige drukte van koffers en natuurlijk niet in het minst met de 
nodige schreeuwen en bevelen van de moffen om er een behoorlijke troep van te maken. 
Het station, of eigenlijk is het geen station maar een onooglijke halte, blijkt te heten “Sielec”. 
Ik ben ontzettend moe en erg geradbraakt na deze treinreis van verleden dinsdag 31 augustus 
en dat met ons ondervoede lichaam waar niet veel van gevergd kan worden. 
Eindelijk gaan wij op stap, langs een slechte weg, erg hobbelig en met vele kuilen en gaten erin. 
Het landschap is prachtig en het is berg op en berg af. Na ongeveer een minuut of vijftien zien 
wij een soort kamp, natuurlijk met prikkeldraad afgezet, hoe kan het ook anders. Het bestaat uit 
een verzameling barakken en een paar grote gebouwen. Later bleek dit een Sovjet kazerne te 
zijn. Alles bij elkaar ongeveer een 600 meter in het vierkant. 
We komen dan eindelijk bij de ingang van het kamp aan, waar met grote letters op een bord 
stond geschreven: “M.Stamlager no. 327 kamp Nehrybka, District Galizien Przemysl, Generaal 
Gouvernement.” 
 
Bij de ingang van het kamp zagen wij dat er reeds meerdere krijgsgevangenen waren en tot ons 
grote vreugde bleken het landgenoten van ons te zijn. Ongeveer een 80 tal vanuit Altengrabow 
onder andere studenten die reeds eerder naar Stanislau waren gegaan en die in juni jongsleden 
uit Altengrabow waren vertrokken. De anderen waren beroeps onderofficieren, die reeds na de 
eerste dagen vanuit Altengrabow waren vertrokken, ongeveer een 1000 tal. 
De ontvangst bleek geweldig mee te vallen voor ons. Althans, het verschil hier of waar wij 
vandaag kwamen was niet te vergelijken. We werden toegesproken door tolken, die vloeiend 
Nederlands spraken. We werden door één aangesproken met “Heren”, iets wat je van een mof 
niet kan verwachten. Deze Berger zoals hij heette, heeft ons altijd als heren behandeld, dat mag 
niet worden verzwegen. Ere wie ere toekomt. Ook volgde er nog een toespraak van de 
kampcommandant die onder andere vertelde dat als wij ons behoorlijk gedroegen, hij van zijn 
kant ook zijn best zou doen. Het gehele kamp blijkt te bestaan uit een voorkamp en een 
hoofdkamp. Het voorkamp bleek onbezet te zijn, zodat wij in het hoofdkamp bleven. Het 
voorkamp is een verzameling van houten barakken van het bekende type. Het hoofdkamp bleek 
te bestaan uit een soort kazerne. Inderdaad waren deze gebouwen gebouwd door de Sovjet na 
de verovering van Polen en het kamp lag net over de zogenaamde demarcatielijn die de moffen 
en Sovjets met elkaar hadden uitgemaakt na de verovering van Polen. Het was geen 
Nederlandse kazerne in ons ogen. In ieder geval bleek het beter te zijn dan in de houten 
barakken, vooral met het oog op de komende winter, waar wij reeds verhalen van hadden 
gehoord, met temperaturen van 30 of 40 graden vorst. 
Het beroerdste was dat bij aankomst bijna al ons eten op was. Ze schijnen ons in Altengrabow 
bij de neus te hebben gehad. De eigenlijke zondag hebben wij de zaak wat verkend en met 
hongerige magen zijn we maar vlug onder de wol gegaan, op een grote zaal, want de moeheid 
begon nu ten volle te komen.  
De Oberleutnant vanuit Altengrabow die ons hier heeft gebracht, hebben wij voor zijn houding 
gedurende de treinreis en voor al het andere bedankt. 
 
Maandag 6 september 1943 
Vanmorgen een stuk verkwikt ontwaakt en in de loop van de morgen aantreden om in ploegen 
te baden. Na een tocht van ongeveer 20 minuten, wederom door heuvelachtig terrein, maar 
dalend omlaag, aangekomen in een grote kazerne. Deze bleek het doel te zijn van onze tocht. 
Het is een oude voormalige kazernes uit de tijd van de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije, 
wat ook juist is, want deze streek behoorde voor 1914 daartoe. Het was de armoedigste 
provincie Galiziën.  
Het bad heeft ons goed gedaan en zo marcheerden wij na afloop weer terug. De Polen keken 
ons met grote ogen aan, bij en achter de huizen waar wij voorbij kwamen. Wij zijn nog niet in de 
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sterkte van het kamp opgenomen, dat komt pas woensdag. Wij rammelen van de honger. We 
hebben nu voor ons een eigen keuken met eigen koks erin, die dus behoorlijk kunnen koken.  
Om 17.50 uur hebben we voor het eerst vandaag iets te eten gekregen, namelijk stamppot 
(aardappelen met andijvie). Het was steviger dan van de moffen en het smaakte heerlijk, maar 
was natuurlijk totaal onvoldoende voor ons. Het was maar voor de man een halve liter. In ieder 
geval, als het eten voortaan zo wordt klaargemaakt, dan is het een geweldig verschil met dat 
van het kamp Altengrabow. 
 
Dinsdag 7 september 1943 
Voor het eerst liggen wij vandaag op een kamer met 14 onderofficieren en tweehoog. Het is een 
stuk beter dan in massa, zoals in het andere kamp. Je vrijgezellentijd komt weer in je 
herinnering terug. Ook hebben we vandaag de man 60 sigaretten ontvangen, tegen betaling 
van geld, dat wij nog op ons zogenaamde conto hebben. 
We kunnen nu weer eens een rokertje opsteken, na lange tijd. Nog steeds is het prachtweer en 
we kijken de omgeving af. Het is een prachtig gezicht, omdat het kamp op een hoogte ligt en je 
dus een groot vergezicht in de hele omtrek hebt. 
 
Woensdag 8 september 1943 
We hebben niet veel te doen en daarom gaan we van de gelegenheid dankbaar profiteren en 
liggen urenlang in de zon, met alleen een klein broekje aan. Dat zijn vitaminen waar je niets 
voor hoeft te doen. We liggen met hongerige magen te wachten op een volgende maaltijd, die 
weer komen moet. 
In de stamppot met verse groenten hebben ze nu ook verse tomaten gedaan. Om 11.30 uur 
kregen we voor het eerst hiervan een portie. Om 17.30 uur dikke soep en een portie brood van 
ongeveer 325 gram met wat jam, waarin de suiker waar wij recht op hebben. 
Zaterdag en zondag krijgen we geen warm eten, maar daarvoor een portie boter en kwark. 
Deze voeding is heel wat beter, dan wij in de afgelopen maanden gewend zijn. Het wachten is 
nu maar op de aanstaande pakketten. Ik ben nog erg moe in mijn bovenbenen, zeker nog van 
die vervloekte treinreis.  
 
Donderdag 9 september 1943 
Ieder is nu in het kamp aan het werk, om dit in orde te maken. Ondermeer moet er een grote 
latrine komen. Alleen al het graven daarvan vergt een grote inspanning. Als het etenstijd is 
(11.30 uur) vallen we er direct op aan. Onze koks weten hoe het klaargemaakt moet worden en 
het smaakt ons altijd weer heerlijk. We weten niet wat ons overkomt: verse groenten met zelf 
geschilde aardappelen, met daarin boter en busvlees. 
 
Vrijdag 10 september 1943 
Nog steeds graafwerk verrichten. De pakketten zijn nog steeds niet aangekomen en het eten, 
hoewel het ons fijn smaakt, is onvoldoende van hoeveelheid, namelijk maar ¾ liter. 
Als hoofdvertrouwensman is de sergeant majoor vliegtuigmaker C.P. Tromp (kgf. 104696) van 
de Koninklijke Marine gekozen. 
 
Zaterdag 11 september 1943 
Er werd bekend gemaakt dat er voor ons in het kamp een eetzaal, kantine en een bibliotheek 
zullen komen. Het is te onwaarschijnlijk dat zoiets voor ons gedaan zou worden. 
De verlichting in de door ons bewoonde kazerne is niet veel bijzonders, namelijk verlichting door 
carbidlantaarns. Veel kan je daar niet bij zien. Het komt, omdat de Russen bij hun terugtocht 
voor de Duitsers, de gehele lichtleiding hebben vernield en dat is tot dusver nog niet gemaakt. 
Ik ben nog steeds erg moe in mijn bovenbenen. Het zal komen van de treinreis, anders weet ik 
het ook niet. 
Om 19.00 uur na het appèl gaan de toegangsdeuren van de kazerne dicht en je mag onder 
geen voorwaarden er meer uit. In een kamer zijn tonnen geplaatst om er je behoefte in te doen. 
Voor de reuk hebben de moffen er nog ongebluste kalk ingedaan en zoiets als een soort chloor. 
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Slapen doe ik erg slecht, ben uren wakker en lig maar te denken aan thuis, hoe het er daar uit 
zal zien. 
 
Zondag 12 september 1943 
Het is zondagmiddag en ongeveer 15.00 uur. Ik zit achter het gebouw in het warme zonnetje te 
schrijven. Het is behoorlijk warm en af en toe kijk ik eens op naar de huizen tegen de hellingen, 
de koeien als poppen tegen de heuvelhellingen, de bospercelen en de kerkkoepels van de 
typische Russische kerken. Je raakt niet uitgekeken naar dit alles. En dan denk ik weer aan 
thuis met geheel mijn ziel. Wat zou ik graag een kijkje nemen om te zien hoe het er thuis uitziet. 
En voor de maag en het gehele lichaam zijn nog steeds geen pakketten voor ons aangekomen. 
 
Maandag 13 september 1943 
Het is ongeveer 09.00 uur en prachtig weer. Achter het gebouw zittende om even uit te rusten 
van het graven, zien wij tegen de bergheuvels de nevelslierten omhoog stijgen en wegtrekken 
uit het dal van de rivier de San. 
Vandaag hebben we tegen betaling weer 15 sigaretten ontvangen. Vroeg naar bed, wegens de 
grote moeheid. 
 
Dinsdag 14 september 1943 
Geen vermelding. 
 
Woensdag 15 september 1943 
Vanmiddag weer tegen betaling een 30 tal sigaretten ontvangen. 
 
Donderdag 16 september 1943 
Allen vragen en spreken maar over de pakketten die maar niet aankomen. 
Af en toe lezen we eens een courant van hier uit de omtrek, namelijk de “Krakauer Zeitung.” 
 
Vrijdag 17 september 1943 
Het schijnt dat de zomer hier langer duurt dan we in ons land gewend zijn. De bladeren zijn nog 
niet verkleurd en tonen nog geen neiging om af te vallen. Dat is zeker door het zogenaamde 
landklimaat wat hier heerst. Dat zijn hete zomers en strenge winters.  
We hebben hier een Oostenrijkse dokter in het kamp. Hij doet zijn best om voor ons allen meer 
eten te verkrijgen. Zo goed als allen van ons lijden aan ondervoeding. 
 
Zaterdag 18 september 1943 
Vanmorgen met ons allen weer een wandeling gemaakt naar het dal, om te baden. Dat is een 
uitstapje wat je niet mag laten lopen. Je loopt en moet terug, maar dat geeft niet. De zieken die 
we hebben, krijgen nu voor het eerst zogenaamde bijvoeding, een teken dat het wel nodig is. 
Op een van de benedenzalen een prettige avond gehad. Onder elkaar bezig gehouden met 
zang en andere bezigheden. 
 
Zondag 19 september 1943 
We houden nu ook zondags een godsdienstoefening. Een van ons gaat dan voor met gebed en 
houdt een korte preek over een bepaald hoofdstuk uit de Bijbel, omdat een veldprediker niet 
aanwezig is. 
Om ongeveer 10.30 uur hebben wij godsdienstoefening gehouden. Daarna om 11.30 uur een 
smakelijke hap eten, wat erin ging als koek, zoals men wel eens zegt. 
Vanmiddag urenlang liggen te zonnebaden, achter het hoofdgebouw. 
 
Maandag 20 september 1943 
Vanavond om 19.00 uur eindelijk post van thuis ontvangen, een briefkaart (4). 
Het is wel jammer dat wij tot dusver nog steeds geen brieven of kaarten hebben ontvangen om 
te corresponderen met thuis. 
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Dinsdag 21 september 1943 
Het is vandaag regenen en nog eens regenen, het ziet er niet mooi uit. Maar we hebben nu 
goed nieuws en dat heeft ons vreugde geschonken, er zijn namelijk om 15.00 uur zeker 10 
zakken met postpakketten voor ons aangekomen. De eerste voor ons in dit nieuwe kamp. De 
namen van hen, die er voor in aanmerking komen zijn nog niet bekend. Ook nog een brief van 
thuis ontvangen. 
 
Woensdag 22 september 1943 
Hedenmorgen zijn de namen afgeroepen van hen die een pakket in ontvangst moeten nemen. 
Ook ik was erbij, Het is het eerste pakket van thuis, sinds wij naar Duitsland zijn vertrokken.  
Om 18.30 uur heb ik het pakket in ontvangst genomen. Het was nogal erg beschadigd, de 
bruine bonen en klontjes suiker lagen door elkaar, maar dat mocht niet hinderen. Ik was erg blij 
toen ik het had uitgepakt. Daar hebben we nu zo lang op moeten wachten. Dit is alleen 
gekomen omdat wij vertrokken zijn uit Altengrabow naar hier, anders hadden we ze veel eerder 
ontvangen. Ook een briefkaart naar huis verstuurd dat alles met mij nog goed is.  
 
Donderdag 23 september 1943 
Voor het eerst wat havermout gekookt, al was er geen melk. Met water ging het ook. 
Honger maakt rauwe bonen zoet, zoals het spreekwoord zegt en dit smaakte mij dan ook 
heerlijk. Waarvoor het nodig was weten wij niet, maar vannacht hadden wij in het gebouw 
contra-appèl. 
 
Vrijdag 24 september 1943 
Ik voel me stukken beter dan eerst het geval was, dat komt zeker van de betere voeding, waarin 
steeds verse groenten aanwezig zijn en niet te vergeten nog steeds verse tomaten. 
Het vermoeide en slome gevoel in mijn benen is voor een groot deel weg. 
Het mooie weer hier is nog niet ten einde.  
 
Zaterdag 25 september 1943 
Om 13.00 uur weer een lekker bad genomen. De wandeling daar naar toe is al een uitstapje wat 
je niet graag wilt missen. Na terugkomst fijn liggen zonnen met alleen een kort broekje aan. Het 
is nog steeds zeldzaam mooi weer. Alleen tegen de avond wordt het wat frisser. 
Ook weer een brief en een briefkaart ontvangen om te gebruiken voor het schrijven naar huis. 
 
Zondag 26 september 1943 
Het is weer een leuke avond geweest. Onder elkaar hebben we genoten van zang, leuke liedjes 
en dergelijke. Toen om 19.30 uur Unteroffizier Wijs binnenkwam en het Wehrmachtsbericht ging 
voorlezen, naar aanleiding van de toestand in Italië, daarbij vertelde hij ook nog dat wij één 
dezer dagen van hier weggingen. Wij gaan dus weer vertrekken, wanneer en waar naartoe is 
niet bekend. Wij moeten ruimte maken voor Italiaanse officieren. Deze schijnen bij duizenden 
eensklaps te zijn opgepakt door de Duitsers en nu zijn ze krijgsgevangenen geworden. Dat is 
wat, eerst bondgenoten en nu worden ze als een soort vijand beschouwd. Ja, nu Italië heeft 
gecapituleerd is de toestand voor de Duitsers er niet op vooruit gegaan. Arme Italianen, zij 
zullen het niet gemakkelijk krijgen bij die voormalige bondgenoten van hen.  
 
Maandag 27 september 1943 
Alle werkzaamheden in het kamp zijn gestaakt. Voor ons heeft het geen nut, laten de Italianen 
het zelf maar opknappen. De latrine is nu al een poosje klaar. Je gaat eerst een trap op, gaat 
door een deur en ziet dan een flinke ruimte met een dak erboven op, zodat de regen geen 
hinder op je heeft. Op onderlinge afstanden en met de nodige ruimte zijn ronde openingen in de 
vloer gemaakt met een deksel erop. Je neemt het dekstel eraf, gaat boven het ronde gat zitten 
en het valt vanzelf naar beneden. Als je klaar bent, dan zet je het deksel er weer op. 
Eenvoudiger kan het al niet.  
Meerdere pakketten zijn er voor ons nog niet aangekomen. Volgens de geruchten gaan wij een 
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stuk terug naar het westen, namelijk naar de omgeving van de stad Krakau. Daar schijnt ook 
een kamp te zijn. 
 
Dinsdag 28 september 1943 
Vanmorgen om ongeveer 08.45 uur zijn de langverwachte Italianen aangekomen. Het zijn er 
ongeveer een 500 tal. Met vieren kwamen zij aanmarcheren en daarachter met paard en wagen 
de nodige bagage van hen. Wij keken onze ogen uit, wie had dat verwacht dat dit nog eens zou 
plaatsvinden. Om 14.00 uur weer een transport van een 500 tal Italiaanse krijgsgevangenen. 
Officieren van alle rangen zijn er aanwezig, tot de rang van kolonel, ook van de marine, alles is 
erbij. Ze zijn gekomen van de stad Przemysl. Ze zijn ondergebracht in het zogenaamde 
voorkamp, bestaande uit de houten barakken. Direct ontstond er al een levendige ruilhandel 
tussen hen en ons, omdat zij vrij rondlopen. Ze rammelen van de honger. Horloges en andere 
voorwerpen worden voor een appel en een ei door hen geruild. Ik kan het niet over mij krijgen 
om hieraan mee te doen. Ik hoorde zelfs dat een Italiaan zijn prachtige polshorloge ruilde voor 
een portie aardappelen, of een klein stukje brood. Het is een gek gezicht voor ons, die mensen 
gearmd te zien rondlopen; net als een jongen en een meisje. Maar ja, “lands wijs, lands eer” 
zullen we maar zeggen. 
De Hauptmann vertelde ons dat het hem speet dat wij van hier weggingen. Hij prees onze 
houding als militairen, enz. enz. Of hij het werkelijk gemeend heeft is de vraag. Het kan ons 
weinig schelen. De zieken van ons blijven hier achter, die komen later weer bij ons terug, eerst 
moeten zij aansterken. Het zal ze aan niets ontbreken vertelde de Oostenrijkse arts, die veel 
met ons opheeft.  
 
Woensdag 29 september 1943 
Vanmorgen alles inpakken wat wij in ons bezit hebben, want het sein is, om op te marcheren. 
Om 11.00 uur werd bekend gemaakt, dat wij vandaag nog niet weggaan, maar om 16.30 uur 
kwam het bericht dan toch, dat wij donderdag om 09.00 uur moeten verdwijnen, met eten voor 
twee dagen bij ons, ver weg kan het dus niet zijn. Iedereen is benieuwd waar we nu naartoe 
zullen gaan. Maar niemand schijnt het precies te weten. 
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6. Algemene nabeschouwingen over het M.Stamlager no. 327 kamp Nehrybka  

District Galiziën Przemysl, Generaal Gouvernement,  
tijdvak 5 september tot 30 september 1943. 
 
De behandeling in dit kamp was in vergelijking met het beruchte krijgsgevangenenkamp 
Altengrabow een openbaring voor ons allen. Dit bleek al direct bij aankomst, toen wij bij het 
aantreden werden toegesproken met “Heren” door de Duitse tolk OO Berger, een volbloed 
Nationaal Socialist dus een partijman. Dit heeft hij steeds gedaan en zo wilde het ook dat deze 
Berger niet door ons aangesproken wilde worden in het Duits, maar steeds in het Nederlands. 
De behandeling door hem aan ons allen was werkelijk die van een Heer. Ook de andere Duitser 
tolken waren precies hetzelfde. 
Dit kamp waar wij inkwamen was een kamp dat bij de geallieerden niet bekend was, dus een 
kamp wat waarschijnlijk alleen gebruikt werd om er gevangen Russen rechtstreeks van het front 
naartoe te brengen. Bij aankomst van onze troep was het kamp echter leef. Er zat niemand in, 
alleen een troepje landgenoten. Het kamp bestond uit het zogenaamde hoofdkamp. Een Sovjet 
kazerne, bestaande uit twee grote permanente stenen gebouwen, met een verdieping, dubbele 
ramen, in verband met het Poolse klimaat, alleen had het geen elektrisch licht maar de 
verlichting voor ons bestond uit carbidlantaarns, wat nu eenmaal niet leuk was en waar wij zo 
goed als niets aan hadden als de duisternis inviel. Het voormap bestond uit de normale houten 
barakken met dubbele wanden. 
De ligging was goed, wij lagen allen op strozakken, een weelde die wij nog nooit hadden gehad. 
Zo lagen wij met een stel onderofficieren op een kamer die ons herinnerde aan onze kazernes 
toen wij nog vrijgezellen waren, met een man of tien hadden wij het er heel gezellig. 
Na het avondappèl ging iedereen het gebouw in en was het ten strengste verboden eruit te 
komen voor de reveille van de andere morgen. Tonnen in een bepaalde kamer geplaatst 
dienden voor het doen van onze behoefte gedurende de nacht. Verschillende malen in deze 
periode werd er gedurende de nacht extra appèl gehouden door de Duitsers, om te controleren 
of wij aanwezig waren. Kampwerkzaamheden waren er voor ons genoeg. Onder andere het 
aanlegen van een grote latrine waar wij enige weken aan hebben gewerkt. Steeds viel de 
periode van 5 tot en met 30 september samen met een prachtige nazomer. Ik heb genoten van 
het schitterende vergezicht dat wij overal konden zien, omdat het kamp op een hoogte lag. 
Vergezichten die ik niet zal vergeten omdat het steeds nieuwe indrukken gaf; je ogen waren 
nooit uitgekeken. Vooral was dit het geval met de Grieks-Katholieke kerken, de rond koepel op 
het midden van de kerken waarop het zwaar vergulde gouden kruis, was iets waar je ogen 
steeds weer op gericht werden. Ook het grote Helden Gedenkteken vanuit de Eerste 
Wereldoorlog op het kerkhof van de stad Przemysl konden wij goed vanuit de verte zien. 
De streek was van een eigenaardige bekoring die voor ons Nederlanders tot uiting kwam omdat 
ook Zuid-Limburg dit op ons doet. Wij zijn nu eenmaal het vlakke land gewend en zodra wij 
golvend of heuvelachtig land zien, is dit voor ons totaal vreemd en maakt het een grote indruk 
op ons. 
Bij aankomst in het kamp werden wij begroet door eigen landgenoten. Het waren onder-
officieren meest behorende tot de 1000 die uit het kamp Altengrabow waren weggestuurd. Een 
groot deel van die meegegane onderofficieren vonden wij hier weer terug. 
Ze hadden het ook niet gemakkelijk gehad, want ze waren ook niet voor de lol naar hier 
gestuurd. Later bleek dat ze eerst naar een zogenaamd vernietigingslager zouden worden 
gestuurd in de buurt van Krakau, maar op het laatste moment is dit niet doorgegaan. Of dit 
werkelijk zou zijn gebeurd is natuurlijk niet positief nar te gaan. 
De Oostenrijkse dokter heeft veel voor ons gedaan. Hij herinnerde zich zeker nog de tijd van na 
de Eerste Wereldoorlog toen duizenden kinderen vanuit Oostenrijk in ons land zijn geweest. Hij 
heeft veel gedaan door ons veel verse tomaten te geven. Deze werden door het eten gedaan 
en waren een welkome gelegenheid voor ons allen, want wij allen leden aan vitaminegebrek. 
Ook de zieken hadden zijn bijzondere zorg. Zij zijn achtergebleven toen wij moesten vertrekken 
naar het andere kamp. Ze zijn na een hele poos pas teruggekeerd en zagen er stukken beter 
uit. Het tijdstip waar wij iedere week het meest naar verlangden was de wandeling naar het 
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kamp in het dal, om te gaan baden. De wandeling op zichzelf was reeds een genot, vanwege 
het prachtige natuurschoon in dit berglandschap. Het baden gebeurde in een kazerne die daar 
nog aanwezig was uit de tijd van de Dubbelmonarchie, dus voor de Eerste Wereldoorlog, omdat 
dit de provincie Galiziën was, een van de armste streken van Oostenrijk-Hongarije. Je kon het 
aan alles zien, de huizen, de mensen zelf, de wegen waar wij op liepen, nee het was geen 
Nederland. Ja, dat baden was een prachtige wandeling om deze streek te bezien, want het was 
een wandeling van kamp naar kamp van zeker een 10 tot 15 minuten.  
Ook de commandant van het kamp was ons welwillend gezind. Dat kwam zeker omdat hij van 
Deense of Zweedse afkomst was. Het eten werd door onze eigen koks in een aparte keuken 
klaargemaakt. Wij schilden en maakten onze eigen aardappelen en groenten zelf klaar. Wat wij 
zo opgediend kregen was niet veel, maar de kwaliteit was uitstekend. Met de verse groenten, 
de verse tomaten en het busvlees met de boter was het een smakelijk potje wat ons allen 
heerlijk smaakte en wat veel heeft bijgedragen om ons stukken beter te maken. We zouden een 
aparte eetzaal krijgen een en bibliotheek en de voorbereidende maatregelen waren er reeds, 
toen de Italianen kwamen. Wat hadden die heren een honger. Wat een ruilhandel was er direct 
na hun aankomst. Voor een snee brood kon je een prachtig polshorloge ruilen en zo waren er 
meer dergelijke staaltjes van ruilhandel. Maar je schaamde je als je zag hoe men misbruik 
maakte wanneer een mens honger had. Ja, de bondgenoot van gisteren was nu een vijand 
geworden die men minachtend aankeek en die nu niet meer vriend was. Ze werden door de 
Duitsers behandeld als vuil. Wanneer wij dit kamp vergeleken met het voorgaande, dan was dit 
een hele verbetering in alle opzichten. We hadden direct gemerkt dat bijvoorbeeld het eten al 
een hele verbetering of verslechtering kon zijn, namelijk of het op de Duitse manier werd 
klaargemaakt, of dat onze eigen koks dat deden. De hoeveelheid was dan wel kleiner, maar de 
bereiding was stukken beter en het smaakte veel fijner. Als wij op dit kamp terugblikken, kunnen 
wij zeggen dat wij het in deze korte periode best hebben gehad en wij moeten maar weer 
afwachten wat het andere kamp ons zal brengen. In ieder geval gaan we naar het westen en 
zullen we maar afwachten wat het daar zal worden.  
 
Donderdag 30 september 1943 
Wij hebben alles ingeleverd, hebben de kofferinspectie gehad en zijn om 10.30 uur het kamp 
uitgegaan, in colonne van vieren. Het doel van deze wandeling is het station van Przemysl waar 
we in de gereedstaande trein moeten stappen. De stad Przemysl is bekend geworden uit de 
Eerste Wereldoorlog het was een sterke vesting en er is verwoed om gevochten tussen de 
Russen en de Oostenrijks-Hongaarse troepen. Duizenden zijn er gesneuveld wat nog te zien is 
op het kerkhof, namelijk een groot Heldengedenkteken dat tot ver in de omtrek te zien was.  
Het landschap waar wij doortrekken achter ons volgen de wagens met onze bagage, is van een 
prachtige schoonheid. De wegen gaan golvend omhoog en omlaag en op het land zien wij de 
boeren bezig om de oogst te verzorgen en binnen te halen. Hierin is geen verschil te zien. 
We hebben alleen een kleine kartonnen doos bij ons. Meer mochten wij niet bij ons hebben. 
Eindelijk komen we bij deze stad aan en marcheren er binnen. We kijken onze ogen uit en 
komen eindelijk op het kleine station aan waar de trein gereed staat die ons zal vervoeren. 
Het blijkt dat wij met veertig man in een wagon moeten. Veel ruimte voor ons en voor onze 
bagage is er niet meer. De deuren gaan dicht en om 12.00 uur stomen wij weg. Waar naar toe 
weer niemand precies. Deze reis duurt weer lang. Het gaat met een slakkengang, want na 24 
uur zijn we nog geen 5 Km opgeschoten. 
 
Vrijdag 1 oktober 1943 
Gedurende de nacht is er van slapen niet veel gekomen, want er zijn nog twee man 
bijgekomen. We zitten er nu dus met over de veertig man in en dat is erg bekrompen.  
Je kunt je bijna niet meer keren. Het is nu 09.00 uur en wij hebben pas een km of tien afgelegd. 
We hebben ook nog wat warme koffie onderweg gekregen, wat er goed inviel. 
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Zaterdag 2 oktober 1943 
Het gaat wat vlugger. Er zijn weer een paar man bijgekomen. Om 20.30 uur bij het stilstaan 
warm eten gekregen, een soort roggepap, wat er goed inviel. Het was reeds geheel donker en 
je moest je mond maar vinden, want het was iets waar wij niet op gerekend hadden. Om 21.30 
uur tellen van de moffen in de wagon, waarbij wij hoorden dat er velen de kuiten hadden 
genomen. Daarom hadden wij de overblijvenden in de wagon gekregen. Bij die ontvluchting 
hebben ze de vloer kapot gemaakt en zijn bij het stilstaan eruit gekropen en hebben de benen 
genomen. Je moet het meer opvatten als een sportief gebeuren, want ze hebben geen schijn 
van kans om Holland te bereiken 6). 
Om 17.00 uur op het station van Krakau aangekomen, waar wij eten ontvingen, een soort 
roggemeelpap. Ternauwernood hadden wij ons eten op of de locomotief werd aangehaakt en 
die trok ons weg naar het voor ons nog onbekende station. Hoe dit station heet is mij niet 
bekend. Wel lag het langs een spoorlijn met minstens twee of drie sporen.  
Eindelijk na het formeren van de colonne werd afgemarcheerd. Wij waren in een goede 
stemming en zingend werd gemarcheerd. Het landschap is hier ook weer heuvelachtig net als 
bij Przemysl. Veel van het landschap konden wij niet zien want het was reeds schemerig en na 
een half uur marcheren zagen wij het kamp liggen. Dat wil zeggen, we zagen de lichten van het 
kamp. Honderden Franse krijgsgevangenen stonden achter de draadversperringen naar ons te 
kijken toen wij er langs marcheerden. Zij begroetten ons zeer luidruchtig. Het was voor hen ook 
weer eens een nieuwtje. Na aankomst in het kamp kofferinspectie, waar weer de gekste dingen 
gebeurden. Je moest maar geluk hebben want de een werd zijn scheermes afgenomen, een 
ander zijn goede uniform, weer een ander zijn aspirine, alles met een zekere machtswellust. 
Algemene regels schenen er niet te zijn. Wat dat aanging heb ik geboft. Na de kofferinspectie 
naar de voor ons ingerichte barak. Het zijn houten dubbelwandige baraken met dubbele ramen 
en twee ingangen met een soort tussenportaal, eer je werkelijke binnen bent. 
Wij liggen ongeveer met een man of zestig er in. Dat gaat nog. Later vernomen van de moffen 
dat als wij Russen waren geweest het minstens 100 waren geweest die hierin moesten 
verblijven. We kregen een flink stuk brood en een stuk (schijf) leverpastei, wat ons goed 
smaakte. Om 22.00 uur lagen we in onze barak onder de dekens, maar met een volle maag, 
wat ons niet vaak gebeurde.  
 
Zondag 3 oktober 1943 
Vanmorgen om 08.00 uur hebben we een bad gekregen en worden zogenaamd ontluist. Ja, de 
moffen zij zijn erg bang voor ongedierte en daarom deze maatregel. Dit bestaat erin dat je 
gezamenlijk met een ploeg van ongeveer 40 tot 50 man in een groot lokaal komt. Allen 
uitkleden tot op je naakte lijf. Dan de kleren over een haak hangen, op een wagentje en als die 
vol is wordt het in een grote oven geplaatst. De deuren gaan dicht en dan wordt het aan een 
bepaalde temperatuur blootgesteld. Na een 20 minuten komt het in een andere kamer er weer 
uit. De deuren gaan open, je kleren kan je er afnemen, maar uitkijken, want ze zijn heet en je 
kan je gaan aankleden, na je van tevoren ook al in ploegen te hebben gebaad onder een 
douche, tegelijk met een man of twintig. In deze tussentijd sta je te wachten in je naakte 
lichaam, totdat de kleren weer klaar zijn en je die weer aan kunt trekken. Schaamtegevoel 
waaraan een Nederlanders zo aan lijdt, ben je gauw te boven. Na een tijdje weet je niet beter of 
het hoort zo. Onze koffers van gisteren hebben wij nog niet terugontvangen. 
Het zonnetje schijnt lekker en wij liggen al gauw in het gras. Om 12.00 uur warm eten. Ja, maar 
niet zoals wij dat in Holland gewend zijn. Het is de beroemde Duitse soep, goed voor hen die 
aan een vervetting lijden, maar niet voor ons die aan ondervoeding lijden. Er liggen hier 
ongeveer 5000 Fransen en Belgen, allen onderofficieren. De Fransen liggen natuurlijk apart en 
wij liggen ook in een apart blok met eigen keuken erbij, wat een groot verschil zal zijn. 
Onze koks kunnen behoorlijk koken en bovendien wordt er niet zo veel gestolen. Wij varen er 
wel bij dat wij tenminste onze eigen pot krijgen en niet die Duitse soep. Het is hier om 07.30, 

 
6 Dit betreft de ontvluchtingspoging te Reichshof (Rzeszow) van de zes vaandrigs Wim Ruyten, Tom 
Heijblom, Jan Verster, Eddy Ernst, Jan de Greef en Hein Visser. 
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11.30 en om 17.00 uur appèl. Om 21.00 uur moet iedereen in zijn barak zijn en om 22.00 uur 
gaan alle lichten in het kamp uit en is het overal donker. 
 

 
Wachttoren van het Stalag 369 Kobierzyn  

(foto uit Prisoners of War in occupied Kraków”, Tomas Owoc, 2016). 

 
Maandag 4 oktober 1943 
“M.Stamlager no.369 Kobierzyn Uber Krakau 2 Generaal-Gouvernement”, zo heeft het kamp of 
lager waar wij op het moment in zitten. Het kamp bestaat uit één lange straat, ongeveer een 
600 tot 700 meter lang. Aan weerszijden staan de barakken, verdeeld in blokken. Alles is 
afgesloten met het bekende prikkeldraad. Dat zie je overal, het verschijnt zelfs in je dromen, 
prikkeldraad en nog eens prikkeldraad. Je komt het ieder moment, iedere minuut steeds tegen, 
of je struikelt erover. Bij de ingang van ons blok staat een luidspreker die vanaf ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds muziek en niet te vergeten natuurlijk de Wehrmachtsberichten geeft en af en 
toe met fanfaregeschal een belangrijke gebeurtenis aangeeft, dat moeten wij natuurlijk ook 
horen. In ieder geval geeft het ons afleiding.  
Vanmiddag hebben wij de kofferinspectie gehad. Daarna de 175 pakketten uitgereikt die nog 
net voor vertrek uit het vorige kamp waren aangekomen en die dus meegegaan zijn toen wij 
naar hier vertrokken. Ik ben er niet bij.  
We hebben van de Fransen een grote gift gekregen van allerlei levensmiddelen; teveel om op 
te noemen. De aanleiding hiervoor is, dat de Fransen bij het baden onze armzalige lichamen 
zagen, waar je de ribben kon tellen. Ze keken ons met grote ogen aan, want dat wisten ze niet. 
De Fransen vervullen in het kamp allerlei baantjes, ook in het badlokaal. Toen zij dit wisten 
hebben ze er schijnbaar onder elkaar werk van gemaakt. 
Het was een hele karavaan die in het kamp aankwam op allerlei voertuigen, kisten, koffers, 
kruiwagens, enz. Alles is aangenomen door de vertrouwensman en opgeborgen in een aparte 
barak om gesorteerd en uitgedeeld te worden. Toch een enig iets van deze Fransen om dit voor 
ons te doen. 
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Dinsdag 5 oktober 1943 
Vandaag is een deel van de gaven die de Fransen ons hebben gegeven, aan ons uitgedeeld, 
ook de sigaretten. Om 18.00 uur is een troep onderofficieren hier aangekomen, ik meen uit het 
kamp Mühlberg aan de Elbe 7). Ik heb gemerkt dat er in het middageten nu ook vers vlees 
verstrekt wordt. 
 
Woensdag 6 oktober 1943 
Ook vandaag zijn er weer gaven van de Fransen uitgedeeld. Het slapen gaat beter. Vannacht 
bijvoorbeeld van 21.00 tot 05.00 achterelkaar geslapen zonder wakker te worden. 
 
Donderdag 7 oktober 1943 
De dagen gaan en komen met een regelmaat en gaan ook zo om. Wij voelen ons stukken beter 
dankzij het goede eten wat de eigen koks van ons iedere dag klaarmaken, ondanks het kleine 
rantsoen dat wij van de moffen krijgen. Vanmorgen een brief van thuis ontvangen, waar allen 
nog gezond zijn. 
 
Vrijdag 8 oktober 1943 
Het is vandaag regenachtig weer, maar toch zacht en niet koud. Morgen kan ik weer een pakket 
van thuis afhalen. Dankzij het eten dat wij krijgen voelen wij ook dat wij ieder moment van de 
dag honger hebben. Maar de toestand voor ons is reeds stukken beter dan in Altengrabow. 
 
Zaterdag 9 oktober 1943 
Van de ontvluchte gevangenen, die de benen hadden genomen, zijn er twee gepakt, namelijk 
twee vaandrigs 8). Op het appèl werd bekend gemaakt dat zij gestraft zijn met 21 dagen streng 
arrest, door te brengen in een oud fort op 10 minuten van het kamp gelegen 9).  
Ook het tweede pakket ontvangen, het was maar liefst zeven weken onderweg geweest. 
 
Zondag 10 oktober 1943 
De zon schijnt maar het is flink koud buiten. Als middageten aardappelen met spinazie en 
vanmiddag van de gaven van de Fransen havermout gegeten. Alles bij elkaar een paar liter. Dat 
het smaakte is te begrijpen, het was een smulpartij die ongeveer een uur duurde eer alles 
uitgedeeld was. In de namiddag pannenkoekjes gebakken van meel uit het pakket van thuis. 
Ook dit was een delicatesse. 
 
Maandag 11 oktober 1943 
Het is bitter kou buiten en het mooiste is, dat wij in de barak nog geen kachels hebben. 
Vanmorgen is de Zweedse gezantschapssecretaris hier in het kamp geweest, graaf van 
Rhosen, als vertegenwoordiger van de beschermende mogendheid, om te kijken of er klachten 
waren. Vele grieven en vragen, ook over de behandeling in het kamp Altengrabow werden aan 
hem voorgelegd, of alsnog aan hem bekend gemaakt door middel van onze vertrouwensman de 
sergeant majoor vliegtuigmaker Tromp. 
 
Dinsdag 12 oktober 1943 
Het is nog steeds flink koud en in de barak tocht het geweldig, vooral door de vloernaden, 
omdat de barakken op paaltjes zijn gebouwd. We stoppen zo goed en zo kwaad als het kan de 
naden dicht met papier en dergelijke materialen. Vandaag van thuis een briefkaart ontvangen 
en gelukgewenst met mijn verjaardag op 14 oktober aanstaande. De meesten van ons liggen 
reeds om 19.00 uur onder de wol, vanwege de kou. 
 
  

 
7 Dit betreft een groep van 29 man die op 2 oktober 1943 uit Stalag XVIII-c Markt Pongau was vertrokken. 
8 Wim Ruyten en Tom Heijblom. 
9 Dit betreft fort 52 “Borek”. 
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Woensdag 13 oktober 1943 
Er werd bekend gemaakt dat in het kamp Altengrabow sergeant kleermaker (Marine) J. Broere 
(kgf. 104610) is overleden 10). Weer een die zijn vaderland nooit meer terug zal zien, evenals 
zijn vrouw en kinderen. Als je er aan denkt is het een ontzettend iets. 
Er zijn voor ons verschillende kantinebenodigdheden aangekomen. Ook hebben wij allen op 
ons conto 75 sigaretten voor de maand oktober ontvangen. 
 
Donderdag 14 oktober 1943 
Vandaag ben ik jarig. De eerste keer in krijgsgevangenschap en hopelijk ook de laatste. Vele 
handen gedrukt. Twee lekkere sigaretten opgerookt, alsmede een stuk koek en een fortokoek 
met goede boter en suiker erop opgegeten. 
Er is een opgave ingediend van hen die ouder dan 45 jaar zijn, om te proberen hen naar 
Holland terug te krijgen. Of het lukken zal is een tweede vraag. 
Eindelijk hebben wij vanmiddag een kachel voor de barak ontvangen met de nodige brandstof 
erbij. Hij was na plaatsing direct aan en een heel stel erom heen zitten, onder genoeglijk 
gepraat. We voelen dat kille van ons verdwijnen nu een genoeglijke warmte in de barak  
er voor in de plaats komt. Bovendien heeft het nog vele andere voordelen, je kan er alles op 
koken of warm maken, thee, eten, noem maar op. 
 
Vrijdag 15 oktober 1943 
Van 08.00 tot 11.00 uur met een troep onderofficieren het kamp uitgegaan om met een grote 
wagen naar een oude steenfabriek te gaan. Met ongeveer 26 man waren we. Dat was een 
uitstapje om eens uit het kamp te komen, dat wij niet voorbij lieten gaan. De stenen zijn nodig 
voor het maken van een oven om op te koken en te bakken. De specie wordt gemaakt van leem 
wat hier geweldig veel in de grond zit en dienst doet als kalk. We kwamen behoorlijk moe in het 
kamp terug.  
Vanavond een particuliere brief van thuis ontvangen. Ik was er erg blij mee om iets meer te 
horen, ook van de jongens was er een briefje bij. Het was fijn meerdere malen de brief te 
herlezen. De kachel brandt, ik zit er bij. Het is ruim 18.30 uur. 
 
Zaterdag 16 oktober 943 
Buiten is de kou weg en in de barak is het lekker wat de temperatuur aangaat, omdat de kachel 
aan is. Je kunt nu in de avonduren om de kachel zitten en met elkaar wat praten. Dit verhoogt 
de gezelligheid. Een heerlijk maaltje bruine bonen opgegeten met een stuk vet erin. Het 
smaakte fijn. Ik ben pas om 22.00 uur naar bed gegaan. 
 
Zondag 17 oktober 1943 
Vandaag is het mooi weer. Om 10.30 uur godsdienstoefening van de protestanten. 
Om 11.00 uur eten, aardappelen met bonen en toen een portie macaroni (droog). Dit laatste 
nog van de Fransen. Het duurde tot 12.30 uur eer wij klaar waren. De gaven van de Fransen 
zijn nu op. In de afgelopen week hebben wij door het eten vele kilogrammen bonen gegeten, 
afkomstig van de Fransen. Verder hebben we nog ontvangen 50 stuks cakes, koek, chocolade, 
sigaretten, enz. enz. Voor het eerst een half ons zoete kaas ontvangen. 
 
Maandag 18 oktober 1943 
Vandaag een briefkaart ontvangen om naar huis te schrijven. Vanavond het wekelijkse nieuws 
besproken; de toestand op de fronten, enz. enz. door de sergeant J.L. Kamphuis (kgf. 104367). 
Dit is sinds wij in het kamp bij Przemysl waren een steeds opnieuw terugkerende wekelijkse 
gebeurtenis. 
 
  

 
10 Matroos kleermaker Jan Broere overleed op 17 juli 1943 in het reserve Lazarett II van Stalag V-a 
Ludwigsburg. 



45 

Dinsdag 19 oktober 1943 
Krakau, de stad waar de Poolse koningen begraven liggen en waar ook Maarschalk Piłsudski  
ligt, zien wij hier vanuit het kamp duidelijk liggen. Dat komt ook omdat ons kamp iets hoger ligt. 
Duidelijk zien wij de grote kathedraal en het radiostation met zijn drie grote masten en ook de 
zogenaamde citadel met zijn hoge muren erom heen. Van hier uit gezien ligt het prachtig om te 
zien, vooral als het mooi en helder weer is. 
Op het ogenblik lijkt het nog alsof het midden in de zomer is, zo prachtig is het weer; warm en 
loom. De stemming onder ons is wat somber doordat de pakketten van thuis zo langzaam 
binnenkomen. Vanmiddag om 16.00 uur verblijd met de mededeling dat morgen 5 pakketten 
voor mij zijn aangekomen. Door dat feit is de stemming in de barak weer een heel stuk 
opgeknapt. Ook nog een brief van thuis ontvangen met de mededeling dat alles goed is. 
 
Woensdag 20 oktober 1943 
Vanmorgen om 08.00 uur al de twee pakketten afgehaald. Het ene pakket bevatte appelen, het 
tweede pakket ook fijn. Weer voor verschillende dagen iets anders. Hoe lang is het geleden dat 
ik voor het laatst appelen heb gezien, laat staan gegeten. Ze smaken fijn. Om 11.00 uur bij het 
middageten soep gemaakt van het busje tomatenpuree. 
Ik heb heerlijk gegeten, soep vooraf, hoe bestaat het. Het smaakte mij best. Ik smul van tijd tot 
tijd van de appelen; het is niet te zeggen hoe fijn die smaken. 
 
Donderdag 21 oktober 1943 
Vanmiddag na het baden, zijn we voor het eerst gewogen. Ik woog schoon aan de haak 63,4 
kg. Op 13 mei was ik aangekleed 70 kg, dus niet zo veel verschil. Nog steeds dat mooie 
zeldzame weer. Wij maken er gebruik van en lopen in luchtige kleding. Zonnen en nog eens 
zonnen dat is het parool. 
 
Vrijdag 22 oktober 1943 
Het is nog steeds prachtig weer. Er is weer een zending van ongeveer 400 pakketten 
aangekomen. Ja, om 16.30 uur is bekend gemaakt dat er ook voor mij een bij is en morgen om 
10,15 uur kunnen we het ophalen. Ik was net op de kachel pap aan het koken, tarwebloem, 
havermout en melkpoeder, alles door elkaar. We drinken nu ook af en toe een kop koffie, die we 
vanuit de pakketten van thuis krijgen. Het is wel surrogaat, maar het smaakt best, al is er geen 
melk in. 
 
Zaterdag 23 oktober 1943 
Vanmorgen was het een drukte van belang. Ongeveer 400 pakketten ontvangen en die moeten 
we in de loods door de moffen laten controleren, of er ook verboden waar in zit. Mijn 5e pakket 
opengemaakt. Wat een verrassingen komen eruit en dat van de eigen armoede in Nederland. 
Er heerst een goede stemming bij ons. Pakketten en brieven van huis, dat is het waarop men 
hier leeft. Nog steeds horen wij bij de in- en uitgang van ons kamp, de luidspreker die muziek 
geeft en de nieuwsberichten doorgeeft tot ’s avonds laat toe. Nog steeds is het hier prachtig 
weer. De hemel is blauw en de zon schijnt overdag hard. Het is warm weer hier in Polen. 
Vanmiddag de laatste bonen opgegeten en daarna een eetketel pap er overheen. We hebben 
het er maar eens goed van genomen. De bruine suiker van thuis was fijn en het is iets fijns om 
dat op het brood te eten. Ook hebben we toevallig vandaag een ½ ons boter gehad. 
Vanmiddag een briefkaart naar huis geschreven. 
 
Zondag 24 oktober 1943 
Het is 19.00 uur in de avond en ik zit bij de kachel die stevig brandt in mijn eetketel te roeren, 
waar pap in zit, namelijk gortmout met roggemeel, paneermeer en melkpoeder. Het geheel 
smaakte best. Ik had het er zelfs na afloop warm van gekregen. 
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Maandag 25 oktober 1943 
De dagen vliegen hier om. Je doet niets en toch weer wel. Er zijn weer een 40-tal pakketten 
aangekomen voor uitdeling. Vanavond om 20.00 uur weer het wekelijks gebeuren aan de 
fronten door Kamphuis; ook onder andere berichten uit couranten vanuit Nederland. 
 
Dinsdag 26 oktober 1943 
Hoe brachten jullie de dagen om, zullen ze later bij onze thuiskomst wel eens vragen. 
Het begint om 06.30 uur met opstaan, surrogaat thee in ontvangst nemen, wassen en verder 
aankleden, dan eten als je dat tenminste in je bezit hebt en om 07.30 uur het appèl op de 
appèlplaats, wat bij de moffen een zeer voornaam gebeuren is, omdat ze dan controle houden 
of een ieder present is. Namen worden niet afgeroepen, maar men telt de hele zaak en dat 
getal moet natuurlijk kloppen. Zo niet, dan kan het een poosje duren eer je kunt inrukken. Na 
het appèl kan je nog tewerkgesteld worden voor het zogenaamde kampwerk. Dat zijn 
werkzaamheden die je volgens de Conventie van Genève moet verrichten, iets waar je dus niet 
onderuit komt. Ben je na het appèl vrij van werk, dan ga je een stukje eten en dan ben je vrij.  
Je loopt rond, maakt wandelingetjes langs het draad in het kamp en als je eten van je eigen 
heb, dankzij de pakketten, dan maak je je eigen potje klaar. Verder zorg je dat je ondergoed 
een vaste beurt krijgt door te wassen, zeep krijg je ervoor van de moffen. Af en toe eens je 
kousen stoppen als er gaten inkomen en eens een knoop aan je uniform vastzetten.  
Al deze eventuele bezigheden moet je dus verrichten tussen de twee achtereenvolgende 
appèls. Dan weer een appèl om 10.45 uur, daarna om 11.00 uur eten, alsmede het ontvangen 
van je portie brood met het toebehoren erbij. Dan ben je vrij tot 13.30 uur voor een volgend 
appèl. Dit kan ook plaatshebben om 13.45 uur. Dan ben je weer vrij en ga je een tuk doen tot 
16.00 uur, of je gaat weer wat lopen. Om 16.00 uur het ontvangen van de warme hap en om 
17.00 uur weer het laatste appèl. Dan is het afgelopen en zie je geen mof meer in het kamp. De 
toegang gaat op slot tot de volgende morgen. Ondanks al deze misère gaan de dagen hier erg 
vlug om. 
Vandaag is er een Franse onderofficier begraven vanuit het Krankenrevier, recht tegenover ons, 
dus aan de overkant van de kampstraat en tegenover onze barak no. 13. Het was de eerste 
keer sinds wij hier zijn, dat wij dit zagen. Gisteravond zijn er 10 herstelde zieken die waren 
achtergebleven in het kamp bij Przemysl bij ons aangekomen. Ook zijn er weer 450 pakketten 
van thuis voor ons aangekomen. 
 
Woensdag 27 oktober 1943 
Het is triest weer buiten, namelijk een koude wind met mist. Je kunt beter binnen blijven waar 
de kachel lekker brandt en waar het vol met potjes en pannen op staat. Alles om gaar te 
worden. De vaste post kijkt af en toe de zaak eens na om te roeren en om te waarschuwen dat 
het eraf gehaald moet worden. Vanavond is er weer een grote zending Liebesgaben van de 
Fransen het kamp binnengekomen. Morgen zal deze hoeveelheid worden verdeeld over ons 
allen. Het belooft weer wat en een ieder is blij want aan eten denk je van de morgen tot aan de 
avond en totdat je in slaap valt. Vaak in je slaap gaat het ook nog verder en dan droom je van 
het heerlijke eten. Je wordt wakker en je likt je lippen soms nog af, zo fijn was het. 
 
Donderdag 28 oktober 1943 
Vandaag zijn de Liebesgaben van de Fransen aan ons uitgedeeld. Weer bonen en macaroni 
voor zaterdag en zondag en meel voor het eten als bindmiddel. Verder ontving een ieder nog 
20 sigaretten, 33 cakes en een stukje koek. We waren allemaal voldaan. Vandaag weer eens 
een bad gehad met het bekende naaktlopen erbij, waar we al weer lang aan gewend zijn. 
Vanavond zijn we eens met een volle maag naar bed gegaan, dankzij een ketel havermoutpap. 
Dit gebeurt nog niet iedere dag.  
 
Vrijdag 29 oktober 1943 
Een mistige damp buiten en een koude wind erbij en binnen een kachel die matig brand omdat 
er bijna geen kolen meer aanwezig zijn, waren redenen om de hele middag op bed te blijven. 
Onder de dekens was het beter dan er buiten. Dit kwam omdat wij van 07.45 tot 10.45 uur 
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buiten in de kou waren geweest voor graafwerk. Zodoende waren we rillerig. Het is al weer een 
dag of negen geleden dat wij voor het laatst pakketten hebben ontvangen. De stemming is 
dalende. 
 
Zaterdag 30 oktober 1943 
Hetzelfde weer als gisteren, maar nu hebben we gelukkig weer kolen erbij gekregen. 
Er is nu ook een tweede kachel voor de barak erbij gekregen. Vanmiddag een extra hap eten 
erbij gekregen namelijk van de gaven van de Fransen. Nog een keer havermout van mijn 
pakket en dan is het weer allemaal op. Het wordt tijd dat er weer een pakket van thuis komt. 
 
Zondag 31 oktober 1943 
Het is weer zondag voor ons. Om 06.45 uur opgestaan om aan te kleden. Het is mistig weer 
buiten. Om 10.00 uur na het schillen van de aardappelen (wij eten geen pelkartoffelen) naar de 
godsdienstoefening van ons gegaan. Bij de middagpot een extra hap macaroni van de Fransen. 
De laatste eetketel met havermout van mijn pakket opgegeten. De spoeling wordt nu dunner, 
Het is 15 dagen geleden dat ik mijn laatste pakket heb ontvangen. 
 
Maandag 1 november 1943 
Een blanco brief ontvangen om te corresponderen met thuis. Er is zojuist afgelezen dat er weer 
pakketten zijn gekomen en dat er één voor mij bij is. Weer erg nieuwsgierig wat er in zal zitten. 
 
Dinsdag 2 november 1943 
In de afgelopen nacht veel last gehad van koude voeten en daarom erg slecht geslapen. 
Van 07.45 tot 08.15 zoden gesloopt en daarna mijn pakket gehaald, namelijk het zesde. 
Het pakket was van de 12e oktober jongstleden. Om 17.30 uur weer bekend gemaakt dat er een 
pakket voor mij is. Vaak gaan mijn gedachten naar huis als ik het pakket in ontvangst neem. Ik 
ben steeds gelukkig met alles wat opgestuurd wordt, wetende dat het heel moeilijk is steeds 
maar weer opnieuw de inhoud te verzorgen. Vanavond ook nog een brief van thuis ontvangen, 
hij was gedateerd 11 oktober jongstleden. 
 
Woensdag 3 november 1943 
Vanmorgen mijn zevende pakket ontvangen. Het was gevuld met appelen. Ze smaakten mij 
heerlijk. Het zonnetje schijnt en het heeft vannacht gevroren. Gisteren stamppot met bieten en 
vandaag idem met wortelen; het smaakte fijn. 
De Fransen zeggen hier, eten, slapen en niet werken, voor de rest kunnen die moffen stikken. 
De dagen gaan nog steeds erg vlug om. Alleen de avonduren duren lang.  
Vanmorgen de gedroogde snijbonen klaargemaakt. Ze smaakten goed. De wind is omgeslagen 
naar het wersten. Sinds wij hier zijn aangekomen heeft het nog steeds niet geregend. 
 
Donderdag 4 november 1943 
Vandaag een briefkaart van thuis ontvangen, die ik op 6 september jongstleden vanuit Przemysl 
had verstuurd. Hij heeft er dus heen en terug bijna 2 maanden over gedaan. Het is buiten erg 
koud, de vooruitzichten wijzen erop dat we sneeuw krijgen. 
 
Vrijdag 5 november 1943 
De eerste natte sneeuw valt omlaag en het geeft aan het geheel een winters aanzien. Het is 
koud en je kunt op het ogenblik beter in je bed liggen dan er buiten. Af en toe eens een appel 
opeten die ik nog over heb. Ze smaken best. Gisteren is er vanuit Holland een zending van 
ongeveer 300 boeken voor ons kamp aangekomen in verschillende verscheidenheid, zoals 
gewone leesboeken, studieboeken, enz. Ze waren bij nader onderzoek niet afkomstig uit ons 
land, maar van onze officieren vanuit Stanislau. Nu kunnen we tenminste ons verzetten en een 
boek gaan lezen. Dat verzet de zinnen weer eens en de tijd gaat er mee om. 
Vanmiddag met 70 man tegelijk weer eens een bad genomen; het was een frisse beweging. 
Om 19.00 uur hebben we weer ons rantsoen sigaretten voor de maand november ontvangen, 
namelijk 75 stuks. Buiten schijnt het maantje, maar het is een echte modderpartij, je zakt op 
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sommige plaatsen tot je enkels weg in de leem. Er zijn ook weer 200 pakketten voor ons 
aangekomen, wat voor de meesten de stemming weer verbeterde. Misschien is er wel een 
pakket voor mij bij, nu de magere dagen, de zaterdag en zondag komen. 
 
Zaterdag 6 november 1943 
In stilte bij mij eigen herdacht de dag dat ik 19 jaar geleden getrouwd ben. Ver van hen, op deze 
dag is niet prettig, maar als je nagaat dat er nog zo velen slechter er aan toe zijn dan ikzelf, is 
reden om te danken voor alles. Ik ben nog niet ziek geweest in deze periode dat ik ben 
weggegaan. Nee, ik mag niet klagen, maar veel meer danken dat God mij nog steeds heeft 
gespaard. 
Hoe zou het thuis zijn, op deze dag. Ik denk hier sterk aan maar ik heeft het maar over aan hem 
die alles bestierd. We hebben hier nu een bescheiden bibliotheek van circa 300 boeken. Ik heb 
vanmiddag het eerste boek gehaald om eruit te lezen. Vanmiddag voor mij afgeroepen dat er 
twee pakketten voor mij waren aangekomen. Maar morgen mogen ze pas gehaald worden. 
Jammer, maar er is niets aan te doen. Ik heb de hele avond bij de kachel prettig zitten lezen.  
 
Zondag 7 november 1943 
Vanmorgen om 10.00 uur naar de godsdienstoefening gegaan. Daarna gegeten, wat goed 
smaakte, vooral als je de hele morgen nuchter bent geweest. Ook is er in de loop van de dag 
een Duitse generaal op bezoek geweest, waarvoor is niet bekend. Ik heb wel een glimp van 
hem opgevangen. Veel gelezen in een boek om de tijd wat te doden en daarna vroeg naar bed 
gegaan. 
 
Maandag 8 november 1943 
Om 10.00 uur mijn twee pakketten opgehaald. Eén van Nic en Wik uit Den Haag en één van 
thuis. Ze waren van 5 september en 12 oktober jongstleden. De inhoud was weer fijn, onder 
andere sigaretten. Vanmiddag weer een brief naar thuis geschreven. Om 15.00 uur een lekker 
bord tomatensoep gegeten (pakket), wat mij heerlijk smaakte na de magere zaterdag en 
zondag. Het eten van vandaag was fijn en ruim toegemeten. Met een voldaan gevoel naar bed 
gegaan. 
 
Dinsdag 9 november 1943 
Weer een dag als zoveel anderen die reeds geweest zijn. Je loopt een paar rondjes, ook nu om 
de stemming die in je heerst, op die manier weg te krijgen. Anders wordt alles je te machtig, De 
buitenlucht is dan nog het beste, je bent dan daar alleen met je eigen Na een tijdje lopen wordt 
het wel wat anders, Ik heb gemerkt dat wanneer deze stemming over mij komt, dit de beste 
oplossing ervoor is. 
Vanmiddag weer aan de overkant van de kampstraat een Franse onderofficier begraven. Over 
de kist lag de Franse driekleur. Ja, het is wel iets droevigs, je vlag zie je nooit, alleen als je hier 
begraven wordt gaat hij over je kist heen. 
 
Woensdag 10 november 1943 
Vanavond twee brieven van hen die mij hier lief zijn ontvangen. Als het waar is, dan is alles 
thuis in orde. Gode zij dank, die ons tot nu toe heeft gespaard. 
 
Donderdag 11 november 1943 
Om 09.30 uur baden en ontluizing, dat wil zeggen je kleding die je aan hebt en één deken 
meenemen. Om 11.45 hiervan teruggekomen. Daarna gegeten. Het viel er als koek in, zoals 
men wel eens zegt en het smaakte mij heerlijk. We hadden bij het baden in het badlokaal 
tussen het uitkleden en aankleden ongeveer 45 minuten ongekleed gestaan. De meesten 
nemen nu een boek of iets dergelijks mee, om de tijd wat te korten. Vandaag zijn er ook weer 
450 pakketten voor ons aangekomen. Bij het aflezen bleken er twee voor mij bij te zijn. 
Als extra hap eten vanavond om 21.00 uur een eetketel gortmout met ons tweeën opgegeten. 
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Vrijdag 12 november 1943 
Vanmorgen was het in de barak waar de pakketten worden uitgedeeld en gecontroleerd, een 
geroezemoes van stemmen. Het blijft altijd een verrassing als je naam wordt afgeroepen en de 
desbetreffende mof met een mes de touwen doorsnijdt, het papier eraf trekt en het dan verder 
openmaakt. Hij kijkt alles na, maakt zakjes open en steekt een mes ergens verschillende malen 
doorheen, om te kijken of hij niets ongerechtigs kan vinden. Als een van deze moffen een 
verveelde stemming geeft, gunt hij je nog niet eens de couranten die er binnen in zitten, maar 
heeft hij je een grauw of een snauw en ja kan weggaan. Ook nu sta je te kijken wat er alzo inzit, 
maar het was weer fijn in orde. Je hebt je best gedaan lieveling, In gedachten gekust en ook de 
jongens. Het is vandaag weer een blijde dag voor ons allen, het regent wel, maar in ons hart is 
het zonneschijn.  
Het is twee keer extra appèl, omdat er enige onderofficieren van het werk waren weggegaan, 
namelijk om 10.00 en 10.30 uur. Ook een briefkaart ontvangen om naar huis te schrijven. Om 
19.00 uur goed gegeten (tomatensoep) brood met vis. Om 20.30 uur lagen we onder de wol. 
 
Zaterdag 13 november 1943 
Vandaag is het de dag dat we een half jaar in krijgsgevangenschap zitten. Van 13 mei tot heden 
is er al heel wat ellende over onze hoofden gekomen en er zal nog wel meer komen. 
Waar is de tijd gebleven, een half jaar van huis, van vrouw en kinderen. Achteraf bekeken zijn 
de eerste 3 á 4 maanden het zwaarste voor ons allen geweest. Wat hebben we die maanden 
een honger gekend en wat waren wij mager en ondervoed. En dan de doden die er gevallen 
zijn, alleen al van zuivere ondervoeding in het kamp Altengrabow. En de vernederingen die de 
moffen ons hebben aangedaan om ons maar steeds te pressen om te gaan werken voor hen. 
Velen zijn er gevallen die het niet meer wilden of konden volhouden en hebben toegegeven en 
zijn gaan werken. En de deining die er steeds bestond als het bekend werd, dat die en die zich 
had opgegeven, om voor de moffen te gaan werken, het waren de gesprekken van de dag. 
Op het laatst ging het zo, dat alles met de nodige geheimhouding gepaard ging en de 
betrokkenen pas op het laatste moment weg ging, zonder dat er van te voren iets van bekend 
was. Alles om maar geen ruchtbaarheid eraan te geven en de stemming van ons alleen niet 
onnodig te verbitteren.  
En dan het besluit van de anderen om koste wat het koste, onder geen voorwendsel te gaan 
werken en er liever bij neer te vallen. Na het vertrek uit het kamp Altengrabow is het toch een 
stuk beter voor ons allen geworden. De persoonlijke behandeling voor ons allen en het dagelijks 
eten niet te vergeten; het is een groot verschil. Ieder ziet dat met zijn eigen ogen. En dan de 
pakketten van onze vrouwen die wij nu steeds ontvangen, ook dat heeft ons moed gegeven. 
Het eten dat de moffen ons geven os werkelijk te weinig om van te leven. Hoe lang zal het 
duren eer wij werkelijk vrij zijn en het groot Duitse rijk onder de knie is? Dat het komt is voor ons 
allen een vaststaand feit. Om 20.00 uur een leuke lezing bijgewoond van de dienstplichtig 
sergeant L. Oomen (kgf. 104086) over de Pygmeeën van Afrika. 
 
Zondag 14 november 1943 
Het is vandaag weer zondag. Na het aardappelen jassen, wat wij iedere dag doen, naar de 
godsdienstoefening gegaan. In gedachten was ik thuis want om deze tijd gingen wij ook in 
Harderwijk of Apeldoorn naar de kerk. Het is een groot verschil. Hier gaat een van ons voor en 
het is wel geen normale godsdienstoefening, zoals in de Hervormde kerk bij ons in Nederland, 
maar het lijkt er toch een heleboel op. En het doet je goed want in deze omstandigheden zijn er 
heel wat mensen die van te voren nooit in Holland in een kerk kwamen, maar nu hier trouw de 
samenkomsten bijwonen. Vandaag bruine bonen en vermicellisoep; het smaakte ons best. Een 
volle maag geeft een tevreden gevoel bij je, maar deze momenten zijn er niet iedere dag. Die 
kan je op het ogenblik nog op je vingers tellen. 
 
Maandag 15 november 1943 
Ik heb vandaag een slechte dag. Sinds zaterdag heb ik hoofdpijn en ben ik verkouden. Ik denk 
veel aan thuis en dat zijn momenten die je in de ban houden. Je kan er moeilijk onderuit.  
Het regent reeds een tijdje en op het moment dat ik dit schrijf is het bij half acht in de avond. Ik 
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ga maar naar bed, ten eerste van de hoofdpijn en ten tweede om de sombere gedachten kwijt 
te raken door de slaap. Dat is het beste als je in de put zit. Iedereen heeft daar op zijn tijd last 
van. 
 
Dinsdag 16 november 1943 
Het stormt en het heeft gesneeuwd. Natte sneeuw valt neer. Af en toe komt het zonnetje weer 
eens er door te voorschijn. Buiten is het een ware modderpoel, waar je in de Poolse leem 
wegzakt en als je niet buiten behoeft te zijn, blijf je lekker binnen. Mijn stemming is een stuk 
beter sinds vanmorgen. Ik zit in bed te schrijven omdat er op het moment niets anders te doen 
is. Er werkt alleen een ploeg van ons buiten om de barak, die op korte palen staat, aan alle 
kanten met het nodige zand dicht te maken. Zodoende hebben win niet zo’n last van de tocht 
die door de naden van de vloeren naar binnen komt. Het is een hele verbetering en wij varen er 
wel bij. In de avonduren met z’n tweeën een grote eetketel soep klaargemaakt en opgegeten, 
wat goed smaakte. Er moeten weer pakketten komen, want het wordt weer dunnetjes met de 
eetwaren. 
 
Woensdag 17 november 1943 
Vannacht is er weer veel natte sneeuw gevallen. Vanmorgen heb ik buiten gewerkt om de barak 
aan de kanten met zand op te hogen en dicht te maken. Vanavond een fijne brief van thuis 
gekregen. Die was op 3 november jongstleden van huis gestuurd. Alles was thuis goed. En tot 
slot van deze dag vroeg onder de wol. 
 
Donderdag 18 november 1943 
Het is vandaag koud, echt waterkoud. Vanmiddag weer een paar uur gewerkt in de buitenlucht 
om zand te scheppen voor de dichtmaking van onze barak. Je merkt bij dit weer dat je hongerig 
bent. Het weer is dusdanig dat je beter binnen dan buiten kunt zijn. Binnen bij de kachel is het 
beter. Er zijn weer pakketten voor ons gekomen, maar bij het aflezen hiervan bleek dat ik er niet 
bij was. Maar afwachten tot aanstaande vrijdag, dan maak ik weer een kans. Vanavond maar 
vroeg naar bed, want tot morgen 11.00 uur is het vasten; met andere woorden niet eerder eten 
in je maag dan om 11.00 uur.  
 
Vrijdag 19 november 1943 
Geen vermelding. 
 
Zaterdag 20 november 1943 
We hebben nog steeds om 07.30 uur appèl en bij het opstaan is het dan nog donker. Wanneer 
zullen ze dat appèl eens een half uur later instellen? Weer een brief en briefkaart blanco 
ontvangen voor naar huis te corresponderen. 
 
Zondag 21 november 1943 
Weer een van de vele zondagen is om sinds we hier zijn aangekomen. Vandaag een brief naar 
huis geschreven, dat het hier nog goed gaat. Met het schrijven naar huis moet je goed uitkijken 
wat je op papier zet. Dat je honger hebt en al dat soort dingen meer, is natuurlijk totaal 
verboden. Doe je het toch, dan heb je kans dat je uitgeschakeld wordt van het ontvangen van 
blanco brieven en briefkaarten om naar je vrouw te schrijven. Of je moet bij de heren komen om 
rekening en verantwoording af te leggen en dan ben je nog niet gelukkig. 
 
Maandag 22 november 1943 
Vanmorgen weer met graafwerk beziggehouden, maar omdat het zo ging regenen er mee op 
moeten houden. Vanmiddag een blanco briefkaart gekregen om naar huis te corresponderen. 
Mij vervolgens beziggehouden met mijn was; dat is het schoonmaken van mijn ondergoed. Dat 
kan ook weer eens een beurt hebben. Het is een vrouwenwerkje, maar wat wij hier zelf moeten 
doen. Het valt niet mee om sokken, onderbroek en flanel te wassen, maar je leert het wel. En 
als het gedaan is, dan ben je toch weer tevreden als je het hele zaakje aan de lijn ziet hangen 
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om te drogen. Bij regen moet je het in de barak aan een lijn hangen. De kachel zorgt dan wel 
voor de rest. 
 
Dinsdag 23 november 1943 
Het is buiten koud, maar het zonnetje schijnt weer. Krakau zie je weer duidelijk liggen. Het is en 
het blijft steeds nieuw voor je om naar te kijken. Er zijn pakketten aangekomen, maar er is er 
geen één voor mij bij. 
 
Woensdag 24 november 1943 
Geen vermelding. 
 
Donderdag 25 november 1943 
Vanmorgen om 08.00 uur gebaad en ontluizing erbij en om 11.30 uur eten. De morgen is dan 
meteen weer om. Gelukkig dat wij nu een mooie collectie boeken in de bibliotheek hebben. 
Daardoor lezen we veel om de tijd te doden en omdat je anders niet weer hoe de uren ook in de 
avond door te komen. 
Nog steeds horen wij geen nieuws uit de buitenwereld, dat wil zeggen, via de radio hier uit het 
kamp, omdat de luidspreker defect is. 
 
Vrijdag 26 november 1943 
Het regent buiten en het is een modderige boel. We waren met ons tweeën een spelletje aan 
het doen, toen de post gehaald moest worden. Ook mijn naam werd afgeroepen en een brief 
voor mij was erbij. Als de post komt, is iedereen muisstil. Geen één hoor je. Iedereen staat of zit 
met gespannen oren te luisteren of zijn naam er soms bij kan zijn. Daarna zie je een ieder naar 
zijn bed, op een bank of iets dergelijks gaan, de brief openmaken en aandachtig lezen. De 
eerste ogenblikken daarna is het nog stil en dan hoor je wel eens iets, bijvoorbeeld mijn vrouw 
is niet goed, of mijn kind is ziek en het beroerdste ervan is, dat je niets eraan kan doen. Je zit 
hier maar dat is dan ook alles. Nog steeds geen pakketten voor mijn aangekomen. Het is nu al 
weer 14 dagen geleden dat het laatste pakket voor mij is aangekomen. Zodoende is ook alles 
op. 
 
Zaterdag 27 november 1943 
Het heeft vannacht hevig gestormd, gepaard met natte sneeuw. De wind loeide om de barak 
heen. Soms dacht je hij gaat er aan en wordt meegenomen. Het is een prettig gevoel om dan 
warm in je dekens te liggen en dat te horen. Wat het eten aangaat is het sober. De gehele 
morgen ben je nuchter en pas om 11.30 uur krijg je het eerste eten in je maag; een ¾ liter eten 
is niet veel. En als je het op hebt ben je nog even hongerig als toen je er aan begon. 
Zodoende om 16.30 uur mijn gehele rantsoen brood achter elkaar opgegeten. En nu maar weer 
wachten tot morgenochtend 11.30 uur. Het is een heel stuk en zolang er geen pakketten komen 
van het Rode Kruis uit Genève, zal het wel zo blijven. Vet moeten we hebben, anders heeft het 
niet veel. Ik heb het idee dat er verschillende pakketten van thuis niet hier aankomen. Met 
andere woorden, dat er pakketten ontvreemd worden eer ze hier aankomen. 
 
Zondag 28 november 1943 
Vanmorgen om 06.30 uur in de rij om een rantsoen zogenaamde thee te ontvangen. En het is 
nog zo, ben je er te laat bij, dan is het nog op ook en heb je helemaal niets te drinken. Die thee 
vult je maag nog wat, want eten komt er niet eerder in dan om 11.30 uur.  
Het is wat koud buiten en het zonnetje schijnt een beetje. Het heeft ook een beetje gevroren. 
Van 09.15 tot 10.00 uur een wandeling buiten gemaakt. Toen naar de samenkomst. Zodoende 
was het na afloop hiervan meteen eten. De zaterdag en de zondag zijn nog steeds de slechtste 
dagen van de week wat het eten aangaat. Maar je denkt ook aan huis, wat je daar op dit 
moment ongeveer deed. Om 17.00 uur van een ander een maaltje bruine bonen gekregen en 
natuurlijk heerlijk opgegeten. 
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Maandag 29 november 1943 
Het regent buiten pijpenstelen. Het lijkt wel de natte moesson, zoals ze in Indië zeggen. 
Hoe zou het thuis zijn? Ik kijk naar de foto boven mijn bed, naar ons vieren en een groot 
verlangen om uit deze ellende te ontvluchten welt in mij op. Hoe lang zal het nog duren, peins ik 
bij mijzelf. Het is nu bijna 6 ½ maand geleden dat ik weg ben. Maar als ik in stilte nadenk over 
alles, dan merk ik dat ik ontevreden ben. Mag ik God niet danken voor alles, dat hij mij nog 
maar steeds heeft gespaard, mij bewaard heeft voor ziekte en dergelijke? Dat ik geen buikloop 
heb gehad, die zo erg was in het kamp Altengrabow, dat de kleinste helft er ziek aan lag, met al 
de ellende daaraan verbonden. 
 
Dinsdag 30 november 1943 
Ik heb vanmorgen een paar nieuwe klompen ontvangen. Ik had geen gevoel in mijn benen 
vanwege de kou. Dat komt door het staan in de open lucht eer ik aan de beurt was. 
Ook vandaag geen pakketten van thuis ontvangen. Het is vrijdag drie weken geleden dat het 
laatste voor mij is ontvangen. Al met al een eigenaardige beweging. Ik weet niet wat ik er van 
moet denken. Ik lag al om 20.00 uur in bed. Het is niet prettig om maar steeds namen te horen 
afroepen, maar je eigen naar is er steeds niet bij. Hoe kan dat nu? Iedere week wordt er thuis 
een pakket afgestuurd naar mij en ik krijg het niet. Dan is er maar een mogelijkheid: het wordt 
gestolen. 
 
Woensdag 1 december 1943 
Ook deze dag is als al de anderen. Lezen, bij de kachel zitten, vroeg naar bed om maar te 
slapen. En zo gaat deze dag ook weer om als de voorafgaande. 
 
Donderdag 2 december 1943 
Het is op het ogenblik ongeveer 18.45 uur. Ik zit bij de kachel een bakje koffie te waren. Buiten 
is het koud en het sneeuwt. Veel is er niet aan. Het slapen gaat op het ogenblik vrij goed. Zo 
juist las ik in de Apeldoornsche courant dat de zoon van Kip (kgf. ?) aan het front gesneuveld is. 
Weer twee blanco brieven ontvangen om weer eens naar huis te schrijven. Ik mag hopen dat zij 
dan met de kerstdagen thuis zijn. 
 
Vrijdag 3 december 1943 
Het is weer flink koud en het heeft vannacht veel gevroren. Er zijn weer veel pakketten uit 
Holland gekomen, maar voor mij was er weer geen een bij. Het is om uit je vel te springen. Ik 
kan het niet meer volgen. Het is een kaal St-Nicolaasfeest. Voor ongeveer drie weken geleden 
heb ik het laatste pakket van thuis ontvangen.  
 
Zaterdag 4 december 1943 
Het is nog steeds fris weer en het vriest aardig. Ik heb een brief naar huis gestuurd waarbij ook 
eens gevraagd of er iedere week een pakket voor mij wordt weggestuurd en gevraagd zo nodig 
daarover eens het Nederlandse Rode Kruis in te lichten. In de avonduren om 20.30 uur, vroor 
het al meer dan 12° Celsius. Het is een zuidoosten wind. Maar het is een heel andere koude 
dan in Nederland, droger en bij deze koude is het niet zo gemeen koud als in Nederland. Dat 
komt, omdat het hier een landklimaat is en wij in Nederland een zeeklimaat hebben. 
 
Zondag 5 december 1943 
Het vriest nog steeds behoorlijk. Binnen in de barak gaat het, wat de koude aangaat, omdat er 
nu twee kachels branden. Je moet bij deze kou wel een beetje dicht erbij kruipen, anders voel je 
er niet veel van. Toch de gehele middag in bed gelegen tot 19.00 uur. Toen er weer uitgegaan 
en bij de kachel gaan zitten. Een uurtje zitten lezen en maar naar bed gegaan. Weinig eten en 
buiten ook geen weer om te wandelen. Het kan niet anders of je gaat maar naar bed. Het is 
geen prettige zondag voor mij geweest. 
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Maandag 6 december 1943 
Het heeft vannacht hard gevroren. Ik denk zo tussen de 20 tot 25° Celsius. Maar nu schijnt de 
zon lekker en is het prachtig weer.  
We vieren vandaag het feest van Sint-Nicolaas, maar de cadeautjes moet je er maar bij denken. 
Ik ben in gedachten bij jullie thuis en op deze dag gaat er weer veel in je om als je daaraan 
denkt. Vanmiddag om 14.00 uur is er een tombola, grabbelton, enz. enz. en om 18.00 uur is er 
een St-Nicolaasfeest en wel in barak no. 15. Deze barak is tevens ingericht voor de 
godsdienstoefeningen voor de R.K. en Protestantse militairen, voor studiedoeleinden en voor 
bibliotheek ingericht. Er is een vast toneel ingemaakt, met toestemming van de Duitsers 
natuurlijk, versierd met St-Nicolaasplaten en dergelijke. 
Ook houden ze in deze barak het zogenaamde “Hengstenbal” dan dansen de mannen met 
elkaar op de muziek van een grammofoonplaat. Om 18.00 uur begon dat feest in het bij zijn van 
ongeveer een 300-tal onderofficieren. Het muziekstrijkje van 6 man gaf leuke muziek ten beste. 
Het feest werd geopend met het zingen van “Wiens Neerlands Bloed”. Daarna een toespraak 
van de Opperschipper Heerschap en het hijsen van een miniatuurvlaggetje van rood, wit en 
blauw. Daarna verschillende Sint-Nicolaasliedjes, voordrachten, telepathie, enz. afgewisseld 
met muziek van het muziekstrijkje. Om 21.00 uur was ook dit feest weer afgelopen. Een feest 
zonder cadeautjes of geschenken. Toch waren we blij, want het was een zeer welkome 
afleiding in ons dagelijks bestaan. 
Bij de tombola en grabbelton waren kleine geschenken, zoals een stukje zeep, een 
scheermesje, theesurrogaat, idem van koffie, enz. Al met al heeft het ons iets gegeven, van 
hetgeen we hebben gemist, namelijk dit feest wat niet gevierd kon worden bij onze vrouwen en 
kinderen.  
 
Dinsdag 7 december 1943 
Vandaag heb ik weer eens een pakket van thuis ontvangen. De laatste die ik had ontvangen 
was precies 26 dagen geleden aangekomen. De inhoud was in orde. Ook weer een briefkaart 
blanco gekregen om naar huis te schrijven. 
 
Woensdag 8 december 1943 
Het heeft vannacht behoorlijk gesneeuwd. Er is zeker 15 centimeter gevallen. De vorst is 
verdwenen. Overal om je heen is het een witte wereld. Hoe zou het er in Holland uitzien? 
Zouden de jongens daar ook sneeuwballen aan het gooien zijn onder elkaar? Als je aan thuis 
denkt, dan weet je niet waar je aan toe bent, het is een wild verlangen dat in je opkomt. 
Vanmiddag weer 54 sigaretten op conto voor de maand december ontvangen. Wie had gedacht 
dat wij in Polen zouden komen en daar een winter zouden meemaken?  
Op het ogenblik regent het en is het buiten spiegelglad. Als je eruit moet, is het alleen om naar 
de bult te gaan. 
 
Donderdag 9 december 1943 
Weer een Duitse maatregel die voor ons van belang is, omdat het onze maag betreft. Vanaf 
gisteren is het rantsoen aardappelen verlaagd, groente verhoogd en per week 100 gram brood 
meer. Bij de kachel zittend twee brieven van thuis gelezen, die voor mij waren gekomen. Ik was 
er heel blij mee, want het was 14 dagen geleden dat ik de laatste post van thuis had ontvangen. 
Bij het lezen was ik in gedachten bij hen die thuis zijn. 
 
Vrijdag 10 december 1943 
De sneeuw ligt er nog steeds, maar is door het lopen vast geworden. Het vriest ook nog een 
beetje en het zonnetje schijnt. We hebben met ons tweeën een wandeling gemaakt, de vaste 
ronde, zo loop je met goed weer kilometers, zonder dat je het zelf weet. Een ronde zal wel gauw 
een 700 meter zijn. Je loopt langs de binnenkant van het prikkeldraad en je ziet dan nog eens 
wat. Bovendien verfrist het je geest en je blijft fit. Een wandeling van een half uur is heel wat, 
We dezen het om een lekker warm te worden. In de brief van thuis gelezen dat Bouke in de 
lange broek rondloopt. Wat zal hij dan groot geworden zijn. Ook Maxs zal wel groot zijn 
geworden in deze maanden. Ik gaf er heel wat voor als ik jullie drietjes eens zag. Ik geloof dat jij 
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je meer zorgen over mij maakt, dan ik over jullie. Het was vanmorgen een groot ogenbliek, toen 
de hoofdvertrouwensman in de barakken bekend liet maken dat er een wagon met 
levensmiddelen voor ons kamp was aangekomen. Zijn dit de langverwachte Amerikaanse 
pakketten? Een geweldig gejuich brak los toen dit bekend werd gemaakt. Het beetje eten heeft 
niemand van ons zo lekker gesmaakt als op dit moment. De zending was van 20 november 
jongstleden. Weer een bekendmaking dat de zending levensmiddelen bestaat uit Engelse 
pakketten. Dat zal wat beloven! Het is een dag die we niet gauw zullen vergeten. Het is een dag 
om God te danken wat ik dan ook gedaan heb. 
 

 
Het Stalag 369 Kobierzyn in de sneeuw 

(foto uit Prisoners of War in occupied Kraków”, Tomas Owoc, 2016). 

 
Zaterdag 11 december 1943 
Er waait een koude oostenwind over het kamp. Maar wij zijn in goede stemming. De laatste 
dagen hebben we steeds een volle maag gehad dankzij de pakketten van thuis die we hebben 
ontvangen. Maandag worden de pakketten verdeeld en zullen we wel menige verrassing 
beleven. Ja, wat doet eten niet voor wonderen. Je ziet het om je heen, wat dat toverwoord 
betekend: “Pakketten”. 
 
Zondag 12 december 1943 
Om 11.00 uur werd door de hoofdvertrouwensman de majoor Tromp bekend gemaakt dat er 
twee vaatjes Deense haring aan ons zijn verstuurd. Ook een zending gecondenseerde melk is 
voor ons afgestuurd. En nu om 13.00 uur weer een bekendmaking, je kan het niet meer 
bijhouden, dat er weer een wagon levensmiddelen is aangekomen. Het zijn Amerikaanse 
pakketten, die nog vandaag gelost moeten worden. Nu, aan handen is er geen gebrek. Er 
geven er zich meer op om mee te helpen bij het lossen, dan dat er mee mogen. In totaal bleken 
er na lossing te zijn: 1139 stuks pakketten, 1 kist met 30.000 sigaretten.  
Een onderzoek stelde vast dat een kist met 12.000 sigaretten en 25 x 4 pakketten uit de wagon 
waren gestolen. Het was een wonderlijke dag met vele verrassingen en met vele emoties voor 
ons allen. God gedankt voor al deze weldaden.  
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Maandag 13 december 1943 
Het is buiten akelig weer; een koude wind. Als je niet buiten behoeft te zijn dan kan je beter  
binnen blijven en lekker bij de kachel blijven zitten. We hebben nog geen pakketten ontvangen.  
Om 19.30 uur ben ik naar bed gegaan. Nu is weer bekend gemaakt dat vanaf vandaag het om 
06.30 uur opstaan is. 
 
Dinsdag 14 december 1943 
Vanavond om 17.00 uur voor het eerst sinds wij in krijgsgevangenschap zijn, een Rode Kruis 
pakket ontvangen. Dit zijn de eerste pakketten van het Rode Kruis uit Genève. Het was een 
Engels pakket. de vreugde over het ontvangen hiervan was in het hele kamp groot. Te 
bedenken dat wij hiervan hadden gedroomd, hadden zitten piekeren waarom het toch zo lang 
duurde en nog veel meer, maar nu is het dan een tastbaar feit geworden. De moffen zijn bij het 
uitdelen nog behoorlijk beduveld ook. De regel is, dat bij het uitdelen van deze pakketten de 
blikken worden opengemaakt of dat je ze in het magazijn in bewaring geeft tegen een 
ontvangstbewijs. De inhoud bestond uit een blik corned beef, een blik reuzel, een blik 
leverpastei, een blik margarine, een pakje kaas, een pakje cakes, een pakje thee, een pak 
chocolade, een pakje suiker, een pakje eierpoeder, een pakje groente, een pak of bus 
havermout, een bus stroop, een bus jam, een bus appelpudding en nog enige kleine dingen. 
Het is in onze barak een lollige stemming. Ieder is de koning te rijk, want wat we nodig hebben 
is vet en nog eens vet. Als je eens linke en rechts om je heen kijkt, dan zit die te eten, die maakt 
een blikje open, en weer een ander zit danig te schransen dat het een lust is om er naar te 
kijken. Dat moesten ze thuis eens zien, het is om te watertanden. Vele vettigheden zijn erbij, 
waar we zo naar verlangd hebben en wat we zo lang hebben ontbeerd. Morgen ontvangen we 
nog ieder een half pakket de man en dan is de Engelse zending weer op.  
Nog te vermelden van het pakket dat er nog bij zat een stukje toiletzeep, een bus rijst met room, 
en een pakje pepermuntsnoepjes. Ik geloof niet dat er vanavond iemand van ons met een lege 
maag naar bed is gegaan. 
 
Woensdag 15 december 1943 
Om 10.00 uur met twee man een Engels pakket ontvangen. De inhoud bestond nu uit: een blik 
sardientjes, een pakje kaas, een blikje leverpastei, een blikje bacon, een blik boter, een bus 
jam, een bus bonen met vlees, een bus melk, een pakje thee, een pakje chocolade, een stukje 
toiletzeep, een zakje snoep, een pak suiker. Een hele verzameling was het om met twee man te 
delen. Vanmiddag hebben we een fijn kopje thee, voor het eerst na maanden, gedronken. 
Je was de smaak helemaal ontwend. Op dit moment worden de sigaretten verdeeld. Ieder van 
ons ontvangt er maar liefst 85 stuks tegelijk. Om 16.30 uur een pakket van thuis ontvangen, 
gedateerd 22 november jongslede, waarin onder andere in zat: een onderbroek en een 
zakdoek. Met voldoening en met dank aan Hem, die ons dit heeft geschonken, naar bed 
gegaan. 
 
Donderdag 16 december 1943 
Vanavond van thuis een brief ontvangen en fijn bij de kachel zitten lezen. Het enige wat je wel 
een bedenkt is dit; als er eens een thuis ziek wordt, of nog erger, je kan hier niets doen dan 
alleen maar afwachten. Uit dit prikkeldraad kom je niet meer, of de oorlog moet afgelopen zijn. 
Dat beklemt je vaak, maar laten we God bidden dat ons dit niet overkomt en we hen die ons lief 
en dierbaar zijn, ook weer gezond en wel terugzien. 
 
Vrijdag 17 december 1943 
Vanmiddag van 13.00 tot 16.00 uur met een ploeg van twintig man buiten het kamp gegaan om 
aardappelkuilen open te maken, deze op wagens te laden, bestemd voor het kamp. Dat is 
kamparbeid en daar kom je niet onderuit. De Conventie van Genève zegt dat dit toegestaan is 
en dan is het afgelopen. Toen dit klaar was, deze wagens naar een oud fort gereden, dat 
behoord tot dit kamp, waar onder andere wortelen, rode kool, enz. opgeslagen lagen. Veel is 
hiervan meegenomen, zodat ik onder andere nog een zakje vol kleine worteltjes, een rood 
kooltje en een stel aardappelen in mijn bezit had. Ik heb grote angst uitgestaan dat ik bij de 
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ingang van het kamp eventueel onderzocht zou worden. Maar dat viel nogal mee, zodat we 
ongehinderd doorkwamen. De uren waren omgevlogen eer we er erg in hadden. Het eten 
smaakte mij lekker, het was echter een dun soepje. Zo dun was het nog niet eerder geweest. 
 
Zaterdag 18 december 1943 
Het heeft vannacht minstens een 20 tot 25 graden gevroren. Alles was bedenkt met een dikke 
laag rijp, wat een prachtig gezicht was om naar te kijken. Vanmiddag om 16.00 uur heerlijk 
gegeten. Verse aardappelen met rode kool en een heerlijke jus van twee porties vet wat wij 
kregen. We kunnen nu ook ons eten klaarmaken in de zogenaamde “kleine keuken”. Dat is een 
oven die gebouwd is in het waslokaal. Deze maaltijd was voor het eerst na zeven maanden 
alles apart. Tot slot met zijn tweeën een bus rijst met room opgegeten. Dit was alles bij elkaar 
genomen een maaltijd om niet te vergeten. 
 
Zondag 19 december 1943 
Het is prachtig winterweer met in de nachtelijke uren een dikke 15 graden vorst. Het eten is wat 
je noemt, nu wij vol pakketten zitten. We nemen het er nu eens goed van. We kunnen nu ook 
weer een fijne kop koffie drinken dankzij de Amerikaanse pakketten en de gecondenseerde 
melk die we erbij hebben en ook de bussen melkpoeder. Het eten van Hitler en Co is nu opeens 
slechter voor ons geworden. Zelf onze aardappelen schillen mag niet meer, omdat het in de 
barak zo vuil wordt. Wij eten nu zogenaamde pelaardappelen, ongeschilde aardappelen die 
daarna gekookt worden. Wat dat aangaat is het er dus niet beter op geworden. 
 
Maandag 20 december 1943 
Ettelijke mensen van ons zijn na de eerste dagen flink ziek geweest. Overeten en vele malen 
naar de bult, om het kwijt te raken, De meesten van ons konden er niet meer tegen, of liever 
hun darmen waren er niet meer tegen bestand. Dit is nu afgelopen, maar nu lijden verschillende 
mensen aan geelzucht. Men zegt dat het komt door de overgang van het eten, door de andere 
voeding die ontstaat van het eten uit de pakketten. Het heeft de hele nacht flink geregend en 
ook een deel van de dag. Daardoor is het spiegelglad buiten de barakken. De vorst is nu weer 
weg. Het blijkt dat het ook in Polen hetzelfde weer is als in Holland. 
 
Dinsdag 21 december 1943 
Het weer is niet veel bijzonders. Op het ogenblik is het koud, guur, mistig en wat vorst. Je komt 
alleen naar buiten om naar de bult te gaan en het is oppassen, want het is ook nog overal 
spiegelglad. In de namiddag een pakket van thuis ontvangen, inhoud: appelen met een 
suikerhart. We krijgen af en toe van het Nederlandse Rode Kruis couranten vanuit Nederland. 
Het is weer eens leuk om berichten vanuit Hollandse couranten te beluisteren. Deze waren van 
de maand december 1943. Ook weer een briefkaart naar huis geschreven. 
 
Woensdag 22 december 1943 
Door het wisselvallige weer ben ik aardig verkouden. Het is in de barak een genies en een 
gehoest van jewelste. We slapen hier stukken in de dag. Met al die koude hebben we het 
gelukkig niet koud gehad in bed. Ik heb van een deken een soort slaapzak gemaakt, waar ik 
helemaal in lig. Dan de andere dekens over mij heen en als het te fris is, nog de uniform erover. 
Wat velen van ons verwonderd is dat er nog steeds in ons kamp geen geestelijke verzorgers 
zijn aangekomen. Een aalmoezenier en een dominee zijn nog steeds de personen waar wij 
allen met smart op wachten. Bij de onderlinge godsdienstoefeningen liggen de Duitsers ons wel 
geen moeilijkheden in de weg, maar het is toch geen ideale toestand. Laten we maar het beste 
er van hopen, wie weet komt hierin ook gauw verandering. 
Morgen ontvangen we allemaal weer een Amerikaans pakket. Vanmorgen om 11.15 uur twee 
brieven van thuis ontvangen; alles was nog goed met hun drietjes. 
 
Donderdag 23 december 1943 
Om 13.00 uur was het in het kamp spiegelglad en hebben we wederom een Amerikaans pakket 
ontvangen. De inhoud bestond uit: een bus melkpoeder voor zeven liter, een pakje biscuitjes 
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van twaalf stuks, drie pakjes sigaretten, een pakje kaas, een pak rozijnen, een pak klontjes met 
40 stuks, twee stukjes toiletzeep, een pak chocolade waarin verwerkt verschillende vitamines, 
een bus boter/margarine met dierlijk vet erin (1 pond), een busje citroenextract, een bus zalm, 
een bus leverpastei, een busje mokkakoffie, een bus vlees en een busje corned beef. 
Van het Nederlandse Rode Kruis tegelijk ontvangen twee grote appels/goudrenetten. Het 
Amerikaanse pakket was een pakket no. 9A en het was als kerstpakket bedoeld. Het is de 
laatste weken een regen van pakketten die over ons allen wordt uitgestort. Je weet niet wat je 
proeft nu je een kop mokkakoffie kan klaarmaken. Ook aan je lichaam merk je goed dat al deze 
vette spullen je goed doen. Dat moesten ze thuis eens kunnen zien en ook kunnen opeten. 
 
Vrijdag 24 december 1943 
Vandaag is het de dag voor kerstmis. Er gaat veel in je om. De vreselijke oorlog gaat 
onverminderd door en er zijn geen tekenen die erop wijzen dat het voor eerst af zal lopen. Wel 
is een ieder van ons er van doordrongen dat Duitsland de oorlog glansrijk heeft verloren. Maar 
dat zegt voor ons niets. Wij komen hier niet eerder uit dan wanneer deze oorlog is afgelopen. 
En met al deze vooruitzichten denk je aan thuis. Verleden jaar bij je vrouw en je jongens en nu 
hier in deze ellende. Maar dan denk je weer aan andere dingen. Heeft God hier een bedoeling 
mee, dat ik hier in dit kamp zit? Ik weet bij mijn eigen van wel, maar wat? Nee, op deze dag 
moet er eerder een danklied op de lippen zijn voor het feit dat God mij heeft gespaard en hen 
die achtergebleven zijn. En nog meerdere dingen zijn er, als je in de stilte erover gaat denken. 
Ik leg het maar neer en weet dat God het wel zal maken.  
En nu morgen is het Kerstfeest. De Feldwebel heeft aan onze barak no. 13 een kerstkrans van 
groen gegeven en zodoende is de barak een beetje versierd, wat een leuk gezicht is. In de 
avonduren is het gaan sneeuwen. Wie weet hebben we als het zo door gaat morgen een witte 
Kerstmis. 
 
Zaterdag 25 december 1943 (Eerste Kerstdag) 
De sneeuw valt nog steeds in grote vlokken neer. Het is een pracht van een witte Kerstmis. 
Alles zit dik onder de sneeuw en het is een prachtig gezicht. Vanmorgen om 05.00 uur lag ik 
reeds wakker en hoorde ik de Fransen in het kamp zingen.  
Om 07.15 uur naar de feestelijk versierde barak no. 15 gegaan, waar ook een versierde 
kerstboom stond en waar de protestanten en katholieken een bijeenkomst hielden. De 
bijeenkomst werd geopend met gebed. Ons zangkoor zong onder andere “stille nacht, heilige 
nacht”, waarna het Kerstevangelie werd voorgelezen. Daarna sluiting met gebed. Om 08.15 uur 
kwamen we bij elkaar voor de protestantse godsdienstoefening. Op deze dag die ik in 
gezondheid mag vieren, denk ik aan hen die thuis zitten. Er gaat zoveel in je om.  
Gelukkig dat we nu wat het eten aangaat niet hoeven te piekeren, want als we het eten van 
Hitler zien, dan is het niet veel bijzonders; drie aardappelen met wat wortelen. Ik heb van 
sergeant J.D. Bootsma (kgf. 105144) wat pelaardappelen gehad, zodat ik puree heb gemaakt. 
Overal worden op deze dag ware feestmaaltijden aangericht. Je ruikt de geuren van allerlei 
lekkers. Een sergeant die van beroep banketbakker is, heeft menige grote en prachtige taarten 
klaargemaakt. Het was een lust om te zien. Om 17.00 uur met vijf man in de barak van sergeant 
Bootsma ook een feestmaaltijd gebruikt. Het bestond uit gebakken aardappelen met doperwten 
en kleine worteltjes, jus en gebakken corned beef, verder nog twee flinke puddingen met 
rozijnen en pruimen erin. 
We hebben heerlijk gegeten, zelfs teveel, wat later bleek want ik heb een gele tijd op mijn bed 
gelegen met een vreselijk gevoel in mijn buik. Ik had voor het eerst sinds ik hier ben teveel 
gegeten. Ik heb later nooit geweten dat je daar zo beroerd van kan zijn. Om 20.00 uur bij de 
brandende kerstboom in barak no. 15 door het zangkoor kerstliederen gezonden en 
kerstverhalen voorgelezen. Deze eerste Kerstdag is wonderlijk fijn voorbij gegaan. 
 
Zondag 26 december 1943 (Tweede Kerstdag) 
Ook deze 2e Kerstdag is een fijne dag voor mij geweest, ondanks het echter winterweer, 
sneeuw en wind. Hij is omgevlogen eer je het wist. Gedurende de Kerstdagen is er geen 
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middagappèl om 11.00 uur. En zo zijn deze dagen waar ik zo tegenop zag, echte dagen voor 
mij geweest. 
 
Maandag 27 december 1943 
Door de hoofdvertrouwensman is bekend gemaakt dat van het Nederlandse Rode Kruis bericht 
is ontvangen, dat op 29 november jongstleden 360 pakketten voor ons kamp zijn verzonden. Er 
zitten gedistribueerde artikelen in en ze zijn bedoeld als een Kerst- en Nieuwjaarsgroet vanuit 
het vaderland. Het kan dus niet lang meer duren, of ze moeten hier aankomen.  
De laatste dagen maak ik puree van overgeschoten aardappelen. Ik doe er melk in van de 
melkpoeder en met boter erbij is het een stevige kost wat mij goed smaakt. 
 
Dinsdag 28 december 1943 
Van 08.00 tot 10.00 uur gebaad en zogenaamd ontluizing, daarna gegeten. 
Het is vervelend weer. Dan weer dooien en dan weer vriezen. 
Een briefkaart naar huis geschreven. Morgenochtend om 08.45 uur een pakket halen van thuis. 
Het is het 16e dat ik ontvang. Dankzij ons Rode Kruis ontvangen we nu ook Hollandse 
couranten van de lopende maand, zoals de Telegraaf, de Nieuwe Rotterdamse courant, enz. 
Zodoende lezen we weer eens het nieuws en weten we wat er zo’n beetje gaande is. 
Hier is alles van de buitenwereld afgesloten en we weten, horen en zien niets. 
 
Woensdag 29 december 1943 
Mijn pakket van thuis opgehaald en het was weer fijn in orde. Dankzij een pakje rooktabak en 
een pijp kan ik af en toe een pijpje roken. Als je het een hele tijd niet hebt gedaan, dan smaakt 
dat wel. En als klap op de vuurpijl nog vanavond twee brieven van thuis ontvangen; het waren 
particuliere brieven. De dagen gaan met de regelmaat van een uurwerk om. 
 
Donderdag 30 december 1943 
In het hele kamp heerst er een opgewekte stemming. Dat komt ten eerste door de pakketten, 
wat goed eten voor ons betekent en ten tweede de post functioneert vrij goed. Deze twee feiten 
zijn de hoofdpilaren waarop alles berust. Hapert één van deze, dan is het met ons mis. 
Om 14.00 uur weer allen een Amerikaans pakket ontvangen, de inhoud is gelijk aan het eerste 
dat wij kregen.  
 
Vrijdag 31 december 1943 
Het is in de morgen, ik zit in de barak bij het raam en kijk naar buiten. Veel fraais is het niet, er 
is een flinke sneeuwjacht en je kunt niet ver zien. Het is een witte wereld.  
Hoe zou het er uitzien in Harderwijk, zouden ze nog gezond zijn en ook het eten, hoe zou het 
daarmee zijn? Dat zijn dingen die je vaak verontrusten. Nu ik het zelf goed heb denk ik direct 
aan hen en al zeggen ze dat het goed gaat, is het ook werkelijk zo? Wij mogen toch ook niet 
precies zeggen hoe het met ons gesteld is. Dingen waar je over zit te piekeren en je voelt je op 
die momenten machteloos en tot niets in staat. De laatste maanden zijn anders omgevlogen, 
maar het verlangen naar huis, daar kan je niet overheen.  
Ik kan mij best voorstellen dat er mensen zijn die heimwee krijgen, of die van het piekeren niet 
goed worden. Het pakket van thuis ontvangen. Er zat onder andere in: een slip-over, geroosterd 
brood en in gedachten zie je dat het wordt ingepakt door hen die je lief zijn. Wat is aardse liefde 
iets geweldigs tussen man en vrouw. Maar wat zal de liefde van Hem, die zijn bloed voor ons 
gegeven had groot zijn. We kunnen en zullen dit nooit begrijpen, maar dat geeft ook niet. Als we 
het maar kunnen geloven en aannemen.  
Om 18.30 uur Bijbellezing, de laatste van dit jaar. De stemming in onze barak is goed. 
Sommigen hebben taartjes en taarten laten maken. 
Om 20.00 uur is het Oudejaarsavond met zang, muziek en spel met tombola voor de eerste 
helft van het kamp, want de barak is te klein voor ons allen. De jaarwisseling was stil. Ik was in 
gedachten bij jullie drietjes, het kon toch ook niet anders. Het is voor ons een Oudejaarsavond 
in krijgsgevangenschap geweest om nooit te vergeten. En ik bid in stilte; God laat dit dan ook de 
eerste, maar ook de laatste zijn.  
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Een witte wereld tussen het prikkeldraad van Stalag 369 Kobierzyn 

(foto uit Prisoners of War in occupied Kraków”, Tomas Owoc, 2016). 

 
Om 01.30 uur waren we in de barak terug. Vele handen gedrukt, met de beste wensen. Mijn 
handen deden er zeer van. Vrij gauw ben ik daarna in slaap gevallen. 
 
Zaterdag 1 januari 1944 
Om 18.00 uur bij een sneeuwstorm de uitvoering bijgewoond van het 2e gedeelte muziek, zang 
en spel. Alles stond op een goed peil, we hebben genoten van alles. Tenslotte na afloop 
tombola. Ik was zo gelukkig om een pak rozijnen en een bus cacao, een blik boter, een pak 
suiker en een stukje toiletzeep te winnen. Om 21.30 uur was deze voorstelling weer afgelopen 
en om 22.00 uur lag ik voldaan van deze avond onder de wol. 
 
Zondag 2 januari 1944 
Het dooit en het regent en het is geen prettig weer buiten. Om 08.15 uur onze 
godsdienstoefening gehouden en om 19.00 uur onze Bijbellezing. 
Bij de laatste uitdeling van Amerikaanse pakketten deed zich iets bijzonders voor. Op de pakjes 
“Marvels” stond op de achterkant “De groeten van het Amerikaanse Rode Kruis”, dat was geen 
bijzonders, maar op de pakjes “Raleigh” stond ook op de achterzijde “Wij vechten voor uw 
vrijheid”, alles vertaald in het Nederlands. Dit laatste was een doorn in het oog van de Duitsers, 
die eisten dat het laatste opschrift werd verwijderd. Toch zijn nog verschillende van deze 
zinseden door ons heimelijk meegenomen.  
 
Maandag 3 januari 1944 
Morgenmiddag moet ik weer een pakket afhalen. Het 18e dat ik van huis krijg. Ook een 
briefkaart geschreven. Het is een grote modderpoel in het kamp. Dat komt omdat de grond uit 
leem bestaat en zodoende kan het water niet wegzakken. 
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Dinsdag 4 januari 1944 
Om 14.00 uur onder natte sneeuw, mijn pakket gehaald. De inhoud bestond uit: speculaas, 
suikerhart, sigaretten, soep, koffie van tante Riek Hartkamp. Ik heb op het ogenblik een kleine 
voorraad opgeslagen. Vanmorgen ook weer een brief van thuis ontvangen. In het pakket zat 
ook nog een foto van Bouke en Maxs. Wat zijn die jongens groot geworden! Ja, er is reden om 
God te danken voor alle weldaden. 
 
Woensdag 5 januari 1944 
De dag is omgevlogen. Het dooit en het sneeuwt maar steeds door. Ik kom vaak in de barak bij 
sergeant van de Mariniers Bootsma. We zitten te praten en drinken eens een kopje koffie of 
thee. Een uurtje is dan zo om. Daardoor was het pas 22.00 uur eer ik onder de wol lag. 
 
Donderdag 6 januari 1944 
Het is prachtig weer met een strak blauwe hemel. Het is een lust voor je ogen om te kijken naar 
de heuvels en de bossen in de omtrek van het kamp. 
Om 18.00 uur ieder vier kleine haringen van het Deense Rode Kruis ontvangen. Ze waren zout, 
maar ze smaakten lekker. 
 
Vrijdag 7 januari 1944  
Om 15.00 uur is men begonnen met het uitdelen van de Nederlandse Kerst- en Nieuwjaars-
pakketten. Bij al de ellende in ons land kan je niet begrijpen dat men aan ons nog zulke 
pakketten kan opsturen. De inhoud verbaasde ons. 
Hierna hebben we met twee man ieder drie busjes gecondenseerde melk van het Deense Rode 
Kruis ontvangen. Van de zending waren er maar liefst bij aankomst 140 stuks gestolen. 
 
Zaterdag 8 januari 1944 
Vannacht heerste er een hevige sneeuwstorm. De wind loeide om en langs de barak heen.  
Af en toe dacht je bij je eigen; daar gaat hij. Zo iets ergs had ik nog niet meegemaakt. 
Vanmorgen een briefkaart van thuis ontvangen; alles wel. Er is een prijsvraag in het kamp 
onder ons allen geweest, om een goede naam te kiezen voor een kampcourant. Hij verschijnt 
éénmaal per maand, met toestemming van de Duitse kampleiding. Het drukken ervan gebeurt 
in “Krakau”. Het eerste exemplaar is vandaag uitgekomen, men heeft de naam gekozen van 
“Luister eens uit”.  
 

 
 



61 

Zondag 9 januari 1944 
Vanmorgen onze gebruikelijke godsdienstoefening gehouden. Het regent nu weer. Het dooit en 
er staat een stevige wind. Voor het eerst een echte pudding gegeten, bereid met melk. De melk 
van de melkpoeder uit het Amerikaanse pakket en de pudding van Mevr. Haverkamp. 
Het smaakte best, want dat was lang geleden. De laatste tijd vaak last van hoofdpijn. 
 
Maandag 10 januari 1944 
Vanavond om 20.00 uur zijn er ongeveer een dikke 90 onderofficieren aangekomen uit het 
kamp Mühlberg. De voornaamste reden hiervan is, dat zij niet willen werken en zij als de 
zogenaamde “raddraaiers” worden beschouwd die de anderen hiervan terughielden. 
Veel is er verteld sinds zij uit het kamp Altengrabow zijn vertrokken, tot nu toe. Het is een 
aaneenschakeling van ellende, honger, vernedering, enz. voor hen allen geweest.  
En de Duitsers noemen ons wel “Germanen”, hoe kan dat nu? 
Vanmorgen een briefkaart naar thuis geschreven, dat alles hier nog wel is. Ik heb het zo eens 
uitgerekend, dat wij hemelsbreed ongeveer 1700 kilometers van huis verwijderd zijn.  
 
Dinsdag 11 januari 1944 
We hebben er nu vijf nieuwe slapers bij gekregen en we liggen nu met 62 man in de barak. Het 
wordt voor ons een beetje benauwd en te krap, maar als wij Russen waren geweest, dan lagen 
we er met minstens 100 man in. 
 
Woensdag 12 januari 1944 
Geen vermelding. 
 
Donderdag 13 januari 1944 
Vanmiddag om 14.00 uur ons derde Amerikaanse pakket ontvangen. De pakketten regen houdt 
nog steeds aan. De slechte dagen van weleer zijn nu voorbij. Een ieder heeft voldoende eten in 
zijn bezit en nu je meer vet in je lichaam krijgt is dat knagende gevoel in je maag verdwenen. 
 
Vrijdag 14 januari 1944 
Om 15.15 uur weer baden en ontluizing. Ik woog bij het wegen 67,6 kg, zodat ik bijna op een 
paar ons na, 5 kg ben aangekomen. Ik ben afgelezen voor een pakket van thuis. Het is het 19e 
pakket dat is aangekomen. Het komt anders slecht door. Eten is er nu ruim voldoende. Er zijn er 
zelfs bij die hun brood weggeven. Een teken dat er meer dan genoeg is. 
 
Zaterdag 15 januari 1944 
Om 09.30 uur mijn pakket opgehaald. Er zaten fijne appels in verpakt. Het pakket was van 22 
december 1943. Er zaten ook een handdoek en een zakdoek in. Daarna nog een blanco brief 
gekregen. De zaterdag is vlug omgegaan. 
 
Zondag 16 januari 1944 
Het is regenachtig weer, maar niet koud. In de loop van de dag een briefkaart naar huis 
geschreven. Ook deze zondag is na de gebruikelijke godsdienstoefening en de Bijbellezing 
omgevlogen. 
 
Maandag 17 januari 1944 
Een groot gedeelte van de morgen in de keuken doorgebracht met het schoonmaken van 
bieten. Dat had je ook niet kunnen denken nog eens zo iets te moeten doen. 
 
Dinsdag 18 januari 1944 
Vanmiddag met een stel onderofficieren wezen fourageren voor onze keuken. Met grote houten 
kuipen, onder andere aardappelen gehaald en brood. Het was een hele ruk, om de houten 
kuipen, waardoor je een bezemsteel steekt, met zijn tweetjes weg te dragen. Ik was blij toen het 
afgelopen was. Daarna enige uren kousen zitten stoppen, een werkje waar ik een reuze hekel 
aan heb, maar het moet toch ook gebeuren. 
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Woensdag 19 januari 1944 
Vandaag herdenken wij de verjaardag van onze kleine Prinses Margriet. Met een dagorder van 
de Opperschipper is deze dag ons voorgehouden om niet te verslappen. 
 ’s Middags weer de gebruikelijke fouragering. De dag was weer om eer je er erg in had. 
 
Donderdag 20 januari 1944 
In een stil ogenblik heb ik in de loop van de dag een brief naar huis geschreven. 
 
Vrijdag 21 januari 1944 
Geen vermelding. 
 
Zaterdag 22 januari 1944 
In de avonduren in de barak een paar uur gezellig gebabbeld met Bootsma, onder het drinken 
van een lekker kopje koffie. Eer wij er erg in hadden was het tijd om te vertrekken.  
Het was wel heel vlug 22.00 uur geworden. 
 
Zondag 23 januari 1944 
Ik ben vandaag kamerwacht in de barak. Wie had dat nog eens kunnen denken? Zodoende kon 
ik dus niet naar de godsdienstoefening gaan. Sinds 8 januari jongstleden is de laatste post voor 
ons binnengekomen. Het is ons niet bekend. Het is een van die weinige dingen, die ons hier in 
dit kamp aan ons huisgezin verbinden. Ook met de pakketten van huis is het niet zo als het 
wezen moet. Daar begint je humeur onder te lijden. Verder is deze zondag nogal vlug 
omgegaan.  
 
Maandag 24 januari 1944 
Een goede 1.000 pakketten zijn er aangekomen van huis en er zijn er ook twee voor mij bij. 
Gelukkig dat dat weer zo is. Vanavond om 17.00 uur ook nog een brief van thuis ontvangen. 
Deze hele week weer iedere dag fourageren voor de keuken. Gelukkig weer eens een 
afwisseling voor mij. Het wekelijkse babbeltje van Kamphuis bracht niet veel lichtpunten naar 
voren. 
 
Dinsdag 25 januari 1944 
Om 08.15 uur mijn pakketten opgehaald. Het zijn de 20e en 21e sinds ik weg ben gegaan. 
Ze waren weggestuurd op 6 en 7 januari jongstleden. De inhoud was weer fijn in orde. 
Vanmiddag hebben we weer voor het eerst aardappelen geschild in de buitenlucht en hebben 
we onze oude hap weer terug. We waren daar erg aan gewend. 
Zondagnacht is in het Franse kamp dicht bij de afscheiding van het onze, een grote barak 
afgebrand. Er was nog al veel gekijk. Een windje zorgde dat het lustig brandde en zelfs de 
brandweer uit de stad Krakau was er aan te pas gekomen. Er was veel bekijks. De oorzaak is 
ons niet bekend. Gevaar voor het kamp bestond er gelukkig niet. Veertien man (vaandrigs en 
reserve onderofficieren) zijn vertrokken naar een kamp in Brandenburg. 
 
Woensdag 26 januari 1944 
Wederom vanmorgen 14 man (vaandrigs en reserve onderofficieren) vertrokken. 
Het weer is nog steeds niet winters. Het lijkt af en toe net voorjaar. We hopen maar dat het zo 
zal blijven, dan is het middagpotje voor ons een stuk lekkerder. 
 
Donderdag 27 januari 1944 
De laatste 13 vaandrigs en reserve onderofficieren zijn vertrokken. 
We zij nu nog met ongeveer 400 onderofficieren sterk. Allen vertikken het voor de Duitsers te 
gaan werken. Het weer is nog steeds vrij zacht. Alleen is het buiten een modderpoel, zodat je 
meestal binnen blijft zitten. 
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Vrijdag 28 januari 1944 
Het heeft vannacht hevig gesneeuwd zodat je soms dacht, de keet gaat tegen de vlakte. Maar 
hij schijn er tegen te kunnen. Door de vertrouwensman is meegedeeld dat er een grote zending 
sigaretten voor ons is aangekomen van het Argentijnse Rode Kruis, ongeveer 40.000 stuks. 
Morgenavond een pakket van thuis ophalen en van huis vier briefkaarten en een brief 
ontvangen. Heerlijk was het om alles rustig te lezen. Alles was nog goed. De brieven waren 
allen van het oude jaar.  
 
Zaterdag 29 januari 1944 
Weer is het zaterdag en een oude week is bijna weer om. Je gedachten dwalen vaak naar huis, 
maar ik ben dankbaar dat ik niet ziek ben en ook dat het thuis nog goed is. 
 
Zondag 30 januari 1944 
Ik ben steeds goed gezond, alleen waar ik soms last van heb is hoofdpijn. Dan ga ik maar op 
bed liggen met een koude kompres op mijn hoofd en in de meeste gevallen gaat het dan wel 
over. Het is stormachtig en triest weer en je gedachten zijn ook zo. Er is bijna weer een volle 
maand om. Hoeveel maanden zullen er hierna nog volgen? 
 
Maandag 31 januari 1944 
Om 17.00 uur hebben wij allen 92 sigaretten ontvangen in pakjes van 10 stuks. Op ieder pakje 
stond met een wit strookje “Kerstgift van de Nederlanders uit Argentinië”. Het zijn bijzonder 
lekkere sigaretten, ze smaken fijn. 
 
Dinsdag 1 februari 1944 
Vanmiddag van 14.00 tot 15.15 uur zoden in kruiwagens gereden. Deze zoden moeten tegen 
de barakken komen, aan alle kanten. Het was een warm werkje en ik was blij toen we met ons 
vijven ermee klaar waren. 
 
Woensdag 2 februari 1944 
We zijn vanmiddag met vijftien man naar Kobierzyn geweest om kolen voor het kamp te lossen 
in wagens. Het was een warm en vermoeiend werk. Maar we hebben toch genoten van alles 
wat we daar hebben gezien. Kobierzyn is een hele aparte Lazarettstad van de Duitsers. We 
zagen dan ook vele gewonden in het stadje wandelen met verpleegster er bij. Vele grote 
gebouwen staan er en onder andere hebben we verschillende Hollanders gezien en er mee 
gesproken. Ze werkten er aan de centrale verwarmingsinstallaties. Ook zagen we er nog 
Hollandse verpleegsters, die tegen ons wuifden. Enkelen van ons schreeuwden naar hun of 
Mussert zijn tante nog leefde. Het waren natuurlijk NSB’ers. 
Om 18.00 uur met onze barak no. 13 naar een toneeluitvoering gegaan. Opgevoerd werd een 
Frans toneelstuk, vertaald in het Hollands en getiteld “De volharding”, in vier acten. 
De damesrollen werden gespeeld door mannen. Deze hadden er slag van, want het verschil 
kon je niet merken. De onderofficieren toneelclub gaat goed. Je moet er heel wat voor over 
hebben om onder dergelijke omstandigheden zoiets op te voeren. Vooral de kostuums, pruiken, 
enz. Gelukkig hebben de Fransen ons geholpen. Niettemin een groot succes. We hebben 
genoten in de toneelbarak, die geheel veranderd was. 
Het geheel werd geopend en gesloten met het zingen van het Wilhelmus. Om 21.15 uur ging 
ieder voldaan naar zijn barak terug. Deze eerste toneeluitvoering zal wel gevolgd worden door 
meerdere.  
 
Donderdag 3 februari 1944 
Om 08.15 met een troepje onderofficieren buit het kamp mergelstenen gehaald ter verfraaiing 
van de barakken. Deze mergelstenen steken mooi af tegen de graszoden van de voorkant van 
de barakken. Ik had nog een blanco brief en vanmiddag deze rustig volgeschreven en 
opgestuurd naar huis. 
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Vrijdag 4 februari 1944 
Vanmorgen na terugkomst van de kolenlossers die naar Kobierzyn zijn gegaan, werd bekend 
gemaakt dat er twee man waren ontsnapt. Het waren sergeant G. de Best (kgf. 105049) en 
sergeant P. Dal (kgf. 105078) van de Marine. Hedenavond zijn ze weer gepakt. Men moet deze 
poging zien om eens een dag eruit te zijn. Later hoorden we, dat ze de gehele dag in Krakau 
waren geweest en daar een beetje in de stad hebben gedwaald en toen het avond werd zijn ze 
maar naar de Duitsers gegaan en hebben ze deze stunt verteld zodat ze weer vrij vlug in het 
kamp terug waren. 
 
Zaterdag 5 februari 1944 
Natte sneeuw en af en toe ook regen. Nee, het is niet veel bijzonders buiten. Het is er ook een 
grote modderpoel. Vanmiddag heb ik een briefkaart van thuis ontvangen. Alles is wel en in orde 
met hun drieën. 
 
Zondag 6 februari 1944 
Behoudens de godsdienstoefening de hele dag de deur niet uit geweest wegens het gure weer. 
 
Maandag 7 februari 1944 
Sneeuw en een koude noordenwind, het is niets gedaan om naar buiten te gaan. Zodoende 
maar binnen gebleven en de dagelijkse wandeling is er bij ingeschoten. Om 21.30 uur de 
wekelijkse bespreking van het frontnieuws door Kamphuis. Het belooft hard te vriezen want de 
hemel is helder met sterren en een maantje dat schijnt. 
 
Dinsdag 8 februari 1944 
We hebben een blanco brief ontvangen. Het is akelig weer, het sneeuwt dat het een lust is. Als 
dat zo doorgaat, dan ligt er gauw een dik pak. Bij zulke dagen gaan we vaak een paar uur 
slapen na het ontvangen van het brood. 
 
Woensdag 9 februari 1944 
Van 14.00 tot 15.00 uur buiten in de sneeuw exercitie gehad, vanwege het feit dat we zo 
beroerd marcheren als wij naar de appèlplaats moeten gaan. Van de pakketten was er geen 
voor mij bij. Ze komen maar slecht door. 
 
Donderdag 10 februari 1944 
Het is buiten prachtig weer. Er is veel sneeuw gevallen, de zon schijnt en je ziet veel lui buiten 
lopen om een wandeling te doen, “rondjes maken”, zoals wij dat noemen. Je moet het wel doen 
om fit te blijven. Om 11.30 uur met drie man een busje gecondenseerde melk gekregen. Er 
waren er 240 stuks aangekomen, waarvan bij aankomst 76 gestolen bleken te zijn. Ze waren 
een geschenk van het Deense Rode Kruis. 
 
Vrijdag 11 februari 1944 
Vanmorgen al vroeg opgestaan omdat ik kamerwacht ben. Om 06.00 uur reeds de kamer 
aangeveegd. Vanmiddag, net als gisteren, weer exercitie, groeten, enz. tot 14.30 uur. 
We hebben dit te danken aan onze Feldwebel, die beweert dat wij deze dingen niet goed doen 
bij het afmarcheren naar de appèlplaats en tijdens het inrukken. 
 
Zaterdag 12 februari 1944 
Het heeft vannacht flink gesneeuwd en er ligt een dik pak. Alles is er onder bedolven. 
Het is een prachtig gezicht, zover de omtrek te zien is, is alles wit en nog eens wit. 
Het strafexerceren is nu afgelopen. Het ligt aan ons zelf zegt de Feldwebel of het weer 
terugkomt. Vanavond ruim een uur in het kamp in het donker gezeten, vanwege kortsluiting in 
de elektrische kabel. 
 
Zondag 13 februari 1944 
Er is vannacht weer heel wat sneeuw gevallen, maar het is zacht weer en het dooit. 
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Om 13.30 uur een Godsdienstoefening bijgewoond. Een briefkaart naar huis geschreven. De 
avonduren zijn vlug omgegaan wegens het lezen van een mooi boek. 
 
Maandag 14 februari 1944 
Om 17.00 uur eindelijk weer eens een pakket van huis ontvangen, het is het 23ste en het was 
van 26 januari jongstleden. De foto’s van Leo en Marietje zijn erg leuk. Ze zien er vrij goed uit.  
De rest van het pakket was weer fijn in orde. 
 
Dinsdag 15 februari 1944 
Zondag 13 februari was het juist negen maanden geleden dat ik in krijgsgevangenschap ben 
gegaan. Waar blijft de tijd, achteraf gezien natuurlijk. En er is blijdschap, dat God mij nog steeds 
heeft gespaard. Dat ik ondanks de zware ondervoeding er weer een stuk bovenop ben 
gekomen. 
Als al die ellende aan je ogen voorbijgaat, dan weet je niet wat je in die maanden hebt 
meegemaakt. Het is een stuk ellende als je daarover nadenkt. Het is wonderlijk gelopen en je 
bent beschaamd en je voelt je klein, dat God je door deze ellende heeft heen gedragen. 
Een veldprediker hebben we nog steeds niet gekregen. Als die er was geweest, dan zou het 
nog veel prettiger zijn. Dan had je verschillende bezwaren met hem kunnen bespreken. 
Een cabaretavond in Nederland, ik zou er niet aan denken om er naartoe te gaan, maar hier is 
het heel wat anders. Bovendien is het gebodene van goed gehalte zodat je er je eigen niet aan 
behoeft te ergeren. Zo ook vanavond een cabaret van 18.00 tot 21.40 uur. Het was leuk en we 
hebben een paar prettige uren gehad. Er waren maar liefst veertien verschillende nummers, 
bestaande uit liedjes en ook een blijspel, een eenakter “de tandarts”. Bootsma speelde hierin 
mee en goed ook. 
 
Woensdag 16 februari 1944 
Het is koud en een oostenwind waait over het kamp. De post wordt op het ogenblik uitgedeeld 
en ieder zit of staat met aandacht te luisteren of zijn naam wordt afgeroepen. En ja, ook nog 
voor mij en wel een brief en om 18.00 uur nog een briefkaart; het kan niet op. Dat zijn de grote 
ogenblikken, ergens een stil plaatsje opzoeken om ze te gaan lezen, want waar je aan denkt is: 
“zijn ze nog gezond” en als dat blijkt is er weer een drukkend gevoel van je afgenomen. 
Ook nu is thuis alles nog in orde. 
 
Donderdag 17 februari 1944 
Buiten vriest het behoorlijk. Af en toe sneeuwt het. Een koude oostenwind maakt het niet prettig 
om je neus buiten de barak te steken. Binnenblijven is voor iedereen het parool, of je moet een 
bezoek aan de knobbel doen. Deze dagen vallen voor ons niet mee, maar het is nu eenmaal 
zo, er is niets aan te doen. 
 
Vrijdag 18 februari 1944 
Het heeft de afgelopen nacht zo tegen de 16 á 20° Celsius gevroren. Dat is niet mis en in 
Nederland een zeldzaamheid. Maar hier zegt men dat het een zachte winter is. Vanmorgen 
vroor het liefst 12° Celsius. Het waait behoorlijk en een fijne stuifsneeuw dwarrelt over en door 
het kamp heen. Om 09.30 uur was het baden en ontluizing en na afloop daarvan wegen. Ik 
woog 71,4 kg en ben dus na de laatste weging 3,8 kg aangekomen. Als dat zo doorgaat, 
worden we hier nog vet. Maar wie weet wat we nog moeten meemaken eer we terug zijn in ons 
land. Om 17.00 uur heeft ieder van ons zeven kleine stukjes Deense haring (gezouten) 
ontvangen. Ze waren afkomstig van het Deense Rode Kruis en ze smaakten lekker. 
 
Zaterdag 19 februari 1944 
Vanmiddag hebben we sigaretten, lucifers en ¾ boekje vloei ontvangen. De Poolse winter 
schijnt er nu te zijn, het is gemeen koud buiten, dus weer de hele dag binnen blijven. 
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Zondag 20 februari 1944 
Een zondag van koude. Buiten is het niet te harden, binnen is het huiverig. Die koude trekt door 
alles heen. Het heeft vannacht meer dan 20° gevroren. Ik ben in bed gekropen vanwege de 
koude voeten die je bij dit weer steeds hebt en niet kwijt kan raken. 
 
Maandag 21 februari 1944 
Vanavond om 20.00 uur hadden we weer het wekelijkse frontnieuws door Kamphuis. Ondanks 
alles is deze lezing van veel belang vanwege de oorlogskaarten van de vele fronten. Kamphuis 
beheerst zijn stof volkomen; hij is hiervoor geknipt. 
Buiten is het een stuk zachter geworden. 
 
Dinsdag 22 februari 1944 
Het zonnetjes schijnt en het dooit. Ik ben ’s avonds bij Bootsma geweest en we hebben eens 
gezellig gebabbeld onder het genot van een kopje koffie. 
 
Woensdag 23 februari 1944 
Het is vandaag prachtig weer. De zon schijnt en de vorst is voorlopig verdwenen. Het wordt 
weer tijd dat er Amerikaanse pakketten, of pakketten van thuis komen. De voorraad is zo goed 
als op en van ¾ liter eten als middagmaal, dat is niet veel. Het kleine stukje brood wat wij per 
dag krijgen dat eet je in een keer op. 
 
Donderdag 24 februari 1944 
Vanmiddag zijn er 712 Amerikaanse pakketten voor ons kamp aangekomen. Men had toch nog 
kans gezien om vanaf het station bij het inladen tot en met het uitladen in de loods in het kamp, 
vijf pakketten te stelen. De Poolse voerman schijnt ook hierin niet onschuldig te zijn. 
Van het Nederlandse Rode Kruis hebben we bericht gekregen dat nog op 3 februari jongsleden 
450 eenheidspakketten voor ons kamp zijn afgestuurd. Eindelijk is er weer iets aangekomen, 
zodat we de eerste weken gerust gesteld zijn.  
Vanavond nog een blanco brief ontvangen, in plaats van de twee briefkaarten waar we recht op 
hadden. 
 
Vrijdag 25 februari 1944 
Vanmiddag hebben we ieder tien kleine zoute haringen van het Deense Rode Kruis ontvangen. 
Ze smaakten erg lekker. 
 
Zaterdag 26 februari 1944 
Het is vandaag een schitterende winterdag met zonneschijn, vriezen en dooien. ’s Nachts vriest 
het, het is prachtweer om weer de dagelijkse rondjes te gaan lopen. Ook hebben we vandaag 
een nieuwe Feldwebel gekregen. De oude is spoorloos verdwenen na een klein incident dat 
zich heeft afgespeeld waarbij een muzikant van de Marine van hem een klap in zijn gezicht had 
gekregen. Onmiddellijk heeft de vertrouwensman van ons een klacht ingediend bij de 
kampleiding. Men zegt dat hij nu naar het front is gestuurd. Het was een Sudetenduitser. Als dat 
zo is, dan zal hij wel spijt hebben dat hij deze klap heeft gegeven. 
 
Zondag 27 februari 1944 
Vandaag na de godsdienstoefening een brief naar huis geschreven. Ik heb weer last gehad van 
hoofdpijn. Met de aspirine moet ik zuinig zijn, want dat is hier niet zo vlug te verkrijgen. Ik heb 
een koude kompres op mijn hoofd gelegd en ben naar bed gegaan. 
 
Maandag 28 februari 1944 
Vanmiddag heb ik een brief van thuis ontvangen. Alles was nog goed. Nog steeds heb ik last 
van die hoofdpijn, het wil maar niet overgaan. 
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Dinsdag 29 februari 1944 
Er zijn weer 500 pakketten uit ons land aangekomen, maar voor mij is er niets bij. Het is om uit 
je vel te springen van kwaadheid. 
Om 14.30 uur moesten we onze jassen en broeken, waaronder mijn goede uniform, met rode 
verf op de rug bedrukken met de letters “K.G.”. Zeker om een gemakkelijk kenteken te hebben 
als wij een poging wagen om te ontvluchten. Mijn beste uniform is nu meteen totaal verpest 
door dat geklodder. 
 
Woensdag 1 maart 1944 
Dooien, regen, zo gaat het maar voort. Maar het is beter dan de koude die we hebben gehad. 
Vanmiddag hebben we een Amerikaans pakket no. 10 ontvangen. De inhoud bestaat uit het 
volgende: een bus melkpoeder, een bus corned beef, een bus worst, een bus zalm, een bus 
margarine, een pakje kaas, suikerklontjes, een pak rozijnen, een bus crape jam, een busje 
poederkoffie, een pak biscuit, twee pakken chocolade, vijf pakjes (100 stuks) sigaretten en twee 
stukjes zeep. Een mooi pakket was dat. Het kwam van pas, want zo goed als iedereen zat 
zonder. 
Om 17.00 uur een briefkaart van thuis ontvangen. Vandaag hebben we ook kampcourant “Kijk 
eens uit”, no. 2 ontvangen. 
 

 
 

Donderdag 2 maart 1944 
Vanmiddag om 16.30 uur voor het eerst in het kamp een brandweeroefening gehad. Na een 
half uurtje oefening was ook dit weer afgelopen. 
 
Vrijdag 3 maart 1944 
Vanmiddag hebben we bezoek ontvangen van een Duitse generaal. Waarom en waarvoor is 
ons onbekend. De eerste ziekenpakketten van het Nederlandse Rode Kruis zijn hier ontvangen. 
Uitsluitend zijn deze bestemd voor de zieken. Volgens verkregen inlichtingen die zijn uitgelekt, 
is het kamp Altengrabow verleden jaar aangevallen door Engelse vliegtuigen. Er zouden onder 
andere flinke vernielingen zijn aangericht aan de kazernes, het Kommandantur gebouw en het 
hoofdkamp. Vele Fransen en andere krijgsgevangenen zouden hierbij gevallen zijn. Het was 
niet te verwonderen, als een krijgsgevangenenkamp door de Duitsers gebruikt wordt om er 
fronttroepen op te leiden en de tanks door het kamp ratelen. Dat schijnt ter ore gekomen te zijn 
van de Engelsen met het bekende gevolg. Van de zieken die leden aan dikke benen, een 
gevolg van de sterke ondervoeding, is er geen een meer over. Ze zijn allen hersteld en 
ontslagen uit de ziekenzaal. 
 
Zaterdag 4 maart 1944 
We hebben hier voor het eerst vanavond in het kamp luchtalarm meegemaakt. Om 20.45 uur 
begonnen de sirenes te blazen en werd het hele kamp verduisterd. Het luchtalarm was om 
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22.00 uur nog steeds niet afgelopen. Toen we naar buiten keken, bleek dat ook de stad Krakau 
verduisterd was. Zelfs de weg van Krakau naar de piramide van maarschalk Piłsudski was 
verduisterd. In deze piramide wordt het opgezette hart van deze overleden maarschalk 
bewaard. Hij is een nationale held in Polen, omdat juist hij zo’n groot aandeel heeft gehad bij de 
uitroeping van de Poolse republiek na de Eerste Wereldoorlog. 
 
Zondag 5 maart 1944 
Weer een zondag van de vele omgegaan. Je denkt als het zondag is meer aan huis dan 
anders. Wat had je fijne zondagen thuis. Maar geen nood, laat ons God danken voor alles wat 
hij ons nog steeds heeft. Dan moet het klagen en zuchten veranderen in danken, voor alles wat 
hij heeft gegeven. 
 
Maandag 6 maart 1944 
Geen vermelding. 
 
Dinsdag 7 maart 1944 
Om 15.15 uur eindelijk weer een pakket opgehaald. Het was van 5 februari. Er zat onder andere 
een foto van jou in, schat. Het was me vreemd te moe, in je gezicht te kijken. Je leek mij zo 
vreemd. Wat het precies is kon ik niet zeggen. ’s Avonds de foto laten zien aan onder andere 
Heijboer en Bootsma. Jouw foto heeft, samen met de foto’s van de jongens, een zondanig 
plaatsje gekregen, dat ik er iedere dag op kan kijken en ik ze steeds voor me heb, ook als ik in 
bed lig. 
 
Woensdag 8 maart 1944 
Opperschipper Heerschap, onze leider, is vandaag jarig en wordt 44 jaar. Op het telappèl van 
11.00 uur is dit door de majoor Tromp bekend gemaakt. Een oorkonde met alle namen van de 
onderofficieren is hem overhandigd, samen met 3 taarten, sigaretten, enz. enz. namens de 
barakken door de barakoudsten. 
De opperschipper bedankte voor dit alles en memoreerde alles wat wij vanaf mei 1943 hebben 
meegemaakt en om de juiste koers te blijven houden totdat we allen weer in het vaderland terug 
zijn. Daarmee was deze kleine plechtigheid weer afgelopen. 
Vandaag ook nog een kaart ontvangen om naar huis te schrijven. 
 
Donderdag 9 maart 1944 
Om 19.30 uur een uurtje geluisterd naar de adjudant telegrafist D. Dekker (kgf. 105045), die 
een praatje hield over “De ontwikkeling van de radio bij de Marine”. 
 
Vrijdag 10 maart 1944 
De drie foto’s van thuis, zitten aan de wand van mijn slaapplaats. Ieder moment kan en moet ik 
ze zien en dus ook naar hen kijken. Dit maakt een stille band tussen hen en mij. 
Vanmiddag heb ik eindelijk weer eens een pakket van thuis ontvangen, het 25ste en 26ste. 
Bij de loting kreeg ik ook nog een extra pakket van het Rode Kruis uit Holland. Deze pakketten 
worden door particulieren ingepakt en opgestuurd naar het Rode Kruis. Door de vertrouwens-
mannen worden deze pakketten bij aankomst in het kamp verdeeld over de mensen die de 
minste aantallen pakketten van huis ontvingen. In hetgeen ik kreeg zat geroosterd brood en een 
busje leverpastei. 
 
Zaterdag 11 maart 1944 
Vanmorgen om 06.30 uur op bed wakker liggend, bemerkte ik dat ik mijn linker bovenkies in 
mijn mond had zitten. Hij zat al geruime tijd los en nu zonder pijn is hij er geheel uit gegaan. Het 
ha dook best kunnen gebeuren dat ik hem in mijn slaap had doorgeslikt. Mijn mening is dat dit 
komt door een tekort aan vitamine, waardoor het tandvlees gaat krimpen en daardoor en door 
gebrek aan vitamine los gaat zitten. De kies zat ongeveer een jaar los, dus heeft hij het nog 
lang volgehouden. 
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Zondag 12 maart 1944 
Er valt natte sneeuw en het is huiverig weer buiten. Pas om 13.30 uur hadden we de 
godsdienstoefening. Het wekelijkse frontnieuws van Kamphuis was in plaats van morgenavond 
al vanavond gegeven. Zodoende was de avond ook nog betrekkelijk vlug om. 
We hebben ook weer drie kaarten gekregen om naar huis te schrijven. 
 
Maandag 13 maart 1944 
Van 18.30 tot 21.30 uur was er in barak no. 15 een zogenaamde cabaretavond. Het gebodene 
was van een goede Kwaliteit. Vandaag is het precies tien maanden geleden dat wij bij Hitler en 
Co te gast zijn. Een aanbeveling om voor dit feit propaganda te maken zal geen aanbeveling 
verdienen. 
 
Dinsdag 14 maart 1944 
Vanmorgen om 11.00 uur een brief van thuis gekregen. Alles is wel. Zou het werkelijk wel zo 
zijn? Af en toe begin ik er aan te twijfelen. 
 
Woensdag 15 maart 1944 
De laatste Amerikaanse pakketten zijn aan ons uitgedeeld, namelijk met vier man drie 
pakketten. Wanneer zullen er weer andere aankomen? 
 
Donderdag 16 maart 1944 
Vanmiddag is de zending Nederlandse eenheidspakketten aangekomen, en 410 blikjes 
gecondenseerde melk. 70 busjes waren weer bij aankomst gestolen. De Duitsers hebben 
eindelijk een goede maatregel genomen. Alle Nederlanders moeten doorgelicht worden. Een 
Röntgen-doorlichtingsonderzoek zal bij velen de gebreken aantonen, of hij iets mankeert. 
Het hele onderzoek geschiedt in het badlokaal. 
 
Vrijdag 17 maart 1944 
In de late middaguren drie pakketten van thuis afgehaald, het zijn het 27ste, 28ste en 29ste pakket. 
Nog meer goed nieuws, want er is een wagon met levensmiddelen van het Argentijnse Rode 
Kruis voor ons aangekomen. Maar liefst 6 á 6,5 ton, bestaande uit: melk, cacao, suiker, boter, 
corned beef, ham, chocolade, vitamine, ragout en een partij pakketten en 36.000 sigaretten. 
Ook de hele partij Nederlandse eenheidspakketten is nu aangekomen en compleet. 
Het was vandaag een zwoele regen van pakketten van het Internationale Rode Kuis en van het 
Nederlandse Rode Kruis, wat op onze hoofden neerdaalde. Bij dergelijke mededelingen zie je 
overal glunderende blijde gezichten en een ieder is in een beste stemming. 
 
Zaterdag 18 maart 1944 
We witten goed in de pakketten van ons eigen Rode Kruis en van het Internationale Rode Kruis. 
Ik zit bij een lekker busje dat ik opengemaakt heb, om het op te eten en een nieuwe vreemde 
gewaarwording breekt in mij op. Het is een soort heimwee. Ik zit te praktiseren, zouden ze dat 
thuis nu ook hebben? En eensklaps smaakt het mij niet meer, denkende dat ze thuis hier naar 
zitten te watertanden. 
 
Zondag 19 maart 1944 
Reeds meerdere malen is het luchtalarm in het kamp geweest. Altijd was het in de nacht of in 
de avonduren. Ook deze zondagavond was het luchtalarm. Je hoort het motorengeronk, maar 
zo goed als geen zoeklichten zie je schijnen, laat staan dat je het afweergeschut hoort. Of het 
nu Russen of Engelsen zijn, wij weten het niet. Overal is het verduisterd, tot zelfs in de stad 
Krakau. 
 
Maandag 20 maart 1944 
Reeds meerdere dagen geleden hebben de Duitsers weer tegen ons een offensief ingezet om 
te proberen weer slachtoffers te maken onder de onderofficieren ten aanzien van vrijwillig 
werken. Ditmaal schijnt het onder een ander mom te gaan. Nu konden wij ons opgeven om 
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oppasser te worden in een officierslager. En als met al zijn er weer verschillende onderofficieren 
het slachtoffer hiervan geworden, want zoals altijd blijkt, er hebben zich weer kandidaten 
opgegeven. Het is nu om ordonnans te worden in een officierslager. In de laatste dagen zijn de 
gemoederen weer gespannen geweest; schelden en kankeren op die stommelingen die zich 
hiervoor hadden opgegeven. Zij hoeven het toch niet te doen vanwege het eten, want dat is er 
volop. Afijn, het is gebeurd en er waren nog 12 onderofficieren die zich hiervoor hadden 
opgegeven. Het is niet te begrijpen hoe die lui ertoe zijn gekomen, bovendien wie geeft zich nu 
daarvoor op als beroepsonderofficier. 
Er heersen echte Maartse buien, een sneeuwstorm, af en toe zie je geen 60 meter vooruit, dan 
weer schijnt het zonnetje. Vanavond het bekende uurtje over et frontnieuws van Kamphuis; het 
gaat goed. Vrijdag jl. hebben wij weer bezoek van een lid van het Zweedse gezantschap, 
aangezien Zweden bescheidende mogendheid is over de Nederlandse krijgsgevangenen. De 
Duisters schijnen er toch wel een beetje mee rekening te houden als dat bezoek komt. Want 
alles moest piekfijn in orde zijn. Na afloop van het bezoek heeft hij natuurlijk een lang 
onderhoud gehad met de majoor Tromp, onze hoofdvertrouwensman. 
 
Dinsdag 21 maart 1944 
Weer is er een zending levensmiddelen voor ons aangekomen uit Argentinië en een zending 
van 86 x 4 Amerikaanse pakketten van het Internationale Rode Kruis. 
 
Woensdag 22 maart 1944 
Vanmorgen hebben we ons tweede Nederlandse eenheidspakket van het Rode Kruis 
ontvangen. Het was een mooi pakket en nog beter dan het eerste. 
 
Donderdag 23 maart 1944 
Een briefkaart naar huis gestuurd en ieder heeft alsnog een busje gecondenseerde melk van 
het Deense Rode Kruis ontvangen. Het weer is nog steeds slecht met sneeuw en een koude 
wind. 
 
Vrijdag 24 maart 1944 
Het is geen prettig weer. Nog steeds sneeuwt het en het waait hard buiten. We hebben om 
18.00 uur ieder een doos met 24 stuks vitaminetabletten ontvangen (A. B. C. en D.) Nestrovit 
afkomstig van het Argentijnse Rode Kruis. Het is net chocolade en ze smaakt fijn. 
 
Zaterdag 25 maart 1944 
Ik heb de hele dag in bed gelegen vanwege de erge hoofdpijn. Ik heb aspirine ingenomen en 
een natte doek op mijn hoofd gelegd. Eindelijk tegen de avond is het overgegaan. Vannacht is 
er erg veel sneeuw gevallen. Het lag behoorlijk dik. Je moet bij het wandelen niet teveel er naar 
kijken, want je zou tijdelijk sneeuwblind kunnen worden.  
Het is al weer een poosje geleden dat ik voor het laatst post heb ontvangen van huis. 
 
Zondag 26 maart 1944 
De hele dag vliegen er steeds opnieuw grote Duitse transportvliegtuigen over het kamp, 
allemaal richting het oosten, zeker naar het front. Er zijn er bij met liefst acht motoren, de 
andere hebben allemaal vier motoren. Het is een geweldig gebrom, dat langzaam aanzwelt en 
weer uitsterft. Ook vandaag weer een behoorlijk portie sneeuw. 
 
Maandag 27 maart 1944 
Voor de verandering in ons eentonige bestaan, zijn we vandaag om 10.00 uur met een troep 
van twintig man buiten het kamp geweest om aardappelkuilen open te maken en op wagens te 
laden. In de avonduren hebben we 30 stuks Amerikaanse sigaretten ontvangen. Tenslotte 
kwam het wekelijkse frontnieuws van Kamphuis. Als bijzonderheid hoorden we dat vlakbij het 
kamp in de omgeving van de aardappelkuilen, in 1940, 41 of 42, volgens verklaringen van de 
Duitse schildwachten, duizenden Joden op die plek zijn doodgeschoten en toen in 
massagraven in de grond zijn gestopt. Toen we het niet wilden geloven vertelden ze ons dat het 
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een zeker feit was en geen grapje wat ze ons op de mouw wilden spelden. De beruchte 
partijtroepen hadden dat afgewerkt. 
 
Dinsdag 28 maart 1944 
Een briefkaart naar huis gestuurd omdat Bouke zijn verjaardag viert. Hij wordt vandaag 16 jaar. 
Dat God hem mag sparen en ik hen allemaal in gezondheid terug mag zien. Om 09.00 uur ieder 
een Argentijns Rode Kruis pakket ontvangen, bestaande uit: anderhalf pond suiker, klontjes, 
450 gram in bus jam, twee blikjes corned beef, twee grote plakken chocolade van ieder 190 
gram, een pak melkpoeder van 270 gram, een bus koffie (Nescafé), drie bussen vlees met 
aardappelen en groenten ieder van 453 gram, 70 sigaretten, nog los een bus roomboter en een 
busje gecondenseerde melk. Om 16.00 uur werden wij verblijd door de komst van een militaire 
dokter uit het vaderland, het was de reserveofficier van gezondheid 2e klasse A.D. Erkelens 
(kgf. 98958) en een sergeant verpleger van de Marine (N. Schumacher (kgf. 98972)). Ze waren 
vier dagen geleden uit het kamp Mühlberg a/d Elbe naar hier vertrokken. Eindelijk weer een 
eigen dokter voor de eventuele zieken. Dat is een grote morele steun voor ons. Nu nog de 
geestelijke verzorging, dan pas kunnen we tevreden zijn, maar zover zijn we nog niet. 
 
Woensdag 29 maart 1944 
Om 19.00 uur heeft de nieuwe dokter in de barak een praatje met ons gemaakt om ons de 
laatste berichten te vertellen uit ons land. Het is niet prettig om dat alles te horen, want de 
Purmer, Schermer en Beemster zijn gedeeltelijk onder water gezet. De boeren vertrekken met 
alleen 200 kg bagage, de rest moeten ze achterlaten. Met de Zuid-Hollandse eilanden en met 
West-Brabant schijnt het precies hetzelfde te zijn. Ook is het boterrantsoen weer verlaagd.  
Dit waren dan de berichten die ons het meeste troffen. Er waren nog wel andere berichten, 
maar deze waren van geen belang. Het is niet prettig om dit allemaal te moeten horen. 
Nog steeds vlieger er veel vliegtuigen iedere dag over ons kamp richting het oosten.  
Zeker voor aanvoer naar het oostfront. 
 
Donderdag 30 maart 1944 
Om 09.30 uur een lekker bad gehad en zogenaamde ontluizing. De 12 onderofficieren die als 
ordonnans voor officieren naar een kamp bij Breslau waren gegaan (Grüne bei Lissa), zij weer 
teruggekomen. Het ging zeker niet door. 
Nog steeds geen nieuws van huis. Geen kaart of brief, het duurt lang eer wij post krijgen. 
 
Vrijdag 31 maart 1944 
Het is vanmorgen schitterend weer. De zon schijnt en toen ben ik eruit gegaan en heb maar 
liefst een uur heen en weer gewandeld. Daar knapte je beslist van op. 
Om 19.30 uur een lezing beluisterd met als onderwerp “Een tocht door het heelal”. De lezing 
was erg boeiend en de twee uren waren vlug om. 
 
Zaterdag 1 april 1944 
Vanavond sinds lange tijd een bord snert gegeten. Dat smaakte, want er zat ook worst in. 
 
Zondag 2 april 1944 
Vandaag was het precies een half jaar geleden, dat wij hier in dit kamp zijn gekomen. Waar blijft 
toch de tijd? Vannacht is de tijd een uur vooruit gezet, het is de zogenaamde zomertijd 
geworden. 
 
Maandag 3 april 1944 
Vandaag is het de dag dat onze Markus Jr. zijn 12e verjaardag thuis viert, ruim 1700 km van 
huis af, in vogelvlucht gemeten. Hoe zou het op deze dag thuis zijn, zouden ze nog een 
gezellige dag onder elkaar hebben? Juist op deze dag gaan je gedachten naar hen die je lief en 
dierbaar zijn. Dat God hen allen mag sparen en bewaren in deze tijd die we beleven. 
Door het feit dat we in vogelvlucht ruim 1700 km meer naar het oosten zijn gegaan, is het op het 
ogenblik pas om 19.30 uur een beetje schemerig. 
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Dinsdag 4 april 1944 
Vannacht was het weer luchtalarm in het kamp. Eerst in Krakau, toen in de omgeving en daarna 
bij ons, het is dan overal pikzwarte duisternis. De Duitsers vloeken als je in de barak een lucifer 
zou durven aansteken. Ja, nu we hier dichter bij het front komen te liggen, zullen dergelijke 
alarmen wel vaker komen. 
Om 13.30 uur heeft iedereen van het Argentijnse Rode Kruis ontvangen: twee bussen corned 
beef, een busje ham, een bus varkensvlees met bonen, twee plakken chocolade, een groot stuk 
zeep, een pakje kaas en 50 stuks sigaretten. Ook heb ik het eerste pakket van thuis van de 
maand maart ontvangen, het was op 13 maart van huis verstuurd. 
 
Woensdag 5 april 1944 
Vanmorgen zagen wij in de omtrek van het kamp een klein vliegtuig landen, een tweedekker 
van een oud type met kleine snelheid. Kort daarna steeg het weer op. De laatste dagen hebben 
wij dat ding meer boven het kamp gezien. Vanmiddag heb ik een brief van thuis ontvangen, 
alles was wel. 
 
Donderdag 6 april 1944 
Mijn gedachten vliegen ver weg en zeker onder deze omstandigheden, als je achter het 
prikkeldraad vastzit. Hoe verlangt men naar huis, naar vrouw en kinderen, maar toch, als wij 
eens naar de Fransen en Polen kijken die reeds vanaf 1939 hier zitten, dan verbaast het mij 
niet, dat als de bevrijding straks komt, deze mensen geestelijk en moreel geknakt zijn voor hun 
hele leven. 
Ik neem aan dat al onze krijgsgevangenen, wij Nederlanders ook, deze jaren hier doorgebracht, 
nooit meer te boven zullen komen. Zij zijn gegaan maar komen voor de duur van hun hele leven 
geheel veranderd terug. 
 
Vrijdag 7 april 1944 (Goede vrijdag) 
Het is vandaag goede vrijdag, de eerste die we in krijsgevangenschap vieren, ver van huis. 
De laatste dagen horen we geen nieuws door de luidspreker. Hoe de toestand aan de fronten 
is, is ons niet bekend. 
 
Zaterdag 8 april 1944 
Er is sinds vandaag een voetbalcompetitie aan de gang. Er zijn acht barakken en iedere barak 
heeft een elftal in elkaar gezet dat aan deze competitie meedoet, zowel voor de senioren als de 
junioren. Ze zijn gehouden met de gebruikelijke rivaliteiten en lachsalvo’s, alles vandaag 
begunstigd door mooi weer. 
 
Zondag 9 april 1944 
Met een nachtelijk luchtalarm, zo zijn we de Paasdagen ingegaan voor ons allen. Om 13.30 uur 
was er onze godsdienstoefening met als tekst Math. 28: 1-10. Vandaag vierde de 
hoofdvertrouwensman de majoor C.P. Tromp (kgf. 104696) zijn 45ste verjaardag in het kamp. 
Op het telappèl werd dit feit natuurlijk herdacht onder aanbieding van een oorkonde, waarin alle 
namen, baraksgewijs, vermeld stonden. Een grote taart met onder andere paaskippen en eieren 
erop en een grote vliegboot van chocolade en sigaretten, enz. enz. waren de 
verjaardagsgeschenken die hem werden aangeboden. 
Om 16.00 uur was er een optocht in het kamp van al de verschillende belevenissen die we 
hadden meegemaakt sinds onze komst in Altengrabow. Het was vermakelijk om het als 
toeschouwer langs de weg te zien. Dit alles ter ere van de verjaardag van de majoor Tromp. 
 
Maandag 10 april 1944 
Om 11.00 uur op het telappèl verschenen er eensklaps boven het kamp een troep ooievaars. Ik 
schatte dat het er ongeveer een stuk of 17 waren, klapwiekend en heen en weer vliegend 
verdwenen zij in noordwestelijke richting. Zoveel bij elkaar heb ik in Nederland nog nooit bij 
elkaar gezien. Zou dit de komst van de lente inluiden? 
 



73 

Dinsdag 11 april 1944 
Vanmiddag om 16.00 uur met de post liefst drie briefkaarten ontvangen. Alles was goed. 
Om 19.00 uur was er een toneelvoorstelling in de toneelbarak. Opgevoerd werd het stuk “Als ik 
wilde”, een Frans toneelstuk vertaald in het Nederlands. 
 
Woensdag 12 april 1944 
Op het telappèl werd om 07.30 uur vanmorgen door de Feldwebel bekend gemaakt, dat bij 
luchtalarm of vliegeraanvallen, vlugschriften, wapens, munitie enz. wat eventueel door ons zou 
worden gevonden, onmiddellijk ingeleverd moest worden. Bij niet opvolgen daarvan zouden 
strenge straffen op ons worden toegepast. 
Om 14.30uur een pakket van thuis opgehaald. Op 14 maart jongstleden was het afgestuurd. 
Daarna ook een Amerikaans pakket no. 9 ontvangen. Daarna een kaart naar huis gestuurd. 
Wanneer krijgen we eens een brief om die naar huis te sturen? Het zijn steeds maar 
briefkaarten die men ons geeft om te corresponderen. 
De laatste dagen is het prachtig weer. De lente is schijnbaar begonnen. 
 
Donderdag 13 april 1944 
Vannacht is er weer luchtalarm geweest. We hebben nog steeds geboft dat we kunnen blijven 
slapen en er niet uit moeten. Et heeft voor het eerst geonweerd, zodoende is het weer wat 
kouder geworden. 
 
Vrijdag 14 april 1944 
Vanavond om 18.30 uur ben ik naar barak 15 gegaan, de toneelbarak, waar opgevoerd werd 
het toneelstuk “Als ik wilde”. Het is een Frans toneelstuk dat is vertaald in het Nederlands door 
een collega van ons. Het was een mooi stuk in drie bedrijven. De drie damesrollen werden heel 
goed uitgebeeld en gespeeld. Het toneel was geheel herbouwd en herboren; leuke meubeltjes, 
tafel, boekenkast met boeken, schemerlamp, servies, alles zelf gemaakt en geknutseld. Het 
was een succes. Naar verteld werd zou het stuk na terugkomst van ons in Nederland, worden 
opgevoerd in Utrecht en Rotterdam. Om 21.00 uur gingen we dankbaar gestemd weer terug 
naar onze barak. 
 
Zaterdag 15 april 1944 
Vanmorgen heb ik het 32ste pakket van thuis ontvangen. Het was afgestuurd op 26 maart 
jongstleden. We zijn op het ogenblik doorvoed. Dat kan je aan alles merken. Toch lijkt het me 
dat we ook ten opzichte van bepaalde vitaminen voor ons lichaam deze nog tekort komen. 
Van 12.30 tot 14.00 uur is er een voetbalwedstrijd tussen barak 12 en 17 gespeeld. 
Ook vannacht weer luchtalarm, maar gelukkig niet behoeven op te staan. 
 
Zondag 16 april 1944 
Wederom vannacht luchtalarm en bovendien een mopperende en vloekende Duitse soldaat, die 
ons in de barak uit de slaap haalde, omdat er in de barak een lichtje brandde. Het prachtige 
weer heeft vele mannen van ons er toe gebracht om het zomertenue aan te doen, namelijk een 
sportbroekje en niets meer. Of het zo zal blijven is de vraag. 
 
Maandag 17 april 1944 
Nu het mooie weer aanhoudt wordt er door velen aan sport gedaan, onder andere verspringen, 
hoogspringen, discuswerpen, kogelstoten, enz. enz. Er zijn vele liefhebbers. 
Weer luchtalarm geweest. Er gaan geruchte dat wij hier vandaag gaan en liefst voor 1 mei 
aanstaande. Morgen krijgen we bezoek van een Duitse generaal. Ook gaat het praatje dat het 
Gouvernement Generaal tot oorlogsgebied is verklaard. 
 
Dinsdag 18 april 1944 
De Duitse generaal is geweest, maar niet bij ons in de barak. Veel sport, zoals voetbal, handbal, 
gymnastiek wordt beoefend. Eindelijk weer eens twee blanco brieven gekregen om naar huis te 
schrijven. Een brief ervan meteen maar vlug volgeschreven en op de post gedaan. Sinds 27 
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februari jongstleden was dit weer de eerste die ik wegstuurde. Ook nog een kaart van huis 
ontvangen met “alles wel”. 
 
Woensdag 19 april 1944 
Het weet is omgeslagen, koud en guur. We merken het goed, want de kachels zijn uit de barak 
weggehaald. Het is er erg kil, een verschil sinds de laatste dagen. Gisteravond voor het eerst bij 
de dokter geweest. Bij het gymnastiekuurtje een buikspier gerekt of zo iets. Het deed geweldig 
pijn. K dacht eerst dat het een breuk was. De pijn is al minder geworden, zodat het na een paar 
dagen wel weg zal zijn. 
 
Donderdag 20 april 1944 
Maandag zijn we de hele dag bezig geweest om barak 10 uit te mesten. De reden daarvan was, 
dat ze last hadden van wandluizen. Na de schoonmaak zijn ze weer teruggekomen. Ze hebben 
ze zeker met al dat gedoe alleen maar verjaagd want daarna zaten ze overal. 
Dan nog liever onder de vlooien, want die kan je beter hebben dan de wandluizen. Ook daar 
hebben we niet over te klagen. De vlooien vang je iedere morgen met tientallen bij het nakijken 
van je dekens. Het geeft niets hoeveel je er dooddrukt, de volgende morgen zitten z er weer 
met bosjes in. 
 
Vrijdag 21 april 1944 
Vanmiddag heeft iedereen uit de voorraad van het Argentijnse Rode Kruis ontvangen: een 
busje leverpastei, een bus oranjemarmelade, een busje vleesextract, een pakje kaas, een grote 
plak chocolade en een groot stuk zeep. Sinds eergisteren hebben we per dag vier maal 
telappèl, namelijk om 07.30, 11.00, 14.00 en om 17.30 uur. 
 
Zaterdag 22 april 1944 
Wederom een uitdeling voor ons uit de pakkettenvoorraad, namelijk: met drie personen twee 
pond suiker, een busje koffie, een blikje corned beef, een bus marmelade en een pak 
melkpoeder. Per persoon: een bus vlees met aardappelen, bonen en wortelen. 
Per twee personen een grote plak chocolade en een busje corned beef. 
Per drie personen een pak melkpoeder. 
Vandaag zijn er verkiezingen geweest voor een nieuwe commissie van O en O (Ontspanning en 
Ontwikkeling) met stembriefjes die we moesten deponeren in de stembussen. De oude 
commissie wilde dat verhinderen en probeerde de stemming in de war te sturen, wat aanleiding 
gaf tot grote hilariteit en groot gelach. 
 
Zondag 23 april 1944 
Het is koud en huiverig weer, zowel buiten als binnen in de barak. Een briefkaart naar huis 
geschreven, dat alles nog goed met mij gaat. 
 
Maandag 24 april 1944 
Gisteravond was het weer eens luchtalarm. Het begon om 23.00 uur en was pas om 02.00 uur 
afgelopen. De geruchten worden veelvuldiger dat we hier vandaag gaan. Zou het waar zijn? 
Een briefje gelezen dat je reserve voorraad levensmiddelen mag hebben en aanleggen voor 
één maand. 
 
Dinsdag 25 april 1944 
Vanmorgen is in het kamp een zending aangekomen van ongeveer 500 leesboeken, afkomstig 
van het Nederlandse Rode Kruis, benevens voor ieder vijf stuks scheermesjes. Ook was er een 
partij spelen, zoals domino, dam en andere gezelschapsspellen. 
Vanmiddag weer een pakket van thuis afgehaald, het 33ste en het was op 30 maart jongstleden 
afgestuurd. Vanmiddag opnieuw een vlucht van 15 ooievaars boven het kamp. Na enig heen en 
weer gevlieg verdwenen ze in noordwestelijke richting. Er schijnen hier in Polen meer ooievaars 
te zijn dan in ons eigen land. 
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Woensdag 26 april 1944 
Vanmorgen weer een pakket van thuis afgehaald, het 34ste van 30 maart jongstleden. 
Daarna in de middaguren een briefkaart naar huis gestuurd met “alles wel”. 
 
Donderdag 27 april 1944 
In het pakket van 30 maart jongstleden, waren twee foto’s van Markus jr. en Bouke met zijn 
lange broek. Het staat hem wel goed, maar toch was het vreemd voor mij toen ik hem zo op de 
foto voor mij zag. 
 
Vrijdag 28 april 1944 
Vannacht weer luchtalarm geweest. De wijze waarop dit luchtalarm gegeven wordt is heel 
anders dan in Nederland. Eerst krijgt men het vliegeralarm, dan komt het luchtalarm. Op dit 
alarm wordt alles verduisterd. Men kan dus vliegeralarm krijgen en dat alles verlicht blijft. 
Vanmiddag een pakket van het Nederlandse Rode Kruis gekregen dat we met twee man 
moesten verdelen. De inhoud hiervan bestond uit: 60 sigaretten, twee pakjes shagtabak, tien 
sigaartjes, een potje mosterd een potje zilveruitjes. Dit pakket kwam net van pas, alle rookgerei 
was al een paar dagen geleden op en een sigaartje voor de afwisseling smaakte ook wel eens. 
Ook ieder nog drie blikken visgehakt ontvangen. 
 
Zaterdag 29 april 1944 
De halve dag op bed gelegen onder de dekens, vanwege de koude. Vanavond na 22.00 uur 
precies is het niet te zeggen, werd ik wakker vanwege het vliegeralarm, maar ik ben weer gauw 
ingeslapen. Je went overal aan. 
 
Zondag 30 april 1944 
In stilte herdenken we deze dag, dat onze prinses haar verjaardag viert, ver van ons allen in het 
verre Canada. Maar ook het oranjezonnetje schijnt hier op deze dag, ondanks de koud die hier 
niet weg wil. 
Om 08.00 uur bij het telappèl werden we door de Duitse Feldwebel nagekeken of we prijkten 
met oranje, wat schijnbaar dus niet mocht. Of die schoften het dus ook weten! Een brief naar 
huis geschreven en ook deze dag speciaal de blik naar het westen gericht want daar zijn ze, die 
ons lief zijn en aan wie we zo vaak denken. 
 
Maandag 1 mei 1944 
Ook vannacht, ik lag wakker, loeide de sirenes in het kamp; vliegeralarm. Ik ben in slaap 
gevallen en heb verder niets meer gehoord. 
Vandaag is het zondagse dienst. Ook 1 mei wordt door de Duitsers in het kamp herdacht. 
 
Dinsdag 2 mei 1944 
Vanmorgen zijn er twee heren op bezoek geweest. Ze kwamen om het kamp te bezichtigen en 
waren van het Internationale Rode Kruis uit Genève. De hoofdvertrouwensman de majoor 
Tromp heeft zijn mondje weer behoorlijk geroerd, want er was wat dat aangaat veel te vragen. 
Dat wij hier vandaan gaan geloof ik niet, de zogenaamde veiligheidszone ligt voor ons 
krijgsgevangenenkamp nog ongeveer 250 km van het oostfront vandaan. In ieder geval kunnen 
we hier beter tot het laatste moment blijven zitten, dan nu al naar Duitsland te moeten 
vertrekken, alleen al vanwege de herhaalde en veelvuldige bombardementen die zo goed als 
ieder ogenblik van de dag daar plaatsvinden, de nachten nog niet meegerekend. En een bom 
kijkt niet als hij omlaag valt of het moffen of krijgsgevangenen zijn. 
Vandaag was het 26 jaar geleden, dat ik als gewoon milicien in dienst moest opkomen. 
 
Woensdag 3 mei 1944 
Vandaag woedt er buiten een complete zandstorm. De zon schijnt wel, maar het zand dringt 
overal binnen. Weer een blanco brief ontvangen, van degene die wij nog steeds tegoed 
hadden. 
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Donderdag 4 mei 1944 
Vannacht bij het gaan naar de knobbel, bleek het weer luchtalarm te zijn. Alles was weer in 
duisternis gehuld. Het geronk van de vliegtuigen was af en toe duidelijk te horen. 
Een brief naar huis geschreven met “alles wel”. 
 
Vrijdag 5 mei 1944 
Begunstigd door mooi weer, stond de dag van vandaag in het teken van de sport. Alles ter eren 
van de verjaardag van Prinses Juliana. Estafette, kogelstoten, ver- en hoogspringen, zaklopen, 
Engelse kruiwagen waren onder andere de nummers die op het programma stonden om te 
worden afgewerkt. Een vlootschouw met allerlei modellen van Nederlandse oorlogsschepen, 
gemaakt van spanten en overtrokken met doek aanschouwelijk voorgesteld, werden door 
opperschipper Heerschap toegelicht; een aardig idee. 
Ten slotte een handbalwedstrijd tussen de Landmacht en de Marine, welke door de Marine 
werd gewonnen met 5 tegen 2. Al met al is het met dit alles een aardige dag geweest. 
 
Zaterdag 6 mei 1944 
Vanmorgen zijn de prijzen uitgereikt ter ere van de wedstrijdwinnaars van gisteren. 
Alle prijzen bestonden uit levensmiddelen. Vanmiddag wederom wedstrijden geweest voor de 
competitie A en B elftallen handballen. Het weer is zacht, maar zwaar bewolkt. Vandaag een 
briefkaart van thuis ontvangen: “alles wel”. 
 
Zondag 7 mei 1944 
Vandaag was het voor velen de dag dat ze hier één jaar geleden in krijgsgevangenschap zitten. 
Vanmiddag en vanavond voor het eerst Rugby gespeeld; barak 12 tegen 17 en barak 16 tegen 
11. Het lijkt mij een ruw spel, waarbij je grote kans hebt een lichaamsdeel te breken. 
 
Maandag 8 mei 1944 
Nog steeds guur weer. Vanmiddag op het achterterrein een handbalwedstrijd bijgewoond van 
barak 13 tegen 11. De uitslag was 1 tegen 2. Er wordt met veel vuur gespeeld. Dat kan, want 
iedereen is doorvoed en kan tegen een stootje. In de avonduren een briefkaart naar huis 
geschreven. 
 
Dinsdag 9 mei 1944 
Ben flink verkouden geworden. Zeker vanwege het gure weer van de laatste dagen. 
Vanmorgen wederom een blanco brief ontvangen. Een van de vele waar wij nog recht op 
hebben. 
 
Woensdag 10 mei 1944 
Vandaag herdenken we als Nederlanders de fatale dag van de Duitse inval in ons land en al de 
ellende die Hitler ons veroorzaakt heeft en nog steeds doet. Nog niet eens meetellende het leed 
dat deze duivel over de hele wereld heeft gebracht. 
Vanmiddag het eerste pakket van de maand april van thuis ontvangen. Het is het 35ste pakket 
en het is afgestuurd op 19 april jongstleden. Het is vandaag heerlijk weer. Om 19.00 uur een 
handbalwedstrijd bijgewoond tussen barak 12 en 17; uitslag 2 tegen 2. 
 
Donderdag 11 mei 1944 
Wederom vannacht vliegeralarm geweest. Het is regenachtig weer vandaag. Om 08.00 uur 
baden en ontluizing. Na het baden gewogen en gemerkt dat ik weer 5,2 kg ben aangekomen 
sinds de laatste weging. Ik weeg nu 76,6 kg. Ben dus sinds ik uit Nederland ben weggegaan 23 
pond en 2 ons aangekomen. Dit alles dankzij de Amerikaanse en andere Rode Kruis pakketten. 
 
Vrijdag 12 mei 1944 
Vanmiddag wederom een handbalwedstrijd van barak 13 tegen barak 11; uitslag 2 tegen 1. 
In de avonduren de laatste restanten uitgedeeld van het Argentijnse Rode Kruis pakket, 
namelijk ieder een busje corned beef, melk, aardappelen met bonen en vlees, 1/3 pond 
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roomboter, een kartonnen doos met jam. Van het Deense Rode Kruis: een half blik ham en 
vleespasta. 
 
Zaterdag 13 mei 1944 
Gisteravond toen we in bed lagen hebben we de eerste onweersbui met een flinke regen 
meegemaakt. Ik werd in de afgelopen nacht wakker van de sirenes die luchtalarm afbliezen. 
Op deze dag is het één jaar geleden dat we in krijgsgevangenschap zitten. 
 
Zondag 14 mei 1944 
Mooi weer vandaag. Er is een fotograaf in het kamp en de Duitsers hebben toestemming 
gegeven dat wij van ons foto’s mogen laten maken en als die klaar zijn, dat wij ze dan mogen 
opsturen naar huis. Hoe bestaat het! Zeker omdat wij nu zo goed eruit zien en ze nu niet meer 
schrikken als zij ons op de foto zien staan. Dat hadden ze een half jaar geleden moeten doen, 
toen wij vel over been waren. 
De foto is genomen tegen de achterkant van een barak. Met ons drieën staan wij naast elkaar: 
wachtmeester Heijboer, Roelf en mijn persoon. Dat zal een verrassing zijn, als deze foto thuis 
aankomt. Na afloop van de godsdienstoefening een brief naar huis geschreven en zo is deze 
zondag vlug voorbij gegaan. 
 
Maandag 15 mei 1944 
Vanmorgen twee pakketten tegelijk van thuis ontvangen, het 36ste en 37ste. Alle drie van de 
maand april heb ik nu binnen. 
 
Dinsdag 16 mei 1944 
Uit Nederland ontvangen een partij psalmboekjes, gezangenboekjes. Ook zijn er Bijbeltjes 
uitgedeeld. Een dagorder met een psalmboekje en een gezangenboekje heb ik in dank 
aanvaard. 
 
Woensdag 17 mei 1944 
Een blanco brief ontvangen. De laatste weken leveren wij éénmaal per week in de keuken een 
busje bruine bonen in. Deze worden dan gekookt en gezamenlijk als middagmaal opgediend. 
Alles vanwege de slechte voeding die wij van Hitler en Co krijgen. 
In de zogenaamde kleine keuken maken we zelf ons potje klaar, bestaande uit pap, bonen en 
dergelijke. 
 
Donderdag 18 mei 1944 
Vanmiddag is in het kamp van ons alleen een collectie gehouden voor de nagelaten 
betrekkingen van de Nederlandse militairen die in krijgsgevangenschap zijn overleden. Het 
resultaat was dat aan het Nederlandse Rode Kruis een bedrag van 100 Zloty kon worden 
opgestuurd. 
 
Vrijdag 19 mei 1944 
Vanmorgen van thuis een brief en een briefkaart ontvangen: “alles wel thuis”. 
Van 18.45 tot 20,00 was er in barak 15 een voorstelling van een Franse goochelaar.  
Hij vermaakte ons met vele kunststukjes. Het was een leuk uurtje voor hen die daar naar toe 
zijn gegaan. 
 
Zaterdag 20 mei 1944 
Vanmiddag een brief naar huis gestuurd. Het weer is buiige en ook af en toe een onweersbui. 
 
Zondag 21 mei 1944 
Vannacht weer luchtalarm geweest. De handbalwedstrijd tussen barak 13 en 14 gespeeld van 
19.00 tot 20.00 uur. De wedstrijd werd door barak 13 met 7 tegen 0 gewonnen. 
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Maandag 22 mei 1944 
Vannacht weer twee maal kort achter elkaar een vliegeralarm geweest. Het hele kamp zit sinds 
gisteren in het donker. Men zegt dat de bliksem in de elektrische voedingskabel van het kamp is 
geslagen. Op veel plaatsen in de barak lekt het. Waar deze lekkage zit is nog niet na te gaan, 
maar het is niet prettig voor degene die er last van hebben. 
 
Dinsdag 23 mei 1944 
Nog steeds het zelfde weer, dat is regenachtig. Van 14.00 tot 17.00 uur met zes man briketten 
gelost, bestemd voor de keuken van ons kamp. Het is huiverig weer, het beste lig je nog op je 
bed met een deken over je heen en dan maar een boek lezen. 
 
Woensdag 24 mei 1944 
Vanmorgen weer een brief van thuis ontvangen, alles is daar wel. Het weer is iets zachter. 
Vanavond een handbalwedstrijd geweest tussen barak 13 en 10; uitslag 10 tegen 2. 
 
Donderdag 25 mei 1944 
Wederom in de afgelopen nacht luchtalarm geweest. Eindelijk is er dan voor de Katholieken in 
het kamp een aalmoezenier aangekomen. Ze hebben dus van nu aan hun geestelijke 
verzorging. Gisteravond is hij om 24.00 uur in het kamp aangekomen en heeft hij de nacht 
tussen de onderofficieren in barak 10 geslapen. Hij heet Jan de Boer (kgf. 271175) en is vanaf 
Amersfoort (via Mühlberg) naar hier gedirigeerd. Nu de Protestanten nog een veldprediker en 
dan is dat ook voor ons opgelost. 
 
Vrijdag 26 mei 1944 
Vanmiddag de foto’s ontvangen die jongstleden voor ons gemaakt zijn en waar ik met Heijboer 
en Roelfs opsta. Ze zijn goed uitgevallen. Per stuk kosten ze 2 Zloty of F 0,75. Wat zullen ze 
thuis opkijken als ze er een van ontvangen. 
 
Zaterdag 27 mei 1944 
Geen vermelding. 
 
Zondag 28 mei 1944 (Eerste Pinksterdag) 
Het is vandaag 1e Pinksterdag en het is op het ogenblik prachtig weer. Zou het nu zomer gaan 
worden? Om 13.30 uur was er onze godsdienstoefening over Handelingen 2. De dienst was 
goed bezet. Zou dit de laatste Pinksteren zijn dat we in dit kamp zitten? 
 
Maandag 29 mei 1944 (Tweede Pinksterdag)  
Vanmiddag een briefkaart met een foto erin naar huis gestuurd. Het zal mij benieuwen of hij 
goed aankomt. Na een jaar zien ze mij weer eens, al is het maar op de foto. Alles ligt op het 
ogenblik buiten te zonnen, zo prachtig is het weer op het moment. 
Van 20.15 tot 21.30 uur in barak no. 13 met vele anderen een praatje gehad met pater De Boer 
over het laatste nieuws uit ons land. Het is in één woord gezegd een brok ellende wat je al zo 
hoort. 
 
Dinsdag 30 mei 1944 
Het is vandaag prachtig warm weer. Vanmiddag hebben we weer gebaad en om 19.00 uur een 
handbalwedstrijd gevolgd tussen barak 13 en 16; uitslag hiervan 4 tegen 2. 
Vannacht was alles weer in duister wegens het luchtalarm. 
 
Woensdag 31 mei 1944 
Vanmorgen een briefkaart en vanmiddag wederom een brief van thuis gekregen, alles wel thuis. 
 
Donderdag 1 juni 1944 
Het is vandaag prachtig weer en we hebben besloten om onze barak een duchtig uit te mesten. 
Wat er alzo voor de dag komt is geweldig; papier en kartonnen dozen en meer van al die 
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rommel. Toen al ons hebben en houwen om en nabij de barak was neergezet, zodat alles leeg 
was, hebben we met water alles geschrobd en ontsmet met Lysol. Een geweldige hoeveelheid 
vlooien is voor de dag gekomen. Ze vlogen met tientallen tegen je blote benen op. We hebben 
ook nog de slaapzakken op het achterterrein leeggemaakt, waarbij we de inhoud weer opnieuw 
erin hebben gedaan. Al met al een heel werk, waarbij we de hele dag onze handen vol hebben 
gehad. Maar tegen de avond was het klaar en de reuk van Lysol was een teken dat de grote 
schoonmaak ten einde was. 
 

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

 
De wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee A.G.M. Bon (kgf. 105411) kreeg vandaag 
een brief waarin zijn vrouw schreef dat hun enige dochtertje van drie jaar, was overleden. Wat 
een vreselijk iets voor hem; zijn vrouw ontroostbaar en hij hier in Polen en niet in staat haar te 
troosten. Het is een vreselijk iets voor hem en een ieder van ons heeft medelijden met hem. 
 
Vrijdag 2 juni 1944 
Het heeft vandaag de hele dag geonweerd. De ene bui was nog niet over, of de andere volgde 
weer. Alles vergezeld van geweldige plasregens. Zo erg heb ik de regen nog niet naar beneden 
zien vallen in ons land. Ook hebben we weer een blanco brief ontvangen. 
 
Zaterdag 3 juni 1944 
Het is vandaag ongezellig weer buiten en zodoende bijna de hele dag maar zitten lezen. 
Gelukkig dat wij een goede voorraad boeken in de bibliotheek hebben.  
 
Zondag 4 juni 1944 
Dankzij het Nederlandse Rode Kruis hebben we nu een grammofoon met een stel platen erbij in 
het kamp gekregen. Deze grammofoon speelt op het ogenblik platen af. Wel gezellig om dit 
weer eens te horen. Weer een brief en een kaart naar huis geschreven. Van 19.00 tot 20.00 uur 
een handbalwedstrijd gevolgd tussen barak 13 en 12: uitslag 2 tegen 3. 
Om 21.30 uur ging eensklaps het licht in het kamp uit wegens luchtalarm. 
 
Maandag 5 juni 1944 
Het is vandaag warm weer geweest en ik heb de hele dag in de zon gelegen om eens extra 
bruin te worden. 
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Dinsdag 6 juni 1944 
Invasie in Normandië. In de loop van de morgen bij mooi en prachtig weer, dromde een ieder 
naar de ingang van het kamp waar de luidspreker staat. Er kwam een extra bericht van het 
OKW en dat deed ons allen stilstaan om te luisteren, want men maakte bekend dat de 
geallieerden de invasie waren begonnen en wel op het schiereiland tussen Cherbourg en Le 
Havre, dus in Normandië. Ze schijnen met een geweldige macht aan land te zijn gegaan, na 
een geweldige beschieting vanuit zee door de oorlogsschepen en vanuit de lucht door 
duizenden vliegtuigen. Eindelijk zijn ze dus geland en is dit een feit geworden. Wij allen geloven 
dat ze er blijven, want alles zal wel tot in de puntjes zijn voorbereid. De Duitsers spreken van 
hevige gevechten met de gelande troepen en van het neerlaten ver achter het front van 
valschermtroepen en luchtlandingstroepen. De Duitsers pochen dat ze spoedig weer in zee 
gedreven zullen worden. Het is een blijde dag voor ons allen, dit te moeten horen. Maar als je 
dan weer denkt aan hoeveel duizenden mensenlevens erbij verloren gaan, wordt je stil. Wat 
een leed en wat een ellende zal zich daar afspelen. De landing is uitgevoerd bij nacht met een 
heldere maan erbij. 
 
Woensdag 7 juni 1944 
Regen, regen en nog eens regen vandaag. We hebben per twee man een busje 
gecondenseerde melk ontvangen en een paar eetlepels jam van het Deense Rode Kruis. 
 
Donderdag 8 juni 1944 
Regen en nog eens regen. Het regent weer de hele dag. En daarom maar in de barak gebleven 
en maar op bed liggen lezen. Sinds 5 juni jongstleden hebben we geen aardappelen meer 
gekregen, omdat de voorraad voor het kamp totaal op is. Nu krijgen we een beetje pap ervoor in 
de plaats, alsmede erwten en gedroogde knolrapen. Gelukkig dat we nu niet meer afhankelijk 
zijn wat het eten van Hitler en Co aangaat en we nog pakketten van ons eigen hebben. 
 
Vrijdag 9 juni 1944 
Vanmorgen werden we verrast door de mededeling dat er een wagon met levensmiddelen voor 
ons is aangekomen, bestaande uit maar liefst 196.000 sigaretten van het Engelse en 
Argentijnse Rode Kruis. Tevens zijn er 1600 Canadese pakketten en 200 Argentijnse pakketen 
bij. Iedereen is weer blij dat we weer een grote voorraad in reserve hebben. Van de sigaretten is 
een klein gedeelte Engels, de rest is van het Argentijnse Rode Kruis. Op de pakjes staat weer 
“Kerstgift van de Nederlanders in Argentinië”. 
 
Zaterdag 10 juni 1944 
Bij de aangekomen zending levensmiddelen waren ook nog 76 Amerikaanse pakketten. 
In de loop van de dag werden we verrast met een uitdeling van 60 stuks Argentijnse sigaretten. 
Ze smaken fijn, deze sigaretten uit Argentinië. 
 
Zondag 11 juni 1944 (Sacramentsdag) 
Vanmorgen voor het eerst uit de keuken ontvangen macaroni met vlees en vet (alles door 
elkaar). Het smaakte ons goed, het was zware kost vooral als het zomer is. 
 
Maandag 12 juni 1944 
Het is vandaag prachtig warm weer. We hebben om 15.00 uur bij de uitdeelbarak ieder een 
Canadees pakket ontvangen. Bij die barak heb je een geweldig mooi gezicht in de omgeving. 
Zo zagen we in de verte, maar dan zeker nog een goede 80 km van ons verwijderd, de scherpe 
en hoge pieken van de Karpaten, namelijk het Tatra Gebergte, uit de nevels opkomen. Het is 
een prachtig gezicht om dit te zien en je bent niet uitgekeken, vooral als je je bedenkt dat er 
pieken zijn in dit Tatra gebergte die een hoogte van een paar duizend meter hebben. Trouwens, 
de hele omgeving is prachtig om te zien, vooral voor ons Nederlanders die dit heuvelachtige en 
bergachtige land niet gewenst zijn. In de avonduren weer eens een lekker kopje mokkakoffie 
gedronken dankzij het Canadese pakket. 
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Dinsdag 13 juni 1944 
Uit Genève is een schrijven ontvangen, gericht aan de vertrouwensman, om voorraden 
levensmiddelen aan te leggen in verband met de ongunstige tijden die zullen komen. Zonodig 
aanvragen om toestemming aan het Duitse OKW. Ook werd ik verblijd met een brief van thuis, 
alles wel daar. 
 
Woensdag 14 juni 1944 
Wederom twee briefkaarten naar huis geschreven, waarvan één naar Sisca haar vader en 
moeder in ’s-Hertogenbosch. Het is vandaag erg heet geweest en alles ligt te zonnen. We zijn 
langzamerhand erg bruin geworden, maar het is erg gezond voor onze body. 
Tegen 21.00 uur in avond begon het flink te onweren en te regenen. Het eigenaardige hier is, 
dat de wind op een dag wel ettelijke malen draait. Hij schommelt net als de wijzer van een 
kompas heen en weer. Men zegt dat dat komt door de bergen en door het heuvelachtige terrein 
waarin wij ons bevinden. De regen die hier neervalt na een onweer is geweldig. Ik lieg niet, 
maar je kan geen vijf meter vooruit kijken. Het is ongelofelijk maar het komt met bakken uit de 
hemel en na een klein tijdje is het weer over en schijnt het zonnetje weer. 
 
Donderdag 15 juni 1944 
Vanmiddag heeft een voetbalelftal van ons heimelijk tegen de Fransen gespeeld en nog wel op 
het voetbalterrein van de Fransen en dus in het Franse blok, zonder dat de Duitsers er iets van 
hebben gemerkt. Onder geleide van een aangesteld krijgsgevangene van ons, werden zij naar 
het Franse Krankenrevier gebracht, zogenaamd om voor de dokter te verschijnen. Daar werden 
ze gekleed in Franse kleding en toen onder geleide van een Fransman afgemarcheerd naar het 
Franse blok. Het werd een daverende zege voor het Nederlandse elftal, namelijk 5 tegen 1. 
Om 16.30 uur werd aan ieder 100 sigaretten uitgedeeld, waaronder 75 stuks Engelse. 
Wederom een brief van thuis ontvangen, met alles wel. 
 
Vrijdag 16 juni 1944 
Er zijn weer pakketten vanuit ons land aangekomen. Er waren er voor mij ook drie van thuis bij. 
Het is nog steeds geen mooi weer na het onweer van eergisteren. 
 
Zaterdag 17 juni 1944 
Vanmorgen het 38ste, 39ste en 40ste pakket van thuis ontvangen. Het was weer een fijn ogenblik 
toen ja na afloop kon inrukken en onder geleide weer in de barak aankwam. Als je aan die 
pakketten denkt, dan zie je ze in gedachten al bij elkaar staan en alles inpakken. 
 
Zondag 18 juni 1944 
Een blanco brief ontvangen en in de loop van de zondag een fijne brief naar huis geschreven. 
 
Maandag 19 juni 1944 
Een groot aantal zaden van bloemen en groenten ontvangen van het Rode Kruis in Genève. In 
verband hiermee wordt er een stuk grond ontgonnen om de eigen groente te telen en voor de 
barakken langs het prikkeldraad bij de hoofdweg staat nu een groot aantal zaden en knollen in 
de grond. Dat zal wat worden als zij straks uit de grond omhoog komen. Zouden we het nog 
meemaken dat ze in bloei gaan staan, of zijn we dan weer hier vandaag? 
 
Dinsdag 20 juni 1944 
Vanavond een handbalwedstrijd gevolgd op het achterterrein tussen barak 13 en 14, met als 
uitslag 7 tegen 6. 
 
Woensdag 21 juni 1944 
Geen vermelding. 
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Handbalwedstrijd (foto uit Prisoners of War in occupied Kraków”, Tomas Owoc, 2016). 

 
Donderdag 22 juni 1944 
Weer om 09.30 uur ieder een Canadees pakket ontvangen, een zogenaamd M17. Het fijnste is 
dat er in dit pakket een heerlijke bus met roomboter zit met een zeer pikante smaak. 
Weer een blanco briefkaart ontvangen. 
 
Vrijdag 23 juni 1944 
Een ieder heeft vandaag weer 100 stuks Argentijnse sigaretten ontvangen. Ook een blanco 
briefkaart gekregen. 
 
Zaterdag 24 juni 1944 
Geen vermelding. 
 
Zondag 25 juni 1944 
Een brief en een briefkaart naar huis geschreven, dat alles hier goed en ik gezond ben. 
 
Maandag 26 juni 1944 
Het is vandaag prachtig warm weer geweest en de hele dag heb ik liggen zonnen, met als 
gevolg een pracht van een koppijn. Die moest bedwongen worden met aspirine en koude 
omslagen op mijn voorhoofd. 
 
Dinsdag 27 juni 1944 
Om 19.00 uur wezen kijken naar een handbalwedstrijd tussen barak 13 en 17, uitslag 1 tegen 0. 
 
Woensdag 28 juni 1944 
Vandaag liefst drie briefkaarten van thuis ontvangen, waarbij de ontvangst bevestigd werd van 
de verstuurde foto. 
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Donderdag 29 juni 1944 
Vandaag vieren wij de verjaardag van Prins Bernhard met het ontvangen van de man van 100 
sigaretten en het voorlezen van de dagorder daarop betrekking hebbende door opperschipper 
Heerschap. 
Vanmiddag dwarrelde er een groot aantal pamfletten door de lucht omlaag. Helaas niet in het 
kamp zelf, maar net er buiten. Zodoende weten we niet wat dit behelsde. Het gekste is dat 
niemand van ons een vliegtuig heeft gezien of gehoord. 
Wie dat wilde, die kon gisteren een flesje limonade kopen. Het was echter niet veel bijzonders 
wat de inhoud betreft. Van 18.30 tot 19.30 uur een handbalwedstrijd gevolgd die gehouden 
werd tussen barak 13 en 10, uitslag 5 tegen 2. Daarna zang van de zangclub en een stukje 
muziek van het mondharmonica zestal en een nummertje van de muziekband. In de avonduren 
het gewone praatje van Kamphuis over het wekelijkse nieuws van de oorlogsfronten. Het gaat 
wat dat aangaat heel goed, daar is geen reden tot klagen.  
 
Vrijdag 30 juni 1944 
Wij krijgen nu al een poosje iedere dag de nieuwsberichten over de toestand aan de fronten. 
Deze berichten krijgen wij van de Fransen. Dat zit zo; de sergeant J.W. Koenders (105360), die 
heel goed Frans spreekt, is al een gele tijd bevriend met de Fransen. Toen wij nog veel honger 
leden gingen er iedere avond velen van ons heimelijk door het prikkeldraad naast ons kamp 
naar de overkant om te schooieren wat eten betreft en ook Koenders. 
De Fransen hebben in hun kamp een geheime zender, of liever gezegd een ontvangtoestel, 
waarmee zij de nieuwsberichten iedere dag afluisteren, Het heeft lang geduurd eer zij deze 
berichten ook aan ons durfden af te geven, maar nu gaat het en iedere middag om een uur of 
15.00, staat Koenders bij het prikkeldraad en het nieuws geschreven in het Frans, verzwaard 
met een steentje en dicht gebonden met een stukje touw, wordt door een Fransman over het 
prikkeldraad geworpen. En Koenders raapt het op. In de barak van ons wordt het in het 
Nederlands vertaald en zo gaat het, nadat het bij ons is voorgelezen, naar de andere barakken, 
waar Koenders het weer opnieuw voorleest. Wij krijgen het dus uit de eerste hand en het nieuw 
is behoorlijk verdeeld in Invasie Oost en Italiaanse front, benevens de berichten van de 
luchtverrichtingen over alles wat met bombardementen betrekking heeft. Dan is er nog een 
apart gedeelte zogenaamde allerlei. 
De Duitsers weten er wel iets vanaf, maar zij kunnen het niet te pakken krijgen. Een enkele keer 
is het geweest dat de SS is gekomen en het hele kamp werd door hen ontruimd. Dan gingen ze 
zoeken, maar ze hebben nooit iets gevonden. Hoe ze (de Fransen) eraan zijn gekomen weten 
wij niet, misschien van werkkommando’s die het in het kamp hebben gesmokkeld. Afijn, wij 
varen er goed bij, want nu weten wij iets meer dan de Duitse Legerberichten ons vertellen. 
 
Zaterdag 1 juli 1944 
Geen vermelding. 
 
Zondag 2 juli 1944 
Vanmorgen hadden we voor het eerst om 09.00 uur in de barak onze godsdienstoefening. 
A het eten een brief naar huis geschreven. Om 16.00 uur kwam er een optocht voorbij van de 
Fransen, met een klein muziekkorps en daarachter een heel stel aangeklede dames en heren. 
Het waren leden van hun toneelvereniging. Bij de dames zou je zweren dat het echte vrouwen 
waren met damesschoenen en fijne kousen aan en damesheden op, met mantelpakjes aan. Het 
mooiste was dat deze bijna allemaal lange haren hadden. We hebben gelachen dat het een lust 
was. Ze lonkten en lachten tegen ons, alsof het echt was. Af en toe klapten we in de handen en 
was er een geweldig applaus. 
 
Maandag 3 juli 1944 
Het is lekker warm weer vandaag. Vanmiddag van thuis een briefkaart ontvangen, alles wel 
thuis. Aan het invasiefront gaat het uitstekend. De Duitsers kunnen de Amerikanen en Engelsen 
niet tegenhouden, maar steeds opnieuw moeten de Duitsers achteruit wijken. Het zal niet meer 
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lang duren of er is voor de Duitsers geen houden meer aan en zal Frankrijk eraan gaan, 
alsmede België dat dan ook aan de beurt is.  
Maar zo ver is het nog niet. Als je anders hoort wat zij voor materiaal bij zich hebben, dan is het 
een hopeloos geval voor de Duitsers. Ze staan nu voor hetzelfde feit als de anderen in 1940. 
De Duitsers moeten nu ook tegen een numerieke meerderheid vechten. Ja, het kan raar gaan 
en steeds wordt de kracht van de geallieerden sterker en de Duitsers worden zwakker. Ja. zo 
gaat het, wie had dat kunnen denken in die paar jaren. 
 
Dinsdag 4 juli 1944 
Vanmorgen wederom een pakket van thuis opgehaald. Het is het 41ste dat ik nu ontvang en in 
de middaguren ook nog een brief van thuis; het kon niet op. Sommige van onze vrouwen zijn zo 
brutaal of roekeloos geworden, dat zij zelfs in de pakketten ondergrondse bladen erin stoppen. 
Het is erg gewaagd, maar laatst geleden ontving iemand in zijn pakket niet minder dan het 
illegale blad “Vrij Nederland”. En de Duitsers hebben het niet gemerkt ook! Bij de wekelijkse 
behandeling van het frontnieuws door Kamphuis, kwam het ter sprake en zodoende werd het 
pas bekend. Men zij gewaarschuwd voor dit feit. 
 
Woensdag 5 juli 1944 
Vanmiddag heeft iedereen weer 70 stuks sigaretten ontvangen. Ook weer een brief van thuis 
ontvangen, met alles wel. Ook een briefkaart naar huis geschreven dat hier alles nog goed is. 
 
Donderdag 6 juli 1944 
Vanmorgen hebben we weer een Canadees Rode Kruis pakket ontvangen.  
Het weer is zacht, maar zwaar bewolkt. Om 13.00 uur was er een onweersbui, waarbij een 
zeldzaam natuurverschijnsel was te bewonderen. In zuidwestelijke richting scherp afgetekend 
aan de hemel twee windhozen. Steeds lager kwamen de respectievelijke zakken omlaag. Dan 
weer trokken ze op en werden de zakken of slurven korter en soms weer langer. Dat duurde 
een tijdje en langzaam zagen we dat het in de verte verween. Dit is de eerste keer dat ik een 
dergelijk iets heb gezien. 
 
Vrijdag 7 juli 1944 
Het is warm weer. Vandaag maar liefst twee briefkaarten van thuis ontvangen, allen waren 
gezond. Er is een schrijven van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen, dat wij iedere maand 
een zogenaamd éénheidspakket zullen ontvangen van 5 kg, benevens van thuis ♪0én zegel 
voor een pakket van 5 kg, alles ingaande op 1 juli jongstleden. 
 
Zaterdag 8 juli 1944 
Het is weer heet. We lopen de hele dag buiten met alleen een kort broekje en een paar 
schoenen of klompen aan. ’s Avonds gaan we met dit kostuum ook weer onder de wol. We zijn 
langzamerhand bruin geworden door steeds uren lang te zonnen. 
Van 19.00 tot 20.00 uur een handbalwedstrijd tussen barak 12 en 13, uitslag 4 tegen 1.  
Barak 12 is kampioen van de competitie afdeling A. Dit in barak 12 gevoerd met muziek, zang, 
enz. waarbij ook de pater en de dokter aanwezig waren. 
 
Zondag 9 juli 1944 
Vanmiddag weer een brief naar huis geschreven dat alles met mij nog goed is. 
Het is vandaag weer snikheet, een echte zomer. 
 
Maandag 10 juli 1944 
Vannacht wreed opgeschrikt uit onze eerste slaap door veel vliegtuiggebrom. Het gegrom van 
het afweergeschut om en nabij Krakau en de felle bundels van vele zoeklichten die de lucht 
ijverig afzochten. Na ongeveer 15 minuten was alles weer rustig en zijn we weer kalm in slaap 
gevallen. We denken dat het Amerikaanse of Engelse vliegtuigen zijn die vanuit het Italiaanse 
front doorvliegen naar een basis in Rusland. Al met al deed het ons vreemd aan om al deze 
geluiden opnieuw te horen. 
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Vanmorgen weer lekker gebaad en na het baden opnieuw gewogen. Ik ben iets afgevallen, 0,9 
kg en weeg nu 75,7 kg. Om 12.00 uur met de post een briefkaart van thuis ontvangen, dat wil 
zeggen van uit Den Bosch van Sisca haar vader en moeder, alles was er nog goed. 
Om 19.00 uur weer een handbalwedstrijd gevolgde tussen de oude van dagen van de Land en 
Zeemacht. Al met al was de vertoning die we zagen om te gieren van het lachen. 
 
Dinsdag 11 juli 1944 
De warmte is wat minder geworden en het is een stuk koeler. Gelukkig maar, want in de barak 
was het niet om uit te houden. Het leek af en toe wel een hete luchtoven. 
 
Woensdag 12 juli 1944 
Vanmorgen twee pakketten van thuis ontvangen, afgestuurd op 21 en 22 juni jongstleden. De 
inhoud was weer in één woord af. Om 19.00 uur was er voor barak 13 en 17 een toneelavond in 
de bekende toneelbarak no. 15. Opgevoerd werd het toneelstuk “Z.B.B.H.H.” (zijne bezigheden 
buitenhuis hebbende). De decors, spelers en speelsters waren in een woord af. Iedereen ging 
om 21.30 voldaan naar zijn barak terug. 
 
Donderdag 13 juli 1944 
Vanmorgen na het appèl een controle in de barakken om na te gaan of men ongeopende 
blikken uit de pakketen in zijn bezit had. Pas om 10.15 uur was deze controle afgelopen. Het 
resultaat was een klein aantal ongeopende blikjes die in beslag zijn genomen. 
 
Vrijdag 14 juli 1944 
Vanmiddag is er weer een wagon met levensmiddelen aangekomen. De inhoud bestond uit 
1192 Amerikaanse pakketten no. 10, ook 48 pakketten no. 1 (ziekenpakketten) en zes dozen 
zeep. We hebben nu de laatste 58 stuks sigaretten ontvangen.  
 
Zaterdag 15 juli 1944 
Bij de zending van gisteren was ook een kist met medicamenten van het Nederlandse Rode 
Kruis, afgestuurd door het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen uit Amsterdam. Ook is er door 
de hoofdvertrouwensman een brief vanuit Genève voorgelezen, waarin bekend wordt gemaakt 
dat er weer een zending levensmiddelen voor ons kamp onderweg is. Al met al een goede dag 
voor ons.  
 
Zondag 16 juli 1944 
Vanmiddag een brief naar huis geschreven met alles wel van mij. Het regent en het onweert 
vandaag. Het weer is nu wel van streek. Hoe lang zal het duren? 
 
Maandag 17 juli 1944 
Er is een brief van het Internationale Rode Kruis uit Genève ontvangen met de mededeling dat 
door transportmoeilijkheden de verzending van levensmiddelen naar de verschillende 
krijgsgevangenenkampen in Duitsland, enz. niet meer zo vlot zal verlopen en dat men met 
vertragingen rekening moet houden. Daarom krijgen we vanaf heden maar een pakket per 
maand. Vandaag eindelijk ook eens een blanco brief ontvangen. 
 
Dinsdag 18 juli 1944 
De hele dag is het regen en nog eens regen. We hebben ieder een pakje vloeitjes van het 
Nederlandse Rode Kruis ontvangen (Zig-Zag, 120 stuks). 
 
Woensdag 19 juli 1944 
Vanmiddag om 14.00 uur is er aan de overkant van de kampstraat uit het Krankenrevier weer 
een Franse krijgsgevangene met militaire eer naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het zijn 
treffende momenten als je dit ziet. Wat een verdriet bij zijn vloedverwanten ver weg in Frankrijk, 
misschien een vrouw die met de kinderen haar man en vader nooit meer terug ziet. Ze weten 
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alleen dat hij in een zeker Pools plaatsje op een krijgsgevangenenkerkhof in de vreemde grond 
rust. De begrafenis gebeurde onder een druilerige regen en somber weer. 
 
Donderdag 20 juli 1944 (aanslag Hitler) 
Vanmiddag heeft iedereen een Amerikaans pakket no. 10 ontvangen. 
Om 20.00 uur maakte de radio bekend dat er een aanslag met springstoffen op de leider van 
het groot Duitse Rijk was gepleegd, met alle bijzonderheden hierover. Hitler is als door een 
wonder aan deze aanslag ontsnapt. Jammer voor hem. Dit bericht gaf in het kamp onder ons 
grote beroering. Het blijkt dat het dus geen eensgezindheid is en dat er grote verdeeldheid 
heerst in Duitsland onder de hogere leiders van Leger en Vloot. Wie had dat kunnen dromen. 
Het gaat bergafwaarts, dit zijn de eerste tekenen van een ontbinding die hoe langer hoe groter 
moet worden. 
 
Vrijdag 21 juli 1944 
Gisteren is er gelukkig weer een behoorlijke zending levensmiddelen van het Argentijnse Rode 
Kruis aangekomen. Ook vanmorgen zijn er door de radio weer verschillende bijzonderheden 
bekend gemaakt betreffende de aanslag op Hitler. Het is heet vandaag. 
 
Zaterdag 22 juli 1944 
Om 12.00 uur onder het bakken van gort en roggekoekjes nog twee brieven en een briefkaart 
van thuis ontvangen, alles nog goed: fijn. 
 
Zondag 23 juli 1944 
Een brief en een briefkaart naar huis gestuurd. Vandaag, maar vooral ’s avonds was de 
stemming in het kamp erg zenuwachtig. Dit alles in verband met de opmars van de Russische 
legers, die als een grote stoomwals steeds dichterbij komt. Er is voor de Duitsers geen 
ophouden meer aan, ze moeten steeds opnieuw achteruit wijken. De vraag is of wij hier nog 
met de trein vandaag kunnen komen, anders ziet het er voor ons erg somber uit en zijn we bang 
dat we hier lopend vandaag moeten met als gevolg het achterlaten van onze levensmiddelen en 
een deel van onze bagage. Het resultaat van dit alles was, dat er velen van ons, ook ik zelf, 
deze nacht slecht hebben geslapen. 
 
Maandag 24 juli 1944 
Geen vermelding. 
 
Dinsdag 25 juli 1944 
Vanmorgen en pakket van thuis ontvangen, afkomstig van 28 juni jongstleden, alsmede een 
incidenteel pakket van het Nederlandse Rode Kruis. 
Om 17.00 uur kwam de hoofdvertrouwensman mededelen (niet officieel) dat binnen vier dagen 
het kamp ontruimd zou worden, vermoedelijk naar de omgeving van Praag. Het beste was om 
alles maar rustig af te wachten. Een brief naar huis geschreven met de mededeling van “alles 
wel”. 
 
Woensdag 26 juli 1944 
Vanmorgen hebben allen 200 stuks Argentijnse sigaretten ontvangen, 3¾ plak Argentijnse 
chocolade, twee blikjes corned beef, twee blikjes hampastei, een busje vleesextract, een busje 
melk, een busje marmelade, een stukje zeep en een pond roomboter. 
Om 19.00 uur was het voor onze barak cabaretvoorstelling tot 21.45 uur. Het geheel was van 
een goed gehalte. Dit is de laatste maal dat we hier in ons kamp een dergelijke voorstelling 
hebben gekregen, in verband met ons aanstaande vertrek waar niemand nog iets van weet, 
maar waar wel de wildste geruchten over de ronde doen. 
 
Donderdag 27 juli 1944 
De Russen dringen maar steeds meer en meer naar voren en de afstand tussen het front en het 
kamp wordt steeds kleiner. De spanning wordt steeds groter en de vraag is maar steeds, hoe 
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gaan we hier vandaan; per trein of te voet? Als we er aan denken wordt het een zware kluif. 
Schoenen zijn uitgereikt aan hen die ze niet meer hebben, of die kapotte schoenen hebben. 
Vanmiddag hebben weer iedereen 89 stuks sigaretten ontvangen. Om 14.00 uur is er voor de 
Fransen een inzameling gehouden. De meesten van hen krijgen nu geen pakketten meer uit 
Frankrijk aangezien de Amerikanen en Engelsen al het grootste deel van Frankrijk hebben 
veroverd. Velen van hen wonen ook nog in het invasiegebied en wat in die mannen omgaat 
kunnen wij begrijpen. Ze weten niet wat er met hun familie is gebeurd en of hun huizen er nog 
staan, laat staan dat die nog leven. We hebben met milde hand gegeven, onder anderen ook 
van een zending eenheidspakketten die net waren aangekomen uit Nederland. Ze hebben ons 
geholpen verleden jaar en nu kunnen wij het doen en we hebben heel wat afgestaan van onze 
overvloed. 
 
Vrijdag 28 juli 1944 
De spanning blijft en je hoort de wildste geruchten. Niemand weet wat er gaat gebeuren of waar 
wij naar toe gaan. Maar lang kan het niet meer duren, want de Russen zijn om ons onbekende 
redenen ongeveer 80 Km ten oosten van ons kamp blijven steken, of zijn daar vastgelopen. 
Maar voor hoe lang? En onder deze omstandigheden is om ongeveer 11.00 uur in de morgen 
onze nieuwe geestelijke verzorger Ds. van Garderen (kgf. 271411) in het kamp aangekomen. 
Maar aangezien het kamp gesloten is en er niemand bij mag komen wegens de aanstaande 
verhuizing, is hij meteen weer vertrokken naar het doorgangskamp te Mühlberg aan de Elbe. 
Niet prettig voor hem na zo’n zware reis. Wij hebben net een glimp van hem gezien en weg was 
hij weer. 
Vanmiddag met twee man het Nationale Nederlandse Rode Kruis pakket ontvangen, alsmede 
nog enige andere dingen. Het wordt je vreemd te moe, hier zwemmen wij op het ogenblik in de 
levensmiddelen en thuis zwemmen ze in een storm van honger. Dat kan niet anders, na de 
uitplunderingen die de moffen steeds maar weer opnieuw doorvoeren. Veel van dit gaat 
vandaag weer naar de Fransen, die het best kunnen gebruiken. 
De post is ook verbroken voor ons kamp, zodat wij maar moeten afwachten wanneer er weer 
post voor ons aankomt en waar? 
 
Zaterdag 29 juli 1944 
Het kampblad van de maand juni 1944 is weer door ons ontvangen. Het zal wel de laatste zijn 
die we hier hebben ontvangen. 
 
Zondag 30 juli 1944 
Alles is nog rustig. Er wordt veel gepraat, hoe en waar we naartoe zullen gaan, maar niemand 
weet het. Velen hebben in de laatste dagen wagentjes van alle modellen gemaakt, met 
complete wielen eronder. Alles van hout wat op de kop is getikt. Je ziet er ware prachtstukken 
bij, maar of ze het vol zullen houden op de te volgen wegen, is nog te bezien.  
Mijn koffer heb ik gepakt. Ook mijn levensmiddelen zijn in een grote kartonnen doos 
opgeborgen. Het valt te bezien of ik alles mee kan nemen. 
 
Maandag 31 juli 1944 
Vanmiddag hebben we nog een briefkaart naar huis mogen versturen en ook hebben we nog 
een Amerikaans pakket ontvangen. Mijn levensmiddelen kan ik bijna niet meer bergen. De doos 
weegt zeker minstens 10 tot 15 kg. 
 
Dinsdag 1 augustus 1944 
Nog steeds worden er van hout allerlei wagentjes gemaakt om de bagage mee te nemen. De 
Duitsers laten ons stil begaan en zeggen er niet veel van. 
De transportlijst is voorgelezen betreffende de afvoer van de krijgsgevangenen uit het kamp. Er 
zijn geruchten dat eerst de Fransen weggaan en het wij laatste. Maar of we per trein of te voet 
gaan, er is nog niets van bekend.  
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Woensdag 2 augustus 1944 
Vannacht is er weer twee maal luchtalarm geweest. Ook hebben we vliegtuiggeronk gehoord. 
Om 22.00 uur is door de radio bekend gemaakt dat de beroemde generaal Rommel op 17 juli 
jongstleden zwaar gewond is geraakt in het invasiegebied. De reden is niet bekend gemaakt. 
 
Donderdag 3 augustus 1944 
Om 09.00 uur vertelde de radio ons dat de diplomatieke betrekkingen tussen Duitsland en 
Turkije zijn verbroken en de respectievelijke gezanten naar hun land terugkeren. 
 
Vrijdag 4 augustus 1944 
Vanmiddag is er bekend gemaakt dat we nog een briefkaart naar huis mogen sturen. Velen 
hebben er dan ook nog gebruik van gemaakt. 
 
Zaterdag 5 augustus 1944 
We vieren vandaag de verjaardag van onze kleine Prinses Irene, maar onder moeilijke 
omstandigheden. In de avonduren zijn de eerste Franse ploegen krijgsgevangenen voorbij 
gekomen met hun bagage die zij moesten gaan inleveren. Het was een heel bekijks, want nu is 
het dan eindelijk begonnen: de “Exodus”. We weten nog steeds niet wanneer wij aan de beurt 
zijn. We gebruiken de laatste dagen veel sla uit de eigen tuin en we maken er een dankbaar 
gebruik van. Jammer dat er geen azijn bij is om de smaak te verhogen. Ook hebben we al radijs 
gegeten en eenmaal zomerboerenkool in de soep. De bloemen aan de voorkant van de 
barakken staan in volle bloei en het is een lust om te zien hoe de dahlia’s en de goudsbloemen 
erbij staan. En dat alles moeten we gaan verlaten. Het is jammer, maar er is niets aan te doen. 
Velen van ons zitten vaak boven op de barakken om uit te zien of ze de Russen al zien 
aankomen, maar zover is het nog niet. 
 
Zondag 6 augustus 1944 
Het is vandaag weer prachtig weer en we liggen de hele dag te zonnen. In de namiddag is het 
eerste transport Fransen per trein vanuit blok III vertrokken. Men zegt dat ze naar Hamburg 
zullen gaan, maar of dat juist is weten we niet. Als het zo is, dan hebben ze een behoorlijke reis 
voor de boeg en vooral met dit erg hete zomerweer zal dat geen prettige reis voor hen zijn. 
 
Maandag 7 augustus 1944 
Wederom werd vanmorgen op grote hoogte boven het kamp een vliegtuig door het Duitse 
afweergeschut beschoten. We zagen kleine rookwolkjes van de barstende granaten zich 
zuidelijk aftekenen tegen de blauwe hemel. Maar het toestel vervolgde rustig zijn weg alsof er 
niets gebeurde. 
Om 20.00 uur op het achterterrein in de openlucht zang, muziek en het mondharmonica-zestal. 
Weer een goede afwisseling van deze hete dag die weer ten einde loopt. Het is vandaag erg 
heet geweest. Als je op je bed gaat liggen val je vlug in slaap en dat is voor mij een teken dat ik 
moe was.  
 
Dinsdag 8 augustus 1944 
We leven nu in spanning wanneer we aan de beurt zijn om te vertrekken. Er is nog niet veel 
bekend waar we naartoe zullen gaan. Een ding staat vast, we gaan met de trein en niet te voet, 
want de betreffende wagons zijn reeds voor ons aangekomen. We zijn nu een stuk geruster, 
want deze reis per trein betekent voor ons dat we al onze bagage mee kunnen nemen en ook 
het grootste geluk voor ons dat de hele lading levensmiddelen in de vorm van Rode Kruis 
pakketten uit Genève, meegaat. Want voedsel is een geweldig iets voor ons. 
 
Woensdag 9 augustus 1944 
Vanmorgen is het tweede transport Fransen uit het kamp vertrokken. Het begint nu voor ons 
ook op te schieten en het is een stuk stiller in het kamp geworden. Weer per twee man een 
Argentijns pakket ontvangen en per man een pond Argentijnse roomboter. 
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Donderdag 10 augustus 1944 
Het weer is ook vandaag weer buitengewoon heet. Het is om te puffen en het lijkt veel op een 
oude Hollandse hittegolf. Het derde transport Fransen staat gereed om de treinreis te 
aanvaarden. Iedereen heeft ook vandaag weer een Amerikaans Rode Kruis pakket ontvangen, 
een zogenaamd pakket no. 10. Ik weet bijna niet waar ik al die levensmiddelen moet bergen. 
Alles zit vol, mijn koffer en een grote kartonnen doos die zeker vijftien kilo zwaar is. 
Als laatste bijzonderheid van de Fransen hoorden we vertellen dat het hun is gelukt om hun 
radiotoestel mee te nemen. Hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen is mij niet duidelijk, maar 
het waren handige jongens en dan verwonderde het ons niet. 
 
Vrijdag 11 augustus 1944 
Vanmorgen is het stil in het kamp. Nog zien we de laatste Fransen voorbij trekken om hun 
bagage in te leveren in de grote loods. Zelfs tot in de avonduren bleef dat doorgaan. 
Het weer blijft maar steeds erg heet, het lijkt wel een tropenzon die de hele dag op ons 
neerschijnt. 
 
Zaterdag 12 augustus 1944 
Eindelijk is het bevel bekend gemaakt waar we naar toe gaan en dat wij zondag van hier zullen 
vertrekken. Het nieuwe kamp kennen wij van naam, want er zitten reeds vele landgenoten in. 
Het heet “Mühlberg aan de Elbe”. Het is een groot doorgangskamp waar de nationaliteiten 
broederlijk bijeen zitten en niet gescheiden zoals hier. Nu, wij zijn tevreden, want onze 
nieuwsgierigheid is bevredigd. Om 14.00 uur zijn we begonnen met het inleveren van onze 
grote bagage in de grote loods en ook dankzij de Engelse en Amerikaanse sigaretten die wij 
aan de moffen gaven is er geen enkele koffer of doos uitgepakt. Alles is opgestapeld en 
daarmee was het afgedaan. Niets van de inhoud is nagekeken dankzij de sigaretten. Hoe 
bestaat het zou je zeggen. 
We hebben alleen een kleine kartonnen doos in ons bezit met een bepaald aantal 
levensmiddelen, wat bij naam en toenaam bekend is gemaakt. Verboden waar was onder 
andere een mes, vork, lepels en scherpe voorwerpen. Bij het verlaten van het kamp, morgen, 
worden we eerst nog eens terdege nakeken. Vanmiddag is het laatste transport Fransen van 
hier vertrokken. Het hele kamp ziet er nu doods en verlaten uit. Wij alleen zijn nog de tijdelijke 
bewoners. We hebben eens een kijkje genomen bij de barakken van de Fransen. Hele bergen 
rommel, kartonnen dozen en meer vuiligheid lagen bij grote hopen bij de barakken. Jongens, 
jongens, wat zijn die Fransen een stelletje vuilpoetsen geweest. Je kan niet begrijpen waar al 
die rommel vandaag is gekomen. Ze hebben het zeker al die jaren opgespaard. 
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7. Algemene nabeschouwingen over het M.Stamlager no. 369  

Kobierzyn über Krakau 2, Gerenaal-Gouvernement, tijdvak 2 oktober 1943 tot 13 
augustus 1944. 
 
Terwijl we in de andere kampen steeds met honger hadden te kampen, was in dit kamp wel het 
belangrijkste dat wij werden overstroomd met hele wagens levensmiddelen van het Rode Kruis 
uit Genève. Engelse, Amerikaanse en Argentijnse pakketten vielen als een malse regen op ons 
neer. We kwamen sterk ondervoed in dit kamp aan en verlieten het met doorvoede lichamen die 
weer tegen en stootje konden. De behandeling bij aankomst in dit kamp was goed. Alleen de 
grote willekeur bij de visitaties was een ergernis voor velen. Bij die visitaties die plaats vonden 
in een grote en ruime loods waren zogenaamde medicamenten verboden waar. Deze 
medicamenten bestonden onder andere uit vitaminen en ook aspirine. Van de meesten werden 
dergelijke dingen afgenomen. Het lag er maar aan of je geluk had en dat had ik toevallig, want 
bij deze visitatie had ik een Duitsers die vrij goed onze taal sprak en die mij vertelde dat hij ook 
in ons land was geweest en dat zo mooi vond. Toen ik hem vertelde dat aspirine voor mijn 
hoofdpijn was, waar ik nog al eens last van had, zei hij “nu, ik heb niets gezien, pak maar weg”. 
Weer anderen werden wel of niet hun scheermessen afgenomen. Weer anderen werd hun 
beste uniform achtergehouden en zo meer. Een zekere machtswellust van sommige Duitsers 
speelde hierbij de hoofdrol. Wel weet ik dat het enige maanden heeft geduurd, eer de 
hoofdvertrouwensman na vele vruchteloze pogingen succes had en de slachtoffers hun spullen 
terug konden krijgen. Onder andere Heijboer was het slachtoffer en zijn beste uniform kreeg hij 
na vele maanden pas weer terug. Velen van ons hielden een dagboek bij en je had maar op 
te passen dat je er geen onaardige dingen over de Duitsers in schreef, want ook dat 
keken de heren bij de visitatie streng na. Zodoende zijn vele voorgevallen gebeurtenissen 
niet meer in je herinnering gekomen, wat wel jammer is. Van andere feiten zijn geen datums 
meer bekend, vooral wat de dagelijkse gebeurtenissen betreft. Wat wij van de Fransen te horen 
kregen, iets hiervan in je dagboek schrijven was zeer gevaarlijk. De eerste maanden in dit kamp 
hebben we zoals gebruikelijk was, veel honger geleden, want de pakketten van thuis kwamen 
nog niet goed door. Het eten dat wij iedere dag kregen was totaal onvoldoende en ook te weinig 
om van te leven. 
Toen de eerste zending van het Rode Kruis uit Genève ons kamp bereikte was het leed 
geleden en konden we ons te goed doen aan het vele vette en versterkende voedsel wat dit 
bevatte. Langzaam aan zagen we bij de geregelde wegingen na het baden, ons 
lichaamsgewicht toenemen en voelden we ons lichamelijk beter worden. De eerste pakketten 
die kwamen kregen we voor de Kerstdagen. Ik zal het niet vergeten hoe velen van ons na dit 
eten ziek werden en dagen lang naar de knobbel liepen. Hun darmen konden er nog niet tegen. 
Gek dat ik daar nooit last van ondervonden heb. En dan dat eerste middagmaal op een van de 
Kerstdagen met vier man, teveel gegeten met als gevolg dat ik na afloop languit op bed ben 
gaan liggen en met een gevoel in mijn buik alsof ik zou barsten en met een moeilijke 
ademhaling. Ik was beroerd en na enige uren zakte het langzaam weg. Ik kan best begrijpen 
dat iemand zich dood kan eten, verhalen die je wel eens hebt gelezen. 
Deze pakketten regen is gebleven tot ons vertrek naar “Mühlberg aan de Elbe”.  
Toen we dan ook dit kamp verlieten waren we goed doorvoed en konden we tegen een stootje. 
Alleen het gemis aan verse groente voelden wij goed. Dit vitaminen die in ieder Amerikaans 
pakket in een heel klein kokertje zaten, konden dit niet goedmaken.  
Het vertrek uit het kamp was gedwongen omdat de Russische legers als een grote stoomwals 
onze richting uitkwamen. Eerst was het plan om ons te voet te laten vertrekken, omdat de 
benodigde wagons er niet waren. Maar net op tijd hielden de Russen op een afstand van 
ongeveer 80 km ten oosten van ons halt. Zondoende kwamen de benodigde wagons nog op tijd 
aan en konden we de treinreis maken. Ons leed was niet te overzien geweest als we te voet het 
kamp hadden moeten verlaten. Met medeneming van een klein stukje bagage kon je alles 
achterlaten en juist in deze periode had iedereen van ons heel veel levensmiddelen. Grote 
zendingen pakketten moesten hier achtergelaten worden, wat een groot verlies was. Ieder was 
in een blijde stemming toen het bevel kwam dat we per trein konden vertrekken. 
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De ligging was vrij goed. Ik lag in barak no. 13. Het waren dubbelwandige barakken met 
dubbele ramen vanwege de Poolse koude die er in de wintermaanden kon heersen. 
Twee kachels in de barak zorgende voor voldoende warmte. Er waren over het algemeen 
voldoende kolen. Deze werden nog aangevild met grote stukken hout. Twee deuren met een 
gesloten portaal gaven toegang tot de barak. De slaapplaatsen waren één hoog, terwijl we vrij 
ruim lagen in vergelijking met de Russen, die als haringen in een ton lagen. We lagen er met 50 
tot 60 man in, de Russen zouden erin moeten met 100 man. Maar ja, wij waren een broedervolk 
en waren ook Germanen. 
Aan vele liefhebberijen werd gedaan. Zo was er een toneelvereniging, een zangclub en een 
mondharmonicaclub. Na een korte tijd kwamen er boeken, zodat we vele uren hierin konden 
lezen. Verschillende gezelschapsspelen kwamen aan, zodat er vele middelen waren om de 
lange avonden door te komen. 
De nationaliteiten werden in dit kamp streng gescheiden gehouden. Het waren er maar twee, 
maar de Fransen zaten in twee grote blokken en wij ook in één. Omgang kon dus niet plaats 
vinden. De Fransen hadden hun eigen keuken, maar wij ook. Hierdoor was ons eten stukken 
beter, aangezien onze koks wel raad wisten om dit weinige eten te bereiden tot een goede 
Hollandse pot. Alleen de hoeveelheid was steeds te weinig, maar de kwaliteit was prima. 
We schilden onze eigen aardappelen en maakten onze groenten zelf schoon. Dat was een 
groot voordeel dat direct opviel als men het eten van de Fransen zag. De groente werd door 
een apart aantal onderofficieren in de keuken schoongemaakt. De aardappelen werden in de 
openlucht geschild, soms ook de groente in de eigen barak. Vooral het schoonmaken van de 
knolrapen in de barak was een prettige bezigheid, want met kon af en toe eens een stukje in de 
mond stoppen en het opeten, want men had een lege maag waar niets in zat. 
De toneelclub heeft vele toneelstukken opgevoerd in een daarvoor bestemde barak. Er was een 
apart toneel gebouwd met meubilair, aankleding, enz. Dat was door eigen mensen in orde 
gemaakt. De toneelstukken kregen van de kampbewoners veel waardering. Vooral hij die een 
damesrol speelde, was een knappe bolleboos. Een onderofficier vervulde zo goed als alle 
damesrollen en met een daverend succes. Meestal waren het Franse stukken die door een van 
de onderofficieren waren vertaald in het Nederlands. Ook was in deze barak de bibliotheek 
ondergebracht. Verder werd er iedere week onder de mannen het dansen beoefend, onder 
begeleiding van een koffergrammofoon. Spotten noemde men dit het “Hengstenbal”. 
De omstreken waren van een prachtige schoonheid met het gezichtnaar de uitgang van het 
kamp zag men rechts daarvan op het heuvelachtige terrein een prachtig oud kasteel staan, wat 
later uit inlichting bleek een groot oud klooster te zijn. En de blik naar achteren wendende 
zagen we de grote stad Krakau liggen, misschien niet verder dan een vijftal km. Vooral de grote 
citadel met zijn hoge muren en de grote kathedraal waarin alle Poolde koningen begraven 
liggen was voor ons duidelijk te zien. Ook de grote bevrijder van Polen na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog, de maarschalk Piłsudski, lag hierin begraven. Zijn hart werd bewaard in 
een piramide op een korte afstand van de stad verwijderd. De weg daarnaar toe was iedere 
avond verlicht. De piramide zelf konden wij heel goed in de verte zien staan. Ook was er vlakbij 
ons kamp een zogenaamd vernietigingslager van de Joden en ook het kamp van het bekende 
Nederlandse Legioen was vlak bij ons kamp gelegen. 
Nog een ander prachtig vergezicht was vooral in de zomermaanden te zien als wij de pakketten 
gingen halen bij de voor ons bestemde pakkettenloods. We zagen dan door de ochtendnevels 
heen de hoge en grote pieken van het bekende Tatra-gebergte, een der benamingen van de 
Karpaten. Dat was een prachtig gezicht om deze bergen te zien opdoemen uit de nevelen. En 
dan te bedenken dat deze bergen zeker tachtig kilometer van het kamp verwijderd waren. Het 
kamp lag hoog, want het was daar heuvelachtig terrein en omdat wij hoog lagen hadden wij het 
grote voordeel om over vele kilometers heen te kijken. Vlak bij het kamp in dezelfde richting 
kijkende moeten vele honderden Joden begraven liggen die daar door de Duitse troepen zijn 
doodgeschoten en in grote graven in de grond zijn gestopt. Deze verhalen werden openlijk door 
de Duitse soldaten tegen ons verteld. Om op de stad krakau terug te komen, de radiomasten 
waren duidelijk te zien. En verder de kerken en dat waren er velen in Krakau, zag men duidelijk. 
Steeds zag men een andere achtergrond van deze stad. Dat lag aan de weersgesteldheid, 
geen zon, wel zon, donkere wolken, maar steeds was het anders. Ja, dat gedeelte van Polen 
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was een prachtig land en met een zeer sympathieke bevolking die veel met ons Hollanders op 
had. Ook de Polen hebben voor hun nationale vrijheid gestreden en ze hebben bloedige offers 
moeten brengen. Dat weten de Duitsers maar al te goed. Duizenden Polen zijn gestorven voor 
de Duitse vuurpelotons. 
Zodra de invasie een bekend feit was, werden we verrast door de Fransen, die ons dagelijks de 
radioberichten doorgaven. Door bemiddeling van sergeant Koenders werd iedere middag de 
desbetreffende radioberichten gewikkeld in een stuk papier en met een steentje verzwaard, 
over de prikkeldraadversperring geworpen. Het werd dan door Koenders vertaald in het 
Nederlands en daarna voorgelezen, waarna de barakken ieder een beurt kregen. Het geheel 
was verdeeld in invasie Oost en Italiaans front, verder de luchtverrichtingen en een rubriek 
algemeen. Zodoende waren we goed op de hoogte van de algemene krijgsverrichtingen. Wat 
hebben de Duitsers in het kamp van de Fransen gezocht naar dit radiotoestel, maar ze hebben 
het nooit kunnen vinden. Zelfs een gehele dag, nadat de Fransen hun kamp hadden verlaten, 
hebben SS-troepen er naar gezocht maar het lukte hun niet. Later hoorden we dat het was 
verborgen tussen de dubbelwandige betimmering van de barak en daardoor was het zoeken als 
een naald in een hooiberg. Zelfs toen ze het kamp moesten verlaten is het hun gelukt om dit 
toestel mee te nemen (gedemonteerd en een ieder een onderdeel mee gegeven) en uit het 
kamp te krijgen. 
In de zogenaamde hongerperiode, de eerste maanden na onze komst in het kamp, was er de 
manie om aan voedsel te komen. De prikkeldraadversperring die ons scheidde van het Franse 
blok was spoedig op een paar plaatsen langs en bij de vuilnisbak opengemaakt. Zo kon men 
over de grond kruipende, in het Franse blok komen. De Duitsers hadden het echter gauw 
ontdekt en ze richten er gedurende de hele avond hun zoeklicht op, met als gevolg zat 
sommigen er minuten lang onder bleven liggen om maar niet ontdekt te worden. Ook werd er 
gewaarschuwd dat men zou gaan schieten, wat dan ook verschillende malen is gebeurd. Dat er 
geen mensenlevens verloren zijn gegaan was te wijten aan de duisternis. Maar men trok er zich 
niets van aan, want men kon zijn honger stillen bij de Fransen die genoeg te eten hadden uit de 
hun toegezonden pakketten van thuis. Zodra de voedselvoorziening bij ons beter werd, was ook 
dit avontuur afgelopen. Ook de vele malen dat we werden aangewezen om buiten het kamp te 
gaan, deden we ons te goed om aardappelen en groente mee te nemen. Alleen tijdens de 
controle als men weer in het kamp terugkwam, waren angstige momenten, want snapte men je, 
dan was je nog niet gelukkig. Vooral de Hauptmann was iemand die niet met zich liet spotten. 
Maar voor zover ik kan nagaan is dat niet vaak gebeurd. Zodoende hadden we voldoende 
aardappelen en ook zelfs rode kool, soms kleine worteltjes. Die aardappelen kwamen in onze 
zakken terecht doordat we de aardappelkuilen buiten het kamp moesten openmaken en de 
aardappelen op wagens moesten laden, of bij het halen van de aardappelen in de grote loods in 
het kamp. De verdere groenten uit een oud fort buiten het kamp. In de bomvrije kazematten 
lagen in het fijne zand grote winterwortelen, rode kool, kleine worteltjes, enz. In dit oude fort 
gingen ook diegene naar toe die door de Duitsers werden gestraft met celstraf voor een week, 
twee weken, of iets dergelijks. Ook de Duitse bewakingstroepen van het kamp zelf, zaten in dit 
oude fort hun celstraffen uit. 
De telappèls waren iedere dag drie maal, in de morgen, in de middag en in de late 
namiddaguren. Iedereen moest gekleed zijn, jassen dicht, muts op en behoorlijk marcherende 
gingen we naar de appèlplaats, waar de Feldwebel het appèl afnam. De opperschipper van de 
Marine Heerschap was onze blokoudste en dat was geen gemakkelijke baan voor hem. Maar hij 
was uit het juiste hout gesneden en een vurig vaderlander. Verschillende malen hebben wij 
strafexercitie van de Feldwebel gehad omdat we zo lamlendig marcheerden. Maar we trokken 
ons er niet veel van aan. 
Vele malen lieten ze ons op het appèl een tijd staan, omdat het niet goed ging, of het nu heet 
weer was, of het regende, of het sneeuwde, of het vroor, die Feldwebel trok er zich niets van 
aan. Het was een Sudetenduitser en geen prettige vent. Eenmaal heeft hij de 
onderkappelmeester van de Marinekapel een klap in zijn gezicht gegeven, maar dat is geen 
tweede keer meer gebeurd, want de hoofdvertrouwensman de majoor Tromp protesteerde 
direct hiertegen, met als gevolg dat een goede week daarna de Feldwebel weg was. We 
hebben hem niet meer teruggezien. Hij zal wel voor straf naar het oostfront zijn gestuurd. Daar 
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waren ze in die dagen niet zuinig mee. Een klein vergrijp en het vonnis was “naar het oostfront”. 
En daar had iedere Duitse soldaat een geweldige angst en schrik voor. Vandaar het kruiperige 
en slaafse van al die Duitse soldaten die bij het bewakingsbataljon waren.  
Aangezien wij als beschermende mogendheid over Nederland waren aangewezen op Zweden, 
kregen we meerdere malen bezoek van de Zweedse gezantschapssecretaris uit Berlijn. Hij 
kwam dan informeren hoe de toestand bij ons in het kamp was, over de legering, over de 
voeding, klachten, enz. enz. Nu, die waren er natuurlijk altijd. Alleen het geval van die klap was 
iets waar hij direct werk van maakte en de Duitsers waren nooit prettig gestemd als hij zijn 
opwachting maakte. Met de Duitse commandant bemoeide hij zich niet zoveel, want hij liep 
direct naar de majoor Tromp toe en de Duitsers konden er niets tegen doen. Alleen aan het 
eten kon hij niets bereiken, dat was iets waartegen hij machteloos stond. Wij hadden recht op 
het eten wat ook de Duitse depottroepen kregen, maar we hebben het nooit gekregen. Maar 
voor de rest zagen de Duitsers hem liever niet dan wel. Als hij kwam stond het hele kamp van 
ons op stelten. Alles moest er prima uitzien. 
Het baden was een steeds terugkerende bezigheid waar wij op gevlast waren. het ging gepaard 
met de zogenaamde ontluizing, met een man of veertig in een grote zaal, allen uitkleden, zodat 
we poedelnaakt waren. Al je goed op wagentjes en dan ging dat de oven in. Maar voor we 
onder de douche gingen konden we weer een kwartiertje wachten en dan iedereen vlug onder 
de douche en kon je beginnen, onder het lopen, je eigen afdrogen. Dan weer naar een andere 
zaal waar je soms een half uur op je goed kon wachten, eer het uit de over kwam, want het 
moest er een bepaalde periode inblijven om al het eventuele ongedierte dood te maken. Dan 
zat je bijeen, ieder poedelnaakt, en nam van te voren een boek mee om wat te lezen. Zodra de 
wagentjes uit de oven kwamen, het goed eraf te nemen, maar uitkijken want het was gloeiend 
heet. En dan weer je zelf aankleden en afmarcheren naar het kampgedeelte. Meestal was het 
zo laat geworden, dat je metten kon gaan eten en dat viel er goed in, vooral in de honger-
periode. Toen de Fransen ons voor het eerst zagen keken zij ons met grote ogen aan, want ze 
konden onze ribben één voor één tellen. Daar hebben ze zeker over gesproken met elkaar, met 
als gevolg dat kort daarna al een hele zending van allerlei voedsel van hen aan ons werd 
geschonken. Met kruiwagens, grote wagens en met kisten werd het in ons kampgedeelte 
gebracht, nadat de Duitsers van tevoren hun toestemming ervoor hadden gegeven. Na 
verdeling ervan hebben we vele lekkere hapjes hiervan opgegeten. En niet te vergeten de 
sigaretten en de lekkere cakes die daar bij waren.  
Toen de periode kwam dat de Russische stoomwals zich in beweging zette in de richting van 
ons kamp, kwam er grote spanning bij ons allen. Zullen wij het nog halen, of zullen de Russen 
er eerder zijn? Maar om ons onbekende redenen bleven de Russen ongeveer 80 kilometer ten 
oosten van ons steken. Zodoende kregen wij de gelegenheid om er met de trein uit te komen. 
Gelukkig maar, want zodoende konden wij alles, onze hele hebben en houden alsmede de hele 
voorraad pakketten, ook nog meenemen. Toen de geruchten de ronde deden dat we te voet 
van hier zouden moeten gaan, bij gebrek aan spoorwagons, ging een ieder knutselen en 
maakte wagentjes. Ja zag ze van allerlei model. Waar het hout zo gauw vandaan kwam snapte 
je niet. De Duitsers lieten ons maar gaan. Toen het bericht kwam dat we per trein weg zouden 
gaan hield iedereen er mee op. Alle wagentjes gingen bijeen en nadat er een grote stapel was 
opgericht, met meer afval, ging er de brand in. Goede hemel, wat was die Feldwebel kwaad. 
Voor straf heeft hij ons zeker een uur op appèl laten staan. Hij moest en hij zou weten wie dat 
had gedaan en na veel praten met de heer Tromp was zijn woede wat gezakt en konden wij 
inrukken.  
In de laatste dagen voor wij vertrokken hebben we nog veel voedsel aan de Poolse bevolking 
gegeven door dit over de draad te werpen. Vele haveloze jongens zag je daar. Over het 
algemeen was de bevolking erg arm, zoiets als de bevolking in Drenthe die in plaggenhutten 
woorden. Ook hebben we in dit kamp vele dingen op de zwarte markt en doormiddel van de 
Duitsers gekocht, want dat was in Polen gewoon en de Duitsers wisten dit heel goed. 
Shag-tabak voor zeep, eieren, zelfs sterke drank, genever bereikte op die manier het kamp, 
maar alles door bemiddeling van de Duitse soldaten. 
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Bij nader inzien is dit kamp niet zo slecht voor ons geweest. Door de komst van de Russen 
moesten wij dit verlaten en werden we gestuurd naar de boorden van de Elbe. Wat zou het daar 
zijn, dat moesten we maar afwachten. 
 
 
Zondag 13 augustus 1944 
Al om 04.30 uur is het opstaan en om 05.30 uur onze beurt om aan te treden voor de algemene 
visitatie die plaats vindt in blok IV aan het eind van het kamp. We zijn ingedeeld in groepen van 
zoveel man die de bezetting vormen van een wagon. Deze visitatie gaf aanleiding tot vele 
vermakelijkheden, althans, zo zullen we ze maar noemen. Man voor man kwamen we de barak 
binnen, die verdeeld was in verschillende vakken met lange tafels waarachter de Duitse 
soldaten stonden. Eerst de handbagage inspecteren en daarna de man. Ieder kledingstuk 
moesten we uittrekken en dat werd nauwkeurig nagekeken en bestreken of er soms iets in 
mocht zitten. En zo ging het steeds door. Op het einde hiervan stonden wij poedelnaakt voor de 
mof. Later bleek dat er nog moffen waren geweest die de treurige moed hadden gehad om hun 
vinger in iemand zijn aars te steken. Die dacht zeker daar iets bijzonders in te vinden. Toen er 
dus niets meer te inspecteren was en je hele hebben en houden op de tafel lag, kwam er een 
snauw en pakte je je rommeltje weer op en liep naakt met alles de barak uit, naar een grasveld 
50 meter verder waar we ons weer konden aankleden. Dat er smakelijke tonelen voorvielen is 
te begrijpen. Zo gebeurde het dat de sergeant-majoor van de Genie J.B. Jansen (kgf. 105424) 
na de inspectie zich weer had aangekleed in de barak en bij de uitgang op een Duitser stootte 
die hem verbood om naar buiten te gaan, in de veronderstelling dat hij nog niet gevisiteerd was. 
Het resultaat was dat Jansen zich voor de tweede keer kon uitkleden en toen na afloop ook 
poedelnaakt de barak uitliep. Ja, je moest bij de Duitsers zijn, die hielpen je gauw over al het 
schaamtegevoel heen. Het was toch het zogenaamde Herrenvolk en wij waren toch hun 
toekomstige slaven. Ze zouden ons wel eens leren hoe de behandeling zou zijn als de oorlog 
maar eerst was gewonnen. Na het aankleden in de openlucht, wat niets om het lijf had, het was 
alweer smoor heet geworden, konden we rustig afwachten wanneer we gingen vertrekken. 
We hadden niet veel bij ons. Een kleine doos van karton met je brood, een bepaalde 
hoeveelheid chocolade, suiker, biscuit, sigaretten of tabak, een boek, wasbenodigdheden, lepel 
en een pannetje om uit te eten. Eindelijk was het vertrek aangebroken en werden de groepen 
geformeerd. Zo ook onze groep. We vertrokken in een zeer goede stemming en zingend ging 
het voorwaarts tot we op een soort verkeersweg kwamen, althans, het was een weg met 
zogenaamde kinderkopjes. Ja, de wegen in Polen zijn niet veel bijzonders.  
Overal waar de bevolking ons zag, werd veel naar ons gezwaaid en gewuifd en jonge meisjes 
gaven ons zeer gul tuiltjes bloemen, zogenaamde veldbloemen. Zodra zij wisten dat we 
Nederlanders waren wisten ze waar het om ging en hadden we de sympathie. Ze waren ons 
allen ook sympathiek, die Polen waren een prachtvolk, een vrijheidslievend volk, net als wij. 
Eindelijk kwamen we ongeveer na een half uur op een heel klein station aan. Het was geweldig 
heet geworden, ondanks het vroege morgenuur. De wagons stonden al voor ons klaar. De 
schrik sloeg ons om het hart toen we bemerkten dat de treingeleider een SS-officier was, want 
we wisten hoe die waren. Maar naderhand hebben we ondervonden dat deze Oberleutnant een 
zeer humaan mens voor ons is geweest, want hij heeft ons vele vrijheden tijdens de treinreis 
gegeven in verband met het warme weer. We mochten allemaal buiten de wagons blijven en 
daar hebben we een dankbaar gebruik van gemaakt. Het was zo heet dat sergeant J.F.T. 
Mirandelle (kgf. 105371) het op zijn zenuwen kreeg en van zijn stokje ging. Na een tijdje kwam 
hij bij, al die spanning had hem geen goed gedaan. Pas om 19.00 uur konden we in de wagons 
gaan. Zo had het vertrek na veel wachten plaats. In de wagons was het smoorheet en met 
gesloten deuren en dan met zoveel mensen erin, het was geen pretje. We waren wel erg luchtig 
gekleed, maar iedereen zat of stond te zweten dat het een lust was.  
  



95 

We gingen over Gleuvitz naar Oppeln 11) waar we ’s nachts stil stonden, maar met gesloten 
deuren. 
 

 
Van Kobierzyn in westelijk richting over Skawina, Auschwitz en Ratibor naar Oppeln. 

 
Maandag 14 augustus 1944 
Het is te begrijpen dat er vannacht niet veel van slapen is gekomen. Om met 50 man bij deze 
hitte in een wagon te zitten is helemaal geen pretje. Vroeg in de morgen mochten de deuren 
dan ook open en mochten we eruit om ons te wassen, wat dankbaar aanvaard werd en wat ons 
aardig opknapte. We bemerkten dat als het enigszins mogelijk was de wagondeuren open 
bleven. Het grote wonder werd veroorzaakt door de Engelse en Amerikaanse sigaretten de we 
met milde hand uitdeelden aan de Duitse bewakingssoldaten. Pater de Boer, de 
hoofdvertrouwensman en de opperschipper hadden het een beetje gemakkelijker dan wij, want 
zij zaten namelijk in de wagon waarin de levensmiddelen waren opgeborgen en zij genoten 
zodoende meer vrijheid dan wij. 
 
Dinsdag 15 augustus 1944 
Vannacht zijn we de stad Breslau gepasseerd en natuurlijk weer slecht geslapen. Het was erg 
heet ook in de nacht Glogau gepasseerd. 
 
Woensdag 16 augustus 1944 
We hebben een goede transportgeleider, deze SS-Oberleutnant. Even als hij maar de kans 
krijgt laat hij de deuren open maken om ons frisse lucht te laten happen en als het kan, dan laat 
hij ons eruit komen. We waarderen dit en zeker van hem, waar we het niet van hadden 
verwacht. We blijven maar sigaretten uitdelen wat de Duitse soldaten natuurlijk erg waarderen, 
zeker deze oudjes, die voor de dienst nog geschikt zijn maar zeker niet voor het front.  

 
11 Het traject deed de volgende plaatsen aan: Krakau-Swoszowice, Skawina, Zator, Auschwitz (Oświęci), 
Dankowice, Czechowice, Chybie, Petrowitz (Petrovice), Oderberg (Bogumin), Ratibor (Racibórz), 
Oderwalde Dziergowice, Buchenau (Nędza), Reigersfeld (Bierawa), Budynek, Zdzieszowice, Oppeln 
(Opole). 
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Het eten is goed ook als hij de kans krijgt laat hij warm eten geven. Op het ogenblik zitten we 
achter een transport Russen. Het is een hele trein en er zijn heel wat wagons. We laten ons 
vertellen dat deze Russen om het vluchten te bemoeilijken, spiernaakt in de wagons zitten en ik 
geloof dat wel want de Duitsers behandelen hen als honden. De wagons tellende zitten er zeker 
een 1200 tot 1500 man in deze trein. Als er bij ons 50 man in een wagon zitten, dan zitten er bij 
de Russen zeker 75 man in. Ze staan opgepakt als haringen in een ton. Ja, deze Russen 
hebben het heel wat slechter dan wij. We mogen er dus veel uit om te wateren of uit de broek te 
gaan en om te wassen. In Oppeln hebben we bij het oponthoud erwtensoep met spek gegeten. 
Het smaakte mij best. In de middaguren zijn we in Sagan aangekomen en zijn we doorgegaan 
naar Falkenberg. Om 20.00 uur uit Falkenberg vertrokken en om 22.00 uur aangekomen bij de 
halte van het kamp Mühlberg a/d Elbe. De reis is gelukkig ten einde. Na de aankomst, het was 
reeds donker, mochten we er niet meer uit en zo moesten we met dit hete weer nog een nacht 
in deze wagon blijven. We waren erg prikkelbaar geworden en de warmte was ondraaglijk. 
Zodanig dat sergeant Mirandelle het weer op zijn zenuwen kreeg en bewusteloos werd, En ja 
hoor, eindelijk na veel geschreeuw deed de bewaking de deur open om hem te laten bijkomen. 
Maar even daarna toen hij weer wat op zijn gemak was, gingen de deuren onherroepelijk weer 
dicht. Al met al hadden we toch nog een half uur genoten van de frisse buitenlucht die nu de 
wagon binnen kon komen. 
 
Donderdag 17 augustus 1944 
Om ongeveer 05.30 uur was er weer een van ons in de wagon door de warmte bevangen. De 
dokter was erbij gekomen en die heeft hem bij de opengemaakte deur neergelegd om weer bij 
te komen. Om ongeveer 07.00 uur was het alles klaarmaken om te vertrekken. Het was prachtig 
weer en het beloofde heet te worden. De bagage uit de wagon gehaald en neergelegd tussen 
de dennen. Het bleek dat we niet alles tegelijk mee konden krijgen. Het eerste incident kwam al 
toen er een klein meningsverschil ontstond en de hoofdvertrouwensman de majoor Tromp van 
een fanatieke bewaker een Gefreiter, de loop van een geweer tegen zijn borst gedrukt voelde. 
Dat was de eerste kennismaking met het kamp Mühlberg a/d Elbe. Na veel heen en weer 
geschreeuw zagen we ook nog een zeer oude Feldwebel of zoiets. Met noemde hem Opa. 
Later hebben we gezien wat een haat dat deze man had tegen alles wat Nederlander was. Hij 
schreeuwde dat we al onze bagage moesten meenemen en wat bleef staan was verbeurd 
verklaard en al zulke dingen meer. Dit bleek toch niet mogelijk en we lieten de helft staan. 
Eindelijk was het afmarcheren. Het was ellendig heet en de colonne werd er niet kleiner op. 
Steeds ging er een of meerderen uit het gelid om water te drinken bij een woning langs de kant 
van de weg. Af en toe hield de colonne halt om uit te rusten. Door al deze omstandigheden was 
de colonne wel driemaal zo lang geworden en de bewakers scholden en vloekten en jaagden 
ons op om vlugger te worden, maar het hielp niet veel. Zeker na een groot half uur kwamen we 
in het zogenaamde Schaftlager aan. Dit lag een heel stuk van het eigenlijke kamp af. Er stond 
een eenvoudige prikkeldraadafrastering omheen en een acht tot tiental heel grote tenten zagen 
we er staan. Er bleek een groot aantal Russen in te zitten, want zodra wij het hek ingaan of wij 
zagen ze opkomen. Haveloos en echte schooiers bleken het te zijn, lompen en vuile kleren aan 
en natuurlijk hadden ze honger. Wie had dat nu niet in het rijk van Hitler en Co. We werden 
ondergebracht in twee grote tenten waarin het natuurlijk erg heet was. We konden nu een 
beetje gaan uitblazen en in da namiddag gingen we met de tweede ploeg weer terug om onze 
overige bagage op te halen. Daarbij raakte ik menige zweetdruppel kwijt, want het was een 
grote stevige kartonnen doos waar een tiental Amerikaanse pakketten ingezeten hadden. 
Hij zat vol met allerlei levensmiddelen en woog zeker wel een vijftien tot twintig kilo. Met riemen 
van mijn koffer had ik er een soort ransel van gemaakt en hem over mijn rug gehangen, maar 
ontelbare malen tijdens de terugmars naar het kamp heb ik hem moeten verwisselen. Na 
aankomst had ik van de wandeling vele blaren op mijn voeten gekregen. 
In het kamp werden we al geel gauw belegerd door de Russen, die ons natuurlijk met allerlei 
lastig vielen, namelijk eten en sigaretten. Vele sigaretten hebben we aan hen gegeven, want er 
waren jongens bij van een jaar of 13 en ouder, jonge jongens dus, die met welbehagen een 
sigaret rookten. Ook eten hebben we voor hen bijeengebracht, wat ze later zeer ordelijk onder 
elkaar verdeelden, iets waar wij nog wel een puntje aan konden zuigen. We liepen al gauw in 
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een kort broekje en wilden ons wassen, maar er was in het hele kamp maar een pomp 
aanwezig waar je dus in de rij moest gaan staan om je beurt af te wachten. De Russen waren 
vindingrijk en ook zij gingen zo lopen, om tussen ons in te komen, want aan een blote rug kon je 
niet zien of het een Rus of een Nederlanders was. Maar voor een sigaret deden zij veel en 
daarvoor gingen ze voor je in de rij staan om je een emmer water te geven waar we onder 
elkaar een heerlijk bad van namen. Je kon merken dat zoiets bij hen een onbekend iets was, 
want ze keken ons met grote ogen aan. Ze hebben er heel wat voor over gehad om maar eten 
te krijgen van ons. Als ze werden gesnapt was het niet meer mooi om aan te zien. Kolfslagen 
werden aan hen rijkelijk uitgedeeld en men liet hen in de houding staan, gaf hen met gestrekte 
vuist een klap, links en rechts in het gezicht en daarna enige harde kolfslagen in de lendenen of 
in de rug of een harde trap tegen hun achterste. Je kon merken dat de moffen het met plezier 
deden. Ja, nu kon je begrijpen wat die Russen dag in dag uit te verduren hadden. Ik zag na zo’n 
geval een Rus zijn vuisten ballen en met haat in zijn ogen de bekende beweging maken van 
kop eraf, ons daarbij aankijkende. En je kon er niets tegen doen, ze waren niet te houden, om 
nu de kans er was bij ons te bedelen om eten. Wat een leven, wat een vernedering, de ene 
mens tegen de andere. ’s Avonds toen ik net in het stro lag kwam er nog post binnen. En ja, er 
was ook nog een briefkaart voor mij bij. Ook deze dag zijn er weer vele indrukken en voorvallen 
geweest die we na jaren nog niet zullen vergeten.  
 
Vrijdag 18 augustus 1944 
Om 13.30 uur met de tweede ploeg afgemarcheerd naar het hoofdkamp om te baden en te 
ontluizen. Dat ontluizen is een mop, voor ons zeker, want niemand van ons heeft ongedierte. 
We zijn wat dat aangaat veel te zindelijk op ons lichaam. Maar ja, het moet gebeuren, daar 
ontkom je niet aan. Het bad was heerlijk en het knapte ons een stuk op. Gelukkig hadden we 
geboft want ons bagage behoeften we niet mee te nemen, die mochten we op de wagens laden 
en werd zo naar het kamp gebracht. Na het baden ingeënt tegen pokken en tyfus, iets waar de 
moffen bang voor zijn, omdat uit de laatste ziekte weer de zogenaamde vlektyfus komt en wat 
geweldig besmettelijk is. Duizenden zijn op die manier in de kampen om het leven gekomen. 
Vooral de Russen hebben vele offers gebracht. We werden na het bad door een uitgang 
gebracht waar Italianen ons een voor een nakeken of wij luizen hadden en natuurlijk op die 
plaatsen van ons lichaam waar we haren op hadden. Ook de kleren kwamen eindelijk uit de 
ovens en toen konden we ons eindelijk gaan aankleden. Daarna was het afmarcheren en we 
waren in het eigenlijke kamp. Boven de grote poort van dit kamp stond te lezen: M.Stamlager 
IV-b Mühlberg aan de Elbe (Duitsland). 
We kwamen met ongeveer 200 man te liggen in barak no. 17. De eerste indrukken van dit kamp 
waren voor ons niet gunstig. Het was een groot verschil met Polen. De nationaliteiten zitten niet 
afzonderlijk, maar alles ligt hier door elkaar. Je hoort steeds andere talen speken en er zit hier 
van alles; Engelsen, Amerikanen, Canadezen, Russen, Zuid-Afrikanen, Australiërs, Nieuw-
Zeelanders, Polen, Russen, Zuid-Slaven, Belgen, Fransen, Italianen en dan de Nederlanders. 
Veel zal ik er niet hebben vergeten. En dat alles loopt dan door elkaar heen te wandelen en te 
praten, het is een grote spraakverwarring die je hoort. 
Er is een grote kampstraat, die loopt dwars door het kamp en links en rechts staan dan de 
barakken met daarachter terreinen die voor de sport worden gebruikt. Dan zijn er nog 
verschillende andere barakken met prikkeldraad afgezette blokken, onder andere het 
Russenkamp en een barakgedeelte waar de R.A.F. in zit, maar zij kunnen er vrij in en uitgaan. 
We liggen in kribben met drie man boven elkaar. De ligging gaat nog al. Om 20.00 uur is het 
appèl en om 21.00 uur moet iedereen op het signaal van de Nederlandse hoornblazer, de barak 
ingaan, op straffe van neergeschoten te worden, als een patrouille je na die tijd in de openlucht 
ziet. 
Het telappèl gaat er rauw aan toe, geen muts of ander hoofddeksel op, geen jas aan, een groot 
verschil waar wij vandaag zijn gekomen. Als je maar aanwezig bent dan is het in orde denken 
ze waarschijnlijk. Ik was erg moe en heb de eerste nacht in het kamp goed geslapen. 
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Zaterdag 19 augustus 1944 
Om 06.30 uur is het eerste telappèl en moeten we aantreden op het achterterrein/voetbalterrein 
en daarna om 20.00 uur, dus twee keer per dag. De dag voor onze aankomst is er nog een 
Nederlandse krijgsgevangene door de Duitsers doodgeschoten, die na 21.00 uur in de kamp-
straat liep. Wat het precies was weten we niet, maar hij is badend in zijn bloed gestorven 12). 
Al om 09.00 uur beginnen de Engelsen met voetballen en zie je reeds aardige wedstrijden. 
Maar in de avonduren, ongeveer om 18.30 uur is het de mooiste wedstrijd van de hele dag die 
je dan te zien krijgt. Vele beroepsvoetballers zitten er in al die elftallen van de Engelsen en je 
ziet wedstrijden die je in Nederland nooit zult zien. Ook de Russen, de Fransen en de 
Nederlanders hebben een elftal op de been gebracht. 
Als je een ronde om het kamp maakt ben je al een heel stuk tijd kwijt. Het wemelt er van de 
mannen om de benen op die manier los te maken. Verder doen de Engelsen aan Rugby, 
cricket, worstelen, enz. Allemaal dingen waar je wel eens naar gaat kijken. De tijd gaat op die 
manier nogal vlug om. Het eten is natuurlijk slecht en wij boffen dat we veel eten in ons bezit 
hebben. Wat is nu bijvoorbeeld voor ons pompoensoep? Voor deze tijd hebben we nooit van 
gehoord. Maar we zijn door en doorvoed en daar kunnen we een tijdje op leven. 
Het is een drukte van belang want het is een doorgangskamp. De een gaat, de ander komt. Een 
echt geroezemoes van Arbeitskommando’s die vertrekken. 
 
Zondag 20 augustus 1944 
Voor het eerst sinds wij in krijgsgevangenschap zitten heb ik om 09.30 uur een 
godsdienstoefening meegemaakt, begeleid door Ds A.T.W. de Kluis (kgf. 98491), een 
Nederlands Hervormd predikant uit Rotterdam, die hier sinds oktober 1943 zijn werk doet. De 
dienst werd opgeluisterd door een mannenkoor. Het geheel leek net te zijn of je in je eigen kerk 
zat ergens in Nederland. Om 20.00 uur was het avondwijding in de zogenaamde universiteit. 
Deze zondag is gauw omgegaan. 
 
Maandag 21 augustus 1944 
Voor het eerst een brief naar huis toe geschreven. In de middaguren zijn er weer een 40-tal 
Hollanders aangekomen, voornamelijk onderduikers, maar je weet niet precies of er ook 
verkeerde elementen onder zitten, met name NSB’ers 13). Om 19.0 uur was er een 
voetbalwedstrijd Holland-De Beeren, uitslag 5-3. Er is nogmaals een streng verbod gekomen 
om niet na 21.00 uur de barak uit te komen, gezien het treurige van vrijdagavond. Er zou 
onmiddellijk geschoten worden. Wij hebben nu in het kamp 2 predikanten, namelijk Ds de Kluis 
en Ds B.J. van Garderen (kgf. 271411). Hij telt bijna 60 jaar en een ieder heeft bewondering 
voor hem, om op zijn leeftijd zich hiervoor nog op te geven. Ds van Garderen was bestemd voor 
ons kamp Kobierzyn in Polen, maar hij keerde weer terug omdat er niemand in mocht vanwege 
de verplaatsing naar hier. 
Ook de RK krijgsgevangenen hebben nu hun 2 verzorgers, Pater J. de Boer (kgf. 271175) van 
ons kamp uit Polen, die bij ons was en de Aalmoezenier die hier reeds aanwezig was. 
Ds de Kluis heeft hier een aparte kerkenraad en zodoende heeft hij een noodgemeente 
gevormd om later degenen die hier gedoopt en aangenomen zijn, straks een bewijs te laten 
geven dat dit allemaal officieel is gebeurd. 
 
Dinsdag 22 augustus 1944 
Hedenmorgen wederom een landgenoot aan de schoot der aarde toevertrouwd. Hij was in het 
Lazarett alhier gestorven. Hij heette R. Posthuma (kgf. 108033). 

 
12 Dit betreft Posthuma, Reinder (kgf. 108033), geboren 07 augustus 1915 te Alphen aan den Rijn, 
sergeant bij 4 R.I., overleden (doodgeschoten) 15 augustus 1944 te Mühlberg. Hij is na de oorlog 
begraven op het Nederlands Ereveld te Loenen, vak B nr. 407.  
13 Volgens Willem Bijl kgf. 96961 was met het nieuwe transport de zogenaamde Knuppelaar of ,,Beul van 
Ommen” meegekomen. Zijn naam komt niet voor op Zugangslisten of repatriëringsformulieren. 
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Het is nog steeds erg heet. Om 18.30 uur een voetbalwedstrijd gezien van Mühlberg tegen 
Kobierzyn, uitslag 1 tegen 0. Wij hebben per 4 man een Nederlands Rode Kruis pakket 
ontvangen. 
 
Woensdag 23 augustus 1944 
Er zijn 44 paar schoenen van het Internationale Rode Kruis ontvangen. Ze moeten verdeeld 
worden over 200 man van onze barak. Het was niet gemakkelijk hoe dit te verdelen en het slot 
was dat ze zijn verdeeld met de uitslag dat verschillenden een paar schoenen hebben geloot, 
die ze eigenlijk niet nodig hadden. Zo gaat het meestal. In de namiddag een brief naar huis 
geschreven. 
 
Donderdag 24 augustus 1944 
Om circa 12.00 uur veel bekijks in de kampstraten, want er klonk een machtig geluid, 
aanzwellend en wegstervend, van zeker wel een paar honderd vliegtuigen die op zeer grote 
hoogte over het kamp vlogen. Het was een machtig gezicht, vooral als de zon het geheel 
bescheen. Vanmiddag een brief van thuis ontvangen. 
 
Vrijdag 25 augustus 1944 
Vandaag wederom twee brieven en drie briefkaarten van thuis ontvangen. Alles wel. 
Ook hebben we per man twintig stuks sigaretten ontvangen. 
 
Zaterdag 26 augustus 1944 
Vanmorgen om 06.30 uur op het telappèl bekend gemaakt, dat wij om 08.00 uur gepakt en 
gezakt klaar moeten staan om van hier te vertrekken naar het zogenaamde Schaftlager, 
hetzelfde lager waar wij bij aankomst een dag in zijn geweest. Er broeide allang iets, er zijn 
wrijvingen tussen de Duitsers en de Nederlanders. Alles wordt ons verweten, het geringste wat 
er gebeurt schuift men op onze schouders. Maar de andere nationaliteiten mogen alles doen. 
Die hebben, om de Engelsen te noemen, bijvoorbeeld het prikkeldraad van hun ramen 
afgehaald en de Duitsers zeggen er niets van. Maar ja, hun sigaretten schijnen machtig veel 
invloed op de Duitsers uit te oefenen. 
Men geeft ons van alles de schuld en ook Opa 14) heeft hierin zijn aandeel. Die leeft ervan op 
als hij de verdomde Hollanders een pil kan draaien en dat is hem nu gelukt. Na de vele 
vernederingen die hij aan ons heeft gedaan, had hij een mooie kans om dit tegen ons uit te 
spelen. Iedereen loopt te mopperen en de stemming is beneden alle peil gedaald. Want er 
waren sportspelen in orde gemaakt die klonken als een klok en die vallen nu ook in het water. 
Men heeft ons goed te pakken en de moffen gnuiven van plezier. Als reden geven zij op dat er 
een groot transport Amerikanen is aangekomen, die onderdak moeten hebben. Zeker wel een 
1500 man zeggen zij. Maar het zal wel iets anders zijn. Afijn, wij zijn de slachtoffers van hun 
woede. Als wij aan dit lager denken, dan is het met weinig plezier, want alles spot met de meest 
denkbare begrippen van zindelijk en dergelijke. Met meer dan duizend man en dan nog de 
Russen erbij, is er zegge en schrijven 1 pomp om te wassen en voor drinkwater te gebruiken. 
Grote tenten met vuil stro te vies om erop te slapen, want ook de Russen hebben hierin 
gelegen. Wij zijn als de dood zo bang voor eventuele kleerluizen, want daar komt vaak de 
vlektyfus van. 
Een open latrine waar je met je achterste op een lat zit. Een grote hoop lege levensmiddelen-
blikjes waar het krioelt van de vliegen. Dat zal voor onbekende tijd ons verblijf worden.  
 

 
14 Oberfeldwebel Ulbricht of Uhlbrich (zie dagboek Meeuwis)  
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De hoop lege conservenblikjes (foto uit “de Pastorie van Mühlberg”). 

 

Om 09.00 uur zijn wij met ruim een duizend man afgemarcheerd en daar zitten wij nu in ons 
nieuwe verblijf. Wij hebben de bovenste houtwol waar wij op moeten slapen eraf gehaald en 
opnieuw wat uitgespreid en de deken erop gelegd. Dan is het niet zo onsmakelijk als je ligt. Een 
deken is toch nog beter, dan met je lichaam zo op dat vuile houtwol te gaan liggen. De bagage 
maar aan het voeteneinde en toen waren wij klaar. 
Wij liggen met ruim 210 man in 1 tent, gelukkig nogal ruim, want wij zijn geen Russen in de 
ogen van de Duitsers maar ook Germanen, net als zij, waar zij altijd zo prat op gaan. 
In de tent is het overdag snikheet en niet uit te houden. Het is er broeierig heet en het zweet 
staat spoedig op je hoofd. Vandaar de hoofdpijn die ik ervan heb gekregen. Maar toch nog vrij 
goed geslapen in de nacht die daarop volgde. Het eten de zogenaamde thee en koffie alles 
moet vanuit het grote kamp aangebracht worden en als het komt dan is het meestal nog koud 
ook. En voor de rest zit je je eigen vreselijk te vervelen, want de oppervlakte is voor zoveel 
mensen veel te klein. 
 
Zondag 27 augustus 1944 
Het is weer zondag, de eerste in dit kamp en we zitten tussen twee grote tenten in op onze 
zitvlakken, want Ds de Kluis is bij ons gekomen voor een openluchtsamenkomst. Het is een 
heerlijke preek geweest, die aan velen weer de moed gaf om op God te vertrouwen, ondanks 
vele dingen die wij in deze niet begrepen. Om 17.00 uur tegen de muur van een stenen 
gebouwtje onze avondwijding gehouden, ook al in de openlucht. Het was een zondag om niet 
gauw te vergeten. De Ds de Pater en ook de dokter mogen niet in het kamp slapen. Is dat ook 
plagen? Het is erg warm geweest vandaag. We hebben de man ieder twintig sigaretten 
ontvangen. 
 
Maandag 28 augustus 1944 
Vannacht een kort maar hevig onweer met veel regen. In het donker veel met elkaar liggen 
praten, omdat het ergens doorlekte en de desbetreffende in de drup lagen, wat nu niet bepaald 
zo prettig was. Gisteren nog een brief naar huis geschreven. 
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De dokter (H.J. Potter kgf.? en 2 ziekenverplegers) in het kamp aangekomen met de Pater om 
hier te blijven. Zij slapen in een zelf meegebrachte tent. 
 
Dinsdag 29 augustus 1944 
Van 09.30 tot 11.15 uur onder leiding van Ds de Kluis een Bijbelbespreking gehad over Marcus 
12. Natuurlijk in de openlucht. We hebben geweldig veel last van de vliegen. Ze zitten overal op 
en steken je overal waar ze de kans toe krijgen. Je kunt niets laten staan, want ze zitten 
onmiddellijk met tientallen erop en dat is een zeer onsmakelijk gezicht en ook besmettelijk, want 
ze komen ook van de latrine vandaan. De latrine is nu verplaatst naar het andere eind van het 
kamp. Die er was is dichtgedaan met aarde. We hebben allen een pakje kaas ontvangen. 
 
Woensdag 30 augustus 1944 
Het is ’s morgens koud bij het opstaan en ’s avonds is het precies hetzelfde. Je kunt goed zien 
dat de zomer ten einde loopt, maar het kon onder deze omstandigheden erger zijn. Vanavond is 
er een protest voorgelezen betreffende deze behandeling. Eén naar het OKW en de andere 
naar het Internationale Rode Kruis te Genève. Het zal wel niet veel uithalen. Een derde 
exemplaar van het protest is opgestuurd naar de beschermende mogendheid Zweden. 
 
Donderdag 31 augustus 1944 
Op deze verjaardag van onze Koningin is de gebruikelijke order door de opperschipper 
voorgelezen. Dit gebeurde al vroeg, want om 07.00 uur was iedereen hiervan in kennis gesteld. 
Als verrassing kregen we op deze dag ieder een Canadees pakket met 100 sigaretten. 
In de middaguren sportspelen en in de avonduren zang van het mannenkoor en het 
mondharmonica-zestal. 
 
Vrijdag 1 september 1944 
Vanmorgen voor het eerst een lekker pannetje havermout opgegeten. Dit kan nu weer, want er 
is een fornuis en een kookpot bijgekomen onder een soort afdak, met een capaciteit van een 
kleine duizend man. Dit scheelt een stuk, want als je van Hitler zijn eten moeten leven, dan is 
het slecht voor je lichaam. Teveel om van te leven is het niet. Daarom deze zogenaamde 
bijvoeding van je eigen. We werden afgemarcheerd naar het kamp om te gaan baden. Dat was 
eens een echt uitstapje. Het bad deed ons goed en verfriste ons allen. 
 
Zaterdag 2 september 1944 
We zitten vandaag al weer een week in dit lustoord van Hitler en het einde hiervan is nog 
steeds niet bekend. Er zijn nu twee fornuizen en twee kookketels om voor ons zelf te koken. 
Het weer is fris en het waait. Vandaag heb ik een groot deel van de dag op het stro gelegen met 
een boek om uit te lezen. 
 
Zondag 3 september 1944 
Vanmorgen om 09.30 uur heeft Ds de Kluis gepreekt over Joz. 14, Hij is ons tot steun. 
Een harde wind waait er vandaag en bovendien is het fris. De berichten die we horen en lezen 
zijn goed. 
 
Maandag 4 september 1944 
Sinds onze aankomst hier zijn er steeds kleine troepjes landgenoten bijgekomen, onderduikers, 
enz. enz. Maar er schijnen ook onbetrouwbare elementen onder te zitten. Het is niet 
gemakkelijk om deze eruit te halen. 
 
Dinsdag 5 september 1944 15) 
Het is vandaag voor het eerst beter weer. Hoe lang nog zal het duren, eer we hier vandaan 
gaan? We hebben nog steeds niet het pakket van de maand juli jongstleden van thuis 
ontvangen. 

 
15 Deze dag staat bekend als “Dolle Dinsdag”. 
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Woensdag 6 september 1944 
Het is vandaag prachtig weer en de tijd gaat traag voorbij. Ds de Kluis is zo goed als elke dag 
bij ons in het kamp en gaat verder met zijn lezing over Marcus.  
  
Donderdag 7 september 1944 
Een zomerse dag vandaag. Het is prachtig weer. Morgenochtend een pakket van thuis halen, 
namelijk dat van de maand augustus. 
 
Vrijdag 8 september 1944 
Om 09.30 uur uit het hoofdkamp het pakket opgehaald. Het bleek te zijn van 2 augustus 
jongstleden. Ook een ieder vandaag een plak chocolade en een busje gecondenseerde melk 
ontvangen. 
 
Zaterdag 9 september 1944 
Om 19.00 uur weer een troep landgenoten, ongeveer 50 á 60 man aangekomen 16).  
Vele verhalen over hun reis en de toestanden in ons land van hen gehoord. Zij zagen er in het 
algemeen mager uit. In het barakkenkamp zijn ook een 20 tal officieren. Het gehele 
detachement was ongeveer 100 man sterk. 
 
Zondag 10 september 1944 
Om 09.30 uur kerkdienst onder de blauwe hemel met zang van het kerkkoor. Als tekst had Ds 
de Kluis Psalm 84. Ook deze morgen heeft dit ons gesterkt, getroost en opgebeurd. Weer een 
brief weggedaan naar huis. Sinds 25 augustus jongstleden geen post van thuis meer 
ontvangen. De Duitsers voelen nattigheid, het onlangs voorgelezen protest over de ligging in 
het kamp en al de andere bijzonderheden die hiermee verband houden hebben de heren 
Duitsers niet geslikt met het gevolgd dat het protest en het telegram niet verzonden mogen 
worden. De kampcommandant heeft het geweigerd. Zoiets kan je van dit Herrenvolk 
verwachten. 
 
Maandag 11 september 1944 
Koude nachten en ochtenden. In de middaguren weer alarm. Verschillende golven Amerikaanse 
en Engelse bommenwerpers vlogen op grote hoogte voorbij, net alsof het luchtruim voor hen 
alleen was. Duitse vliegtuigen waren er in geen velden of wegen te zien. 
 
Dinsdag 12 september 1944 
Vanmiddag een ieder per twee man een Nationaal pakket van het Nederlandse Rode Kruis 
ontvangen. Het telegram is toch weg, dit werd vanmiddag bekend gemaakt. Ook vanmorgen 
weer grote formaties Amerikaanse en Engelse bommenwerpers gezien op grote hoogte, met 
begeleiding van jagers erbij. Velen van ons stonden hun hals te verrekken om het te zien. Het 
geronk was niet van de lucht. Weer een ieder twintig sigaretten ontvangen. 
 
Woensdag 13 september 1944 
Vandaag in het kamp bezoek gehad van een Duitse generaal. Er gingen vandaag ook 
geruchten dat we op 26 september weer teruggaan naar ons oude kamp. 
 
Donderdag 14 september 1944 
Volgens de berichten begint de oorlog ons land te naderen. Dit blijkt uit de Duitse bladen die we 
wel eens lezen. 
 
Vrijdag 15 september 1944 
Het is nog steeds prachtig weer. Een ieder heeft twintig sigaretten en een blikje corned beef 
ontvangen. We hebben Nederlandse couranten ontvangen van 6 tot 8 september jongstleden. 

 
16 Dit betreft waarschijnlijk 87 man, de nummer 271659 tot en met 271744, waaronder circa 22 officieren. 
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Heldendaden van de NSB’ers, die nu reeds de plaat poetsen, alleen al vanwege de geruchten 
dat de Engelsen in aantocht waren. 
 
Zaterdag 16 september 1944 
Vandaag weer met twee man een Nationaal pakket van het Nederlandse Rode Kruis 
ontvangen. Dat van augustus is nu binnen. 
 
Zondag 17 september 1944 
Vanmorgen hoorden wij dat er een transport van ongeveer 35 man is aangekomen, namelijk 
NSB’ers, de meesten in hun uniform van de WA 17). Dit naar aanleiding dat er in Holland 
bekend schijnt gemaakt te zijn, dat zij die niet safe zijn, of niet meer met Duitsland willen 
meedoen, zich op konden opgeven om als krijgsgevangenen weggevoerd te worden 18). 
Om 09.30 uur Ds de Kluis gepreekt over Joh.4. Ook vanmiddag weer een brief naar huis 
geschreven. Nog steeds geen post van thuis meer ontvangen. 
 
Maandag 18 september 1944 
Het is een wonder in onze ogen, maar het is nog steeds droog sinds wij hier zijn gekomen. 
Om 15.00 uur in het hoofdkamp een lekker bad genomen. Het is nog steeds niet bekend 
wanneer we hier weggaan. 
 
Dinsdag 19 september 1944 
Alles lag reeds in bed en het zal tussen 22.00 en 24.00 uur geweest zijn, toen we tot ver in de 
omtrek de sirenes hoorden; luchtalarm tot ver in de omtrek. Onmiddellijk daarop hoorden wij de 
vijandelijke vliegtuigen overkomen. Het duurde een hele tijd eer ze voorbij waren. 
Een ieder van ons heeft vandaag een bus marmelade en twintig sigaretten ontvangen. 
Om 20.30 uur werd bekend gemaakt dat we morgen het tentenkamp uitgaan en weer naar het 
hoofdkamp terugkeren. Vreugde bij ons allen toen dit nieuws bekend werd. 
  

 
17 Het betrof een transport van 33 man, waarvan 6 Amerikanen, 3 Engelsen en 1 Canadees (Eemland 
0116-10). Van de 23 hebben zich er 10 vrijwillig gemeld. 
18 Acht van de vrijwillig gemelde officieren zouden later naar Stalag III-b Fürstenberg gaan en zij vulden 
bij terugkeer geen repatriëringsformulier in. 
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8. Algemene nabeschouwingen over het zogenaamde Schaftlager 

Tijdvak 26 augustus tot 19 september 1944 
De ligging en de hygiënische toestand in dit kamp tartte elke beschrijving. De ligging was in 
grote tenten, waar zeker een driehonderd man in konden liggen. Op houtwol en dan nog 
gebruikt door de Russen, konden we ons lichaam neerleggen. Wij lagen echter op een of meer 
dekens om tenminste met ons lichaam niet in aanraking te komen met eventuele luizen, enz. als 
die er soms waren. Voor meer dan duizend man was er zegge en schrijven één pomp in het 
hele kamp aanwezig. Zodoende moest men in de rij gaan staan om ook eens aan de beurt te 
komen, waarbij dan de een of ander de zwengel ter hand nam om het water op te pompen. 
Juist in deze periode was het warm weer en werd er veel geplast met water, zodat het vaak 
minuten duurde eer je aan de beurt kwam. Gelukkig was het water zuiver en van goede 
kwaliteit. Bijvoeding kon in de eerste dagen voor ons niet worden bereid omdat er geen 
kookgelegenheid was. Je was aangewezen op het beroemde potje van Hitler en Co. en dat was 
in die dagen niet veel bijzonders. Vooral pompoensoep was bij hun geliefd en dat was in onze 
ogen niet veel bijzonders. Het eten was bij aankomst zo goed als koud omdat het uit het 
hoofdkamp moest komen. 
Het wekelijkse baden viel wel in de smaak omdat dit voor ons een uitstapje betekende, met een 
behoorlijke wandeling erbij. Verder viel er de hele dag niets te beleven. Men had niets te doen 
en vermaak of verpozing bestond er voor ons niet. De oppervlakte was klein, ongeveer 250 
meter in het vierkant. In de tenten was het overdag niet uit te houden vanwege de hitte die er 
binnenin heerste. Je was wel gedwongen om de hele dag buiten te blijven en dat verdeeld heel 
gauw. Verder was er de grote last van de duizenden vliegen, die overal op gingen zitten als je 
wat onbeheerd liet staan. Letterlijk alles moest opgeborgen worden. de stank van de latrines 
rook je al van verre als je er op af ging. En de grote hoop lege levensmiddelenblikjes was een 
eldorado voor de vliegen die zich tegoed deden aan de overblijfselen die er nog in zaten. 
De stemming was dan ook niet bepaald goed. Het gelukkigste was, dat wij geen honger meer 
leden dankzij de pakketten van het Rode Kruis uit Genève. En toch, bij terugblik hierop was het 
een wonder in vele van onze ogen, dat het steeds droog is gebleven. Ds. de Kluis was iedere 
dag bij ons in het kamp en er was geen avondwijding of hij was present. Ja, die 
godsdienstoefening onder de blote hemel op zondag of in de avonduren, waren heerlijke 
momenten voor hen die eraan deelnamen. Het gaf ons troost en bemoediging, waarin de Ds 
ons voorging door ons voor te houden dat dit alles toch een doel voor ons moest hebben. 
We waren weggegaan uit ons land, maar we moesten er rekening mee houden dat we ook 
anders terug zouden komen. Andere verhoudingen met onze vrouwen die nu alleen voor vele 
beslissingen kwamen te staan en die wij ook later anders terug zouden zien dan toen wij 
vertrokken. 
En dan dat moment op een avond, de draad liep langs de weg, een eenvoudige grintweg, die 
naar het dorp Mühlberg liep, toen we een paar vrouwen zagen aankomen. Velen van ons liepen 
toen langzaam naar de draad. En een ieder zag daar iets, het zij de benen, hetzij de gestalte, 
de loop en noem maar op, met liep mee en dat ging zo door, totdat de draad het verder 
voortschrijden verhinderde. Geen onvertogen woord werd gehoord, men zweeg, alleen maar 
kijken, kijken. Ja, het Bijbelwoord blijkt maar al te waar, uit Genesis 2 vers 18: “het is niet goed 
dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij”. En dan op een 
zondagmiddag enige meisjes met een paar kleine kinderen, die door een paar van ons een stuk 
chocolade kregen, waarbij bleek dat deze kinderen niet wisten wat het was, laat staan dat ze de 
smaak ervan ooit hadden geproefd.  
 
 
Woensdag 20 september 1944 
Om 13.45 uur zijn we als ploeg uit dit eldorado vertrokken en afgemarcheerd naar het 
hoofdkamp en wel in dezelfde barak 17A. Barak 17B is nu ook vol, zodat alle uit Polen gekomen 
onderofficieren nu in één barak liggen. Ik denk aan thuis nu we hier weten dat de Engelsen de 
grootste luchtlandingsinvasie om en nabij Arnhem hebben uitgevoerd. Wat zal er veel in ons 
uitgemergeld land kapot gemaakt worden. Nog meer ellende dan alleen de honger. Maar wat 
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zal er bij velen blijdschap zijn nu ze de bevrijders binnen zien komen. Deze dinsdag van 19 
september zal wel niet gauw vergeten worden. Dat God hen mag sparen want de verbinding is 
nu ook verbroken. Men hoort dat de regering in Londen heeft bevolen dat iedere spoorwegman 
moet onderduiken, zodat het gehele bedrijf stilstaat en de moffen dus niet meer vervoerd 
kunnen worden en ze zelf hun aan- en afvoer ter hand moeten nemen, met alle ellende daaraan 
voor hen verbonden. 
 
Donderdag 21 september 1944 
Vanmorgen in de nabijheid van het kamp herrie. Daar zitten namelijk de NSB’ers die zich het 
zekere voor het onzekere, maar gevangen hebben laten nemen en die in krijgsgevangenschap 
naar hier zijn afgevoerd 19). Ze menen zich straks na de ineenstorting van Duitsland te kunnen 
rechtvaardigen. Maar van onze kant is het verkeerd om hier samen te hokken. De Duitsers zijn 
toch al zo prikkelbaar op de Hollanders en één verkeerde daad en de poppen zijn aan het 
dansen en ze nemen maatregelen die ons zullen opfrissen. Eentje die er niets mee te maken 
had werd ingerekend, daar heb je het al.  
Vandaag ook nog gesproken met Polen die uit een ontruimd kamp bij Aken kwamen. Zij hadden 
eerst een paar dagen moeten lopen, een 50 km en toen konden ze pas op de trein worden 
gezet. Als je die Polen hoort, wat die te verduren hebben gehad, begrijp je pas hoe groot de 
haat moet zijn tussen Duitsland en Polen. Ja, deze Polen zitten nu al een jaar of vijf. Goed om 
geheel gedemoraliseerd te worden of reeds te zijn. Het vreselijke ervan is, dat ze geen bericht 
van thuis krijgen. Straks zie ik het ervan komen dat ze niet eens meer naar hun land terugkeren 
in verband met de Russen die er de baas gaan spelen. Dat is nog vreselijker na al die jaren hier 
achter prikkeldraad te hebben gezeten. 
 
Vrijdag 22 september 1944 
Vanmorgen hebben we het Nationaal pakket van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen en 
wel van de maand september. We hadden er hier niet meer op gerekend. Het was dus een bof 
en een extraatje voor ons allen. Post hebben we nog steeds niet ontvangen, maar vanmiddag 
tegelijk maar liefst drie brieven van thuis, alles was wel met hen. 
 
Zaterdag 23 september 1944 
Er wordt hard gevochten in Noord-Brabant, bij Nijmegen en Arnhem. Wat zullen er weer vele 
slachtoffers vallen en wat zal er veel verwoest worden. Na de leeghaling van voedsel door de 
Duitsers nu nog de verwoesting van huizen, dorpen en noem maar op wat erbij hoort. Ja, we 
moeten wel de tol betalen om vrij te komen van Hitler en zijn trawanten. 
 
Zondag 24 september 1944 
Vanmiddag om 13.00 uur was de zaal van de Engelsen, de zogenaamde theaterzaal, meer dan 
vol. Ds de Kluis had als preek Gen. 2:7 en Joh. 14:1-7. 
 
Maandag 25 september 1944 
Het is koud en regenachtig weer. Weer een vijftiental Nederlanders in burger aangekomen, 
ja kunt niet zo gauw te weten komen wie dat zijn. 
 
Dinsdag 26 september 1944 
Vanmorgen bij de keuken van ons kampgedeelte een Rus ontmoet. Hij werd ondersteund door 
twee andere lotgenoten. Het bloed liep met straaltjes van zijn gezicht. Veel kan hij niet gezien 
hebben, want hij was zeker met een kolf van een revolver bewerkt. Een Duitse soldaat zal de 
dader wel zijn geweest. Even verder stond een Feldwebel die erom stond te lachen. Ja, zo is de 
mens, het vele leed wat hij ziet verhard hem zodanig dat hij er om moet lachten en vooral als 
het je vijand is. 
 

 
19 Volgen “De Pastorie van Mühlberg”, blz. 184, kwamen er op 22 september 1944 zestien NSB’ers aan. 
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Woensdag 27 september 1944 
Vanmorgen weer eens 2 briefkaarten ontvangen, maar of ze in Holland zullen komen staat nog 
te bezien. Er komen af en toe ook officieren in het kamp aan. Zo zag ik een paar dagen 
geleden een majoor, 2 luitenants en een militaire dokter, allen van onze weermacht 20).  
Ze komen hier voor een korte tijd en vertrekken naar een officierskamp. Zij hadden reeds een 
tijd als gijzelaars in een kamp vastgezeten. 
 
Donderdag 28 september 1944 
Bijzonderheden zijn binnengekomen omtrent de hevige strijd bij Arnhem, de zogenaamde Rode 
Duivels, Engelse luchtlandingstroepen. Ook de eerste gevangenen zijn hier in het kamp 
aangekomen. Het zijn Engelse soldaten met rode baretten op. Op de mouw van hun jas of 
blouseje staat een geopende parachute. Weer anderen hebben een ander onderscheidings-
teken, namelijk een beeld ontleend aan de Griekse mythologie; het paard Pegasus.  
Ook de Duitse couranten hebben hele verhalen over de strijd bij Arnhem en zodoende weten 
we er iets van hoe verwoed er gestreden is, of wordt door de 1e Engelse luchtlandingsdivisie, 
gesteund door Poolse parachutisten.  
 
Vrijdag 29 september 1944 
Om 10.00 uur ontvingen we een busje corned beef, een busje pork, een pak melkpoeder en 
een stuk zeep en twee man een Amerikaans pakket no.10. 
Om 14.00 uur kwam er een Duitse order dat wij moeten verhuizen. Wij gaan nu weer naar een 
ander kampgedeelte, namelijk naar het R.A.F.-kamp. Al dit personeel zat gezamenlijk bij elkaar 
en nu mogen wij dit kamp betrekken. Nog een grotere bende, want dit kamp en al de barakken 
zitten vol van de wandluizen.  
In de avonduren H. van Beest (kgf. 104307) gesproken. Hij was net aangekomen uit Stalag IV-c 
(Brüx). Hij zag er ook slecht uit. In Brüx schijnen zij het ook niet gemakkelijk te hebben gehad, 
vele bombardementen zijn er geweest in verband met de fabrieken van synthetische benzine 
die daar werd gemaakt. Vele slachtoffers zijn daar gevallen, ook krijgsgevangenen. 
 
Zaterdag 30 september 1944 
Vannacht erg slecht geslapen en met zware hoofdpijn opgestaan, zodat ik naar het Lazarett 
ben gegaan en een paar aspirines heb geslikt. Gelukkig dat de dokter mij en een landgenoot 
welwillend gezind was. Eerst dacht hij dat ik slechte ogen had en heeft hij mijn ogen 
onderzocht, maar dat was in orde.  
 
Zondag 1 oktober 1944 
Vanmiddag kerkdienst onder Ds van Garderen. Hij had zijn preek over Hebr. 12: 1-13, 28-29. 
De kerkdienst was ook deze keer druk bezocht. Het is wel prettig te weten dat onder de 
kerkdiensten iedere zondag veel Zuid-Afrikaners aanwezig zijn, het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Zij voelen zich aangetrokken tot ons, het is de stamverwantschap dat daaruit spreekt. 
 
Maandag 2 oktober 1944 
Regen en wind. Vanmorgen een uur te vroeg opgestaan omdat de zomertijd ingetrokken was, 
wat ons niet bekend was. Weer hebben we een blanco brief ontvangen, maar wie weet of hij 
nog wel in Nederland zal aankomen. Het zal mij benieuwen of hij er aankomt en dan bedoel ik 
in Harderwijk. 
 
Dinsdag 3 oktober 1944 
Vanmorgen zijn hier wederom zesendertig onderofficieren en manschappen uit een kamp bij 
Trier aangekomen, onder andere drie onderofficieren uit Harderwijk te weten wachtmeester P. 
van der Meer (kgf. 104186) en van Veen (kgf. ?). 

 
20 De majoor betrof J.A. Rademaker (kgf. 271764). De militaire dokter betrof officier van gezondheid 1e 
klasse W.F.K. Gouwe (kgf. 271757), of officier van gezondheid 1e klasse J.P.B. Pfälzer (kgf. 271762). 
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Woensdag 4 oktober 1944 
Geen vermelding. 
 
Donderdag 5 oktober 1944 
Vanmiddag van 16.00 tot 18.30 uur geluisterd naar een muziekuitvoering in het Engelse 
theater, gegeven voor Nederlandse muzikanten. Wat gegeven werd was af. Voor de pauze een 
dansorkest van 15 man, na de pauze een symfonisch jazzorkest van 28 man. Het geheel onder 
leiding van een bekend landgenoot die voor 1940 een leidende rol speelde in de radio op 
muziekgebied. De muziekliefhebbers hebben genoten, alles stond op een hoog peil. Alleen het 
knorren van je maag hield je af en toe van het ware genoegen af. 
Tot de toeschouwers behoorden onder meer de aalmoezenier, de veldprediker, de dokter, vele 
Duitse officieren, Engelse, Poolse, Franse en Amerikaanse officieren en andere krijgs-
gevangenen van vele nationaliteiten. 
 
Vrijdag 6 oktober 1944 
Vanmorgen om 07.00 uur moest een ploeg van ongeveer honderd man aantreden voor 
werkzaamheden buiten het kamp. Ze kwamen pas om 14.00 uur terug en daarna kwamen de 
verhalen los van wat ze meegemaakt hadden. Men had hen ongeveer een drie kwartier van het 
kamp bij een spoorweghalte hout willen laten verladen, maar degene van ons die het bevel had, 
voelde al gauw nattigheid, want het waren geen kampwerkzaamheden. En toen had je de 
poppen aan het dansen, want er werd na kort beraad besloten om er geen hand naar uit te 
steken. Goede raad was duur. De Duitsers stonden een beetje met het geval verlegen en 
begonnen te dreigen om andere maatregelen te nemen. Maar ze bleven bij hun eenmaal 
genomen besluit en deden het niet. De Duitsers hebben hun toen tot ongeveer 13.00 uur laten 
staan, namelijk in het gelid. Maar al vlug gingen sommigen erbij zitten en roken. Er is ten 
scherpste tegen geprotesteerd, tegen dergelijke oorlogswerkzaamheden, die in strijd zijn met de 
Conventie van Genève. 
Toevallig waren alle onderofficieren die hiervoor waren gecommandeerd, afkomstige uit Polen 
en dat is een strop voor de Duitsers geweest. Voor een tweede keer zullen de Duitsers het wel 
niet meer doen. 
 
Zaterdag 7 oktober 1944 
In de vroege namiddag zat de lucht weer vol met Engelse en Amerikaanse vliegtuigen. Formatie 
na formatie vlogen op grote hoogte over het kamp heen. Steeds in groepen van ongeveer elf 
stuks. Het was een mooi gezicht. Na enige tijd hoorden we uit de verte hevige ontploffingen. 
Van een Engelse soldaat in het kamp voor het eerst een Nederlands muntbiljet en bankbiljet 
gezien zoals deze worden uitgegeven in het pas door de Engelsen bezette gebied van 
Nederland. Het waren biljetten van F 1,00 F 2,50 en van F 10,00. 
 
Zondag 8 oktober 1944 
De middagpreek in de Engelse toneelbarak was over Psalm 107: 1-19 en als tekst Hab. 1:2.  
Het was weer een volle dienst. In de namiddag een brief naar huis geschreven. Het zal mij 
benieuwen of hij nog zal aankomen. 
 
Maandag 9 oktober 1944 
Geen vermelding. 
 
Dinsdag 10 oktober 1944 
Een ieder kreeg vanmorgen de aanzegging zijn hele hebben en houden op te pakken en het 
ergens buiten de barak in de buitenlucht neer te leggen. De barak krijgt een grote beurt, niet om 
hem schoon te maken, maar om hem eens van binnen te vergassen en de wandluizen een 
onplezierige dag te bezorgen. Deze plaats is hoe langer hoe erger geworden en in de 
avonduren en ook overdag vallen deze lieve diertjes bij honderden van het plafond naar 
beneden, op je bed, enz. enz. Ook kruipen ze uit de naden van de kribben en van de wanden 
en bezorgen je menig vervelend uurtje. Ze steken je onherroepelijk grote bulten en het jeukt 
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ellendig. Als je er één ziet en je drukt hem dood, dan verspreidt zich een akelige zoete lucht. 
Die lucht herken je onmiddellijk. Er zijn er honderdduizenden en nu hebben ze, de Duitsers, een 
soort cilinder met een grote slang er aan. Overal spuiten ze deze vloeistof onder atmosferische 
druk tussen de wanden van de kribben en naden en daar kunnen deze lieve beestjes niet 
tegen, want het verdampt ook nog. Alle vensters gaan dicht en bij duizenden liggen ze later 
dood op de grond. Het is maar een tijdelijke maatregel, want na één, twee of drie maanden zijn 
ze weer aardig vermenigvuldigd. Maar we zijn dan weer een tijd van de ergste plaag af en 
hebben er dan niet die last van als nu. Ze zijn ongelofelijk taai want één van ons heeft er eens 
één in een afgesloten jampotje gedaan. Het resultaat was, dat hij na maanden nog leefde, 
ondanks dat hij geen voedsel had gekregen.  
In de winter als het koud is zie je ze niet. Ze houden zich dan schuil of doen misschien een 
winterslaapje, maar zodra het voorjaar aankomt en het mooie weer er is, beginnen ze te 
ontwaken en beginnen ze tevoorschijn te komen en zich overal te vertonen. 
We hebben geboft dat het deze dag droog weer is, anders is de ellende nog groter, want waar 
moet je je spullen neerzetten? Vanmiddag om 16.30 uur waren ze met de barak klaar en 
konden we de spullen er weer inzetten. Maar oppassen, want het is op vele plaatsen nog nat en 
dat vuile goed gaat er niet af. De stank van het gas is de eerste weken niet uit de barak te 
krijgen. Die lucht is zo doordringend dat je neusgaten er door geprikkeld worden, zodra je de 
barak binnenkomt. 
Vanmiddag hebben we ieder dertig sigaretten ontvangen, een potje Carnex, een pakje 
gedroogde groenten (boerenkool), een ons kaas en een half ons jam. De laatste drie stuks van 
het Deense Rode Kruis. 
 
Woensdag 11 oktober 1944 
Geen vermelding. 
 
Donderdag 12 oktober 1944 
Het zachte weer houdt nog steeds aan. We hebben sinds 23 september jongstleden geen post 
vanuit ons land meer ontvangen. 
 
Vrijdag 13 oktober 1944 
Gisteravond is in het Russische kamp een Rus die zijn hoofd door het raam had gestoken, door 
een schildwacht doodgeschoten. Een van de vele drama’s die er in dit Russenkamp gebeuren. 
Een mensenleven telt in deze dagen niet veel en zeker als het een Rus is.  
Bij de Engelsen zullen de Duitsers dat niet doen, want die hebben allang het prikkeldraad van 
hun ramen verwijderd en de Duitsers zeggen hier niets van. Is het soms de macht van de 
Engelse sigaretten? 
Zowaar nog een brief met de post ontvangen, wie had dat nog kunnen denken. Alles was nog 
wel. De brief was gedateerd op 14 september jongstleden. 
 
Zaterdag 14 oktober 1944 
Vandaag was het de dag van mijn verjaardag en dit is dan de tweede maal dat ik die in deze 
omstandigheid mee maak. Deze dag heb ik vele malen gedacht aan hen die thuis zijn en ik mag 
hopen dat de volgende maal deze dag bij vrouw en kinderen gevierd mag worden. 
 
Zondag 15 oktober 1944 
De kerkdienst om 13.00 uur in de Engelse toneelzaal was druk bezet. Er werd gesproken over 
Heb. 11: 8-19. Het doet je prettig aan, bij deze kerkdienst vele Zuid-Afrikaners te zien. Velen 
van hen zijn trouwe bezoekers. Ik heb nog twee briefkaarten naar huis geschreven. Het zal mij 
benieuwen of ze nog zullen aankomen. 
Om 16.30 uur in de lange kampstraat vele Engelsen en Amerikanen gezien die als krijgs-
gevangenen hier pas waren aangekomen. Ze zijn afkomstig van de hevige gevechten bij 
Arnhem en zijn afkomstig van de beroemde luchtlandingstroepen. De Engelsen waren te 
herkennen aan hun vuurrode baretten, de zogenaamde Rode Duivels. 
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Maandag 16 oktober 1944 
Vele honderden en natuurlijk de Amerikanen en de Engelsen het meeste, stonden zich te 
vergapen aan de honderden Engelse en Amerikaanse vliegtuigen die tijdens het eten hoog over 
het kamp vlogen. Ze kwamen zeker terug van het bombarderen van de vele doelen. Het was 
een machtig gezicht al die vliegtuigen zo rustig alsof het een oefening was, in de lucht over te 
zien vliegen. Duitse jagers waren in geen velden of wegen te zien. Het lijkt wel of de beroemde 
Luftwaffe van de Duitsers van de aardbodem is verdwenen. 
 
Dinsdag 17 oktober 1944 
Een ieder heeft weer dertig sigaretten, een bus pork en een pak gedroogde spinazie ontvangen. 
Vanmiddag was het vertrek gekomen van de ongeveer 100 Poolse meisjes. Het was een hoera 
geroep en een gewuif van je welste. De Polen vertelden ons dat zij hadden meegevochten bij 
de grote opstand in de hoofdstad Warschau. Een Pool zag nog zijn verloods, wat een tragiek, 
wat een ellende. Ja, de Polen moeten wel vreselijk lijden. Eerst de Duitsers en nu de Russen 
die jen straks met de knoet zullen regeren. Het is en blijft een prachtvolk. We hebben een 
blanco brief ontvagen.  
De Zweedse Ambassade-secreataris is bij ons in het kamp op bezoek geweest. Het was juist 
etenstijd en hij kon toevallig de maden bewonderen die in het eten ronddreven. Het telegram en 
de brief die was verstuurd naar aanleiding van ons protest betreffende onze ligging in het 
tentenkamp, het zogenaamde Schaftlager, had hij nooit gezien of ontvangen. We denken daar 
het onze van. Met andere woorden, de Duitsers zullen deze brief wel onderschept hebben. Daar 
zijn ze door de jaren heen echte meesters in geworden.  
 
Woensdag 18 oktober 1944 
Vanmorgen even voor 06.00 uur is bij barak 6B (gestraften) een Engelse krijgsgevangene door 
een Duitse schildwacht doodgeschoten. Zoals iedereen weet, is het ten strengste verboden dat 
men voor de zogenaamde reveille de barak verlaat. Volgens de Engelse lezing is deze soldaat 
bij de uitgang in een woordenwisseling gekomen met de Duitse post en heeft hij in zijn drift 
waarschijnlijk een stap naar buiten gedaan waarna het drama zich voltrok. Een mensenleven 
telt in deze dagen niet veel bij de Duitsers. Maar ja, je moet een Duitser zijn om een 
ongewapende krijgsgevangene dood te schieten. Daar schijnen ze een voorliefde voor te 
hebben. Maar de Engelse soldaat is dood en die kan het niet navertellen. En zo is dit kleine 
drama weer geweest en na een paar weken spreekt er niemand meer over. Dan is men het 
totaal vergeten. Het leven gaat zo snel. 
 
Donderdag 19 oktober 1944 
Gisteren zijn maar liefst negentien kosten met sigaretten, in totaal 30.000 stuks, aangekomen. 
Gelukkig weer een rokertje voor ons allen. 
 
Vrijdag 20 oktober 1944 
Vanmorgen heeft een ieder vijftig stuks sigaretten en een scheermesje ontvangen. 
 
Zaterdag 21 oktober 1944 
Vanmiddag een brief van thuis ontvangen, allen waren gezond, maar de toestand is niet erg 
rooskleurig. 
 
Zondag 22 oktober 1944 
Het was om 12.45 uur een plechtige kerkdienst in de Engelse toneelbarak, want er werden 
maar liefst zestien man bevestigd tot lidmaat. Vier werden er gedoopt. Het was een plechtig 
ogenblik zover van huis en achter het prikkeldraad, in de noodgemeente van Mühlberg. 
Ds de Kluis sprak over Openbaringen 2: 8-11 en Johannes 18: 26. Het hele theater zat stijf vol.  
Weer een brief naar huis geschreven. 
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Maandag 23 oktober 1944 
Het is druilerig weer, kil en somber. De toestand is in ons land niet rooskleurig en ik denk aan 
hen die thuis zijn. Geve God dat het niet meer lang mag duren. 
 
Dinsdag 24 oktober 1944 
Vanmorgen heeft ieder van ons vijftig sigaretten en een halve plak chocolade, alsmede een 
busje hampastei ontvangen. 
 
Woensdag 25 oktober 1944 
Buiten is het koud en triestig. Er is geen zon en gelukkig is het binnen warmer dan buiten.  
Om 20.30 uur lag ik reeds onder de wol. We hebben veel last van vlooien. Ze steken en ze 
bijten je dat het een lust is. Als je iedere dag een stuk of vijf tot tien vangt is het niet veel. 
 
Donderdag 26 oktober 1944 
Geen vermelding. 
 
Vrijdag 27 oktober 1944 
Steeds nog druilerig, koud en huiverig weer buiten. Er gaat geen dag voorbij of om een uur of 
19.00 tot 20.00 gaan sirenes loeien en het licht gaat uit. Zodra de Duitsers een lichtje ontdekken 
in de barak komen ze als woedende stieren er op af. We zitten net in de driehoek Berlijn-
Leipzig-Dresden. Als Berlijn een beurt krijgt van de R.A.F. dan zie je op 60 km de lichtfakkels in 
de lucht hangen en horen wij duidelijk de dreunen van de ontploffende bommen die neerkomen. 
Zelfs de zoeklichten en het afweergeschut zijn te zien en te horen. Hetzelfde is het geval met 
Leipzig dat is dichterbij. Dan zien wij de honderden zoeklichten langs de hemel gaan en horen 
we het afweergeschut blaffen. De ontploffingen zijn zo erg, dat de barakken af en toe staan te 
dreunen en te trillen.  
In je hart heb je medelijden met al de vrouwen en vooral de kinderen die in deze hel zitten. Het 
is te begrijpen dat er velen van deze vrouwen gek zijn of worden bij zo’n bombardement. En 
dan te denken aan de honderden, ja duizenden mensenlevens, waaronder ook krijgs-
gevangenen zijn en de civiele arbeiders, ook van ons, die daar in de fabrieken moeten werken. 
 
Zaterdag 28 oktober 1944 
Het blijkt nu dat bij de vele transporten Engelsen en Amerikaanse krijgsgevangenen die bij en 
rond Arnhem zijn gevangen genomen, ook vele Hollanders aanwezig zijn. Zij hadden een band 
van oranje om hun arm en waren in burgerkleding. Door de Engelsen en Amerikanen waren zij 
aangezocht om de orde te helpen handhaven, plunderingen tegen te gaan, te dienen als gids 
en dergelijke taken meer. Ze zijn nu als krijgsgevangenen behandeld, maar we geloven dat 
velen van hen zijn doodgeschoten als de Engelsen niet voor hun in de bres konden springen. 
Vooral tegen de Nederlanders zijn de Duitsers erg fel, want de tegenstand die de bevolking 
biedt heeft gemaakt dat de pistolen van de Duitsers los in de foudralen zitten. We weten het 
allen, een mensenleven heeft op het ogenblik weinig waarde vooral in de ogen van een Duitser. 
 
Zondag 29 oktober 1944 
Het was om 12.45 uur een plechtige kerkdienst in de Engelse toneelzaal. Na afloop van de 
dienst was er avondmaalsviering onder Ds de Kluis. Het was een plechtig ogenblik toen deze 
avondmaalsviering een aanvang nam. Ruim 200 mannen, ook ik, hebben aan dit avondmaal 
deelgenomen. Ook vele Zuid-Afrikanen waren bij ons aanwezig. Het was de eerste keer dat ik 
dit meemaakte en er aan deelnam. Het was rustig en stil in mij en ik dacht aan het liefste wat ik 
had achtergelaten. Maar ik weet dat God voor hen zorgt, Hij is aan geen tijd en plaats 
gebonden. Er zijn in ons kamp en in barak 34A ongeveer 134 Polen gekomen om daar te 
blijven. Ze zijn afkomstig uit de stad Warschau en hebben meegevochten tegen de Duitsers. Er 
waren verschillende jongens onder hen van dertien en veertien jaar, sommigen in een soort 
uniform, anderen in burgerkleding. Verschillende van de deze kinderen hebben met eigen hand 
Duitse gevechtwagens buiten gevecht gesteld, door ze te overgieten met flessen brandende 
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benzine. Ook maar op goed geluk twee briefkaarten geschreven en weggedaan. Je kunt het 
niet weten of ze eens zullen aankomen. 
 
Maandag 30 oktober 1944 
Wat een lijdensweg legt het Poolse volk af en wat een waanzin zie je om je heen. Zo zag ik 
vandaag vier Poolse jongens, die door de Duitsers gevangengenomen waren bij de strijd in de 
stad Warschau. Ze hadden bij elkaar genomen de leeftijd van 50 jaar. Ik dacht aan Bouke en 
Marcus, mijn eigen jongens en mijn ogen werden verdacht vochtig. De jongste werd door de 
grotere Polen erg vertroeteld en verwend, het is niet te verwonderen. 
 
Dinsdag 31 oktober 1944 
De halve barak 45B is vanmorgen afgezonderd. Niemand mag er meer uit of in, wegens 
besmettelijke ziekte, vermoedelijk tyfus, maar zeker is het niet. Voorlopig moet iedereen tien 
dagen binnenblijven. Het is de hele dag regen en nog eens regen. Het blijft maar door gieten. 
Een ieder heeft weer ontvangen twee busjes pastei, twee busjes corned beef, een busje 
Carnex, een blik melk, een plak chocolade, 100 sigaretten, een half blik marmelade en 1/3 kg 
roomboter.  
Als een lopend vuurtje ging vandaag de mare door het kamp: er zijn honderden Poolse meisjes 
aangekomen die gevangen zijn genomen bij de grote opstand in de stad Warschau.  
 

 
Aankomst van de Poolse vrouwen in Mühlberg (foto uit “De Pastorie van Mühlberg). 

 
Deze meisjes hebben allerlei diensten verricht; koerierster, verbindingen, munitie aanbrengen, 
gewonden uit de gevechtszone wegvoeren en nog vele andere diensten. Ze zijn bij de 
capitulatie of bij gevechten door de Duitsers gevangengenomen en als gewoon soldaad 
behandeld. Je kunt direct zien dat het merendeel uit de zeer gegoede kring komt, want velen 
van hen dragen bontjassen, een bontmuts en laarzen met bont gevoerd. Je ziet ze in allerlei 
kleding, maar er zijn zo goed als geen ouderen onder hen, het merendeel is van de leeftijd van 
twintig of vijfentwintig jaar. Een enkele is wat ouder. Er zijn heel knappe meisjes bij. En nu zijn 
ze naar hier afgevoerd als mannen en worden ze beschouwd als krijgsgevangenen. Ze zitten 
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naast het kampgedeelte van ons en de afscheiding bestaat uit een eenvoudige 
prikkeldraadversperring. Aan de andere kant lopen een paar Duitse schildwachten heen en 
weer. Er is maar één kraan in dit kamp, een soort pomp waar zij het water uit putten. Een ieder 
is dol en de Polen het meeste want een ieder staat te turen of ze soms bekende gezichten zien, 
familieleden, broers of zusters en dergelijke. Sommige Polen zie je huilen als ze heen en weer 
lopen en ze hebben dan een familielid ontdekt, de een zijn meisje, een ander zijn zuster, een 
ander een familielid. Er wordt gefloten en geroepen, er wordt gezwaaid met zakdoeken en de 
schildwachten lopen onverstoord verder. Het is voor de meeste een vreemde gewaarwording zo 
vlak bij ons, die jonge vrouwen en meisjes. Je bent ze ontwend, maar nu je ze weer ziet zo vlak 
bij, is het een vreemde gewaarwording. Als de posten hun rug omkeren vliegen de gekste 
voorwerpen door de lucht over het prikkeldraad; levensmiddelen in allerlei vorm en van allerlei 
aard, sigaretten en teveel om op te noemen. Ze hebben de laatste twee dagen niet veel te eten 
gehad en ze hebben honger. Als er busjes met vlees overvliegen en ze rapen ze op zonder dat 
de Duitsers het zien, danken ze door te zwaaien. Ook vliegen er papiertjes verzwaard met een 
steen door de lucht om op die manier met elkaar in verbinding te komen. En ik sta het zo eens 
te bezien en begrijp dat een heel volk in oorlog is, niemand uitgezonderd. Wat een verschil met 
vroeger. De Duitsers waarschuwen om dit alles te laten, maar niemand die zich daaraan stoort. 
Het blijkt wel dat deze meisjes op zichzelf kunnen passen en flink van zich af kunnen bijten, wat 
blijkt uit een paar handelingen die te zien waren. Ze snauwen net zo terug als de Duitsers dat 
doen. Na een tijd te hebben gekeken ben ik weer weggegaan. Het was mij af en toe te machtig. 
 
Woensdag 1 november 1944 
Vanmorgen is er een inzameling gehouden waaraan iedere natie heeft deelgenomen. Er zijn 
vele levensmiddelen afgestaan voor deze dappere Poolse meisjes, zie zo veel voor hun land 
hebben gedaan. Zij zelf noemen zich “de Vrouwenarmee van de stad Warschau”. Ook wij 
Nederlanders hebben ons aandeel rijkelijk gegeven, want ook wij weten wat het betekent om 
honger te hebben. Vanmiddag een blanco brief ontvangen. Ook barak 34A en 34B liggen nu vol 
met Slokwaken en met Polen uit Warschau.  
 
Donderdag 2 november 1944 
Omstreeks 12.00 uur waren er veel jagers in de lucht. Daarna hoorden wij een 
luchtbombardement en het blaffen van het afweergeschut, zo hevig en zo erg dat de barakken 
op hun grondvesten stonden te dreunen. Het duurde zeker een half uur. Vermoedelijk is het een 
aanval op de stad Halle geweest.  
Wederom een briefkaart naar huis gestuurd. Zou hij nog aankomen?  
 
Vrijdag 3 november 1944 
Vanavond is er bekend gemaakt dat er een dankbetuiging is gekomen en gericht aan de 
vertrouwensman van ons (van Namen). Deze dankbetuiging is gekomen naar aanleiding van de 
inzameling van levensmiddelen die bestemd was voor de Poolse meisjes. Ik ben zo gelukkig 
een afdruk van deze dankbetuiging in mijn bezit te hebben. Hier volgt de schriftelijke brief: 
 
Poolse vertrouwensman Mühlberg aan de Elbe, 4 november 1944 
M Stammlager IV-b. 
Ik heb de eer U en Uwe kameraden mijn hartelijke dank te betuigen voor de, in zo grote vorm 
getoonde hulp aan de Poolse krijsgevangen vrouwen uit Warschau. Ik haast mij U mede te 
delen, dat dit medeleven voor mij een bewijs is van de uitstekende kameraadschap. Ik voel het 
als een plicht mijn regering na de oorlog van deze houding van de Nederlandse 
krijgsgevangenen melding te maken. Moge de goede verhouding in de toekomst zich 
ontwikkelen tot welzijn onzer Volken. Bijgaande geef ik U het dankschrijven door van die 
krijgsgevangenen. 
Hoogachtend 
Rotmichi 
Pools vertrouwensman 
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Aan de Heer van Namen 
Vertrouwensman der 
Nederlandse krijgsgevangenen 
 
Beste Kameraden, 
Uit onze landen gejaagd door de vreselijke oorlog, die de wereld omvergeworpen heeft, hebben 
wij elkaar gevonden in de Internationale massa van onbekende vrienden. Onze vriendschap is 
geboren uit eenzelfde verlangen en lijden, uit eenzelfde heimee naar alles wat ons lief is, naar 
ons “thuis”, dat wij allen hebben verloren, tenslotte uit een eenheid van ontbering en 
krijgsgevangenschap. 
Wij herinneren ons thans, hoe wij met verontwaardiging hoorden van het nieuws over de 
veldslag in Holland en van de ruines die hij veroorzaakt heeft, toen niet voorziende, hoe dichtbij 
de stad Warschau was, bij het lot van Rotterdam. 
Gij allen weet wat het zeggen wil “een stad zonder huizen” en wat het lot is van meer dan een 
miljoen gezinnen die geen dak boven hun hoofd hebben. 
De onmiddellijke hulp die gij ons verschafte, dadelijk na onze aankomst, door een dergelijke 
overvloed van geschenken, die uit Uw pakketten komen, waarvan wij de prijzen kennen, deze 
hulp was voor ons het getuigenis van Uw begrip. 
Wij danken U met geheel ons hart. Wij zouden U gaarne de schuld van onze erkentelijkheid 
betuigen, door U in ons bevrijd Vaderland te begroeten. 
Wij beëindigen deze brief waarin wij U zeer hartelijk dank zeggen, door U toe te wensen, 
evenals aan ons zelf, sterk te blijven en vast te geloven in onze bevrijding, die reeds zeer 
dichtbij is. 
LEVE NEDERLAND           LEVE POLEN. 
De Vrouwensoldaten van de Poolse Armee van Warschau. 
 
Zaterdag 4 november 1944 
Het is guur weer en veel buiten komen doe je niet. Maar toch worden wij getrokken om te kijken 
naar hetgeen zich afspeelt bij de draadversperring van het kamp met de Poolse vrouwen uit 
Warschau. Er is nog veel bekijks en vele Polen staan te roepen. Zij hebben weer een bekende 
gezien en proberen in contact te komen door wederzijds als die gelegenheid komt, namelijk als 
de Duitse posten hen de rug hebben toegekeerd, een briefje over de draad te werpen. Op deze 
vreemde manier wordt de verbinding tot stand gebracht. Nog steeds vliegen vele 
levensmiddelen op de gewenste momenten door de lucht. De Engelsen zijn het die vele 
sigaretten naar de overkant werpen. Al met al is het er een rumoerige boel, maar wat een 
tragedie voltrekt zich daar. Er gaan verhalen dat er enige vrouwen bij zijn die zwanger zijn en 
die eerdaags een baby ter wereld moeten brengen. Of dit waar is, is natuurlijk niet na te gaan, 
maar als dit zo is, dan is het nog vreselijker dan het al is. Je kunt zien dat zij honger hebben 
geleden, want men zegt dat ze bij aankomst in geen twee dagen eten hebben gehad. Er schijnt 
heel veel te zijn gegeven, gezien de ontroerende dankbetuiging die is binnengekomen.  
Lezen en nog eens lezen, dat is het wat velen van ons doen om de tijd te doden. Gelukkig is er 
een massa boeken en als wij die allemaal hebben doorgelezen dan zullen we wel vrij zijn.  
De levensmiddelen worden nu ook schaars. Geen pakketten komen meer door vanuit ons land, 
in verband met de spoorwegstaking die vanuit Londen door de regering is gelast. Maar we zijn 
wat dat betreft de sigaar, want eten voor ons komt er op die manier niet meer door. Ook 
pakketten van het Internationale Rode Kruis van Genève zien we niet meer. De voornaamste 
reden hiervan is, dat door de aanhoudende bombardementen die de Amerikanen en Engelsen 
dagelijks uitvoeren, het hele Duitse vervoersapparaat volkomen lam is gelegd en hieronder zijn 
ook de spoorwegen. 
 
Zondag 5 november 1944 
Een brief naar huis geschreven. Af en toe eens een hap verse lucht ingesnoven en eens langs 
de draad gelopen en het drukke gedoe gadegeslagen bij het kamp van de Poolse meisjes. Naar 
verluid zouden de Polen toestemming hebben gekregen om een bezoek te brengen aan het 
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Poolse kamp. Velen zullen hiervan wel profiteren om op deze wijze hun familieleden te 
begroeten. 
 
Maandag 6 november 1944 
Het is vandaag een prettige en tegelijk een ongezellige dag, want vandaag is het twintig jaar 
geleden dat wij getrouwd zijn. Hoe zouden ze het thuis hebben, bij al die ellende en zouden ze 
allemaal nog gezond zijn? Het zijn veel vragen, maar ik kan ze niet oplossen. Maar er is wel 
dank aan God dat ik nog gezond ben en niet ziek ben geweest. Mijn verjaardagsmaal bestond 
uit een dubbel portie aardappelen met witte kool en een lekkere jus.  
Er is weer een transport Poolse meisjes aangekomen. 
 
Dinsdag 7 november 1944 
Geen vermelding. 
 
Woensdag 8 november 1944 
Vandaag heeft de eerste onderofficier die in Arnhem woont, een brief van zijn vrouw ontvangen 
met droevig nieuws. Door de strijd in Arnhem is zijn kind gedood, zijn schoonmoeder zwaar 
gewond. Hij zit met zijn gedachten thuis en is versuft van deze slag. Gelukkig voor ons dat er 
een geestelijke verzorger is. Ds de Kluis is al bij hem geweest, maar ook hij kan niet veel troost 
geven. Wie van ons zullen nog meer volgen en zeker hen die in de omgeving van Arnhem of in 
Arnhem zelf wonen. Ook twee blanco briefkaarten ontvangen. 
 
Donderdag 9 november 1944 
Geen vermelding. 
 
Vrijdag 10 november 1944 
Om 12.30 uur hebben we ieder 260 sigaretten ontvangen. Men heeft deze sigaretten maar 
ineens uitgedeeld, omdat bij controle uit de bergplaats in Mühlberg, waar zendingen 
levensmiddelen worden opgeborgen, liefst 20.000 sigaretten gestolen bleken te zijn. Hoe dat in 
zijn werk is gegaan en wie ons deze kool gestoofd heeft, het is niet na te gaan. Daardoor is de 
koopkracht van ons Hollanders, om te ruilen, een stuk achteruitgegaan. Want geld heeft hier 
geen waarde, maar de sigaret; daar doe je hier alles mee. Je koopt er de Duitsers meer om, 
zelfs de beruchte SS. Ja, zelfs de vrouwen en meisjes en nog veel meer dingen. En dan 
betekenen 20.000 stuks sigaretten geweldig veel. 
 
Zaterdag 11 november 1944 
Het was vandaag 26 jaar gelden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd en de 
wapenstilstand werd getekend. De Engelsen hebben vanmorgen dit feit herdacht. Met een 
hoornsignaal werd stilte in acht genomen. Ieder voor zover dit mogelijk was en dit kon doen, 
herdacht de miljoenen doden uit de jaren 1914-1918.  
Gisteren zijn hier weer 4 Nederlanders aangekomen, waarbij 1 officier, de 1e luitenant T. de 
Vries (kgf. 271794) 21). Zij waren op 6 november jl. uit ons land vertrokken, De reserve 1e 
luitenant de Vries werd op een eigenaardige manier het slachtoffer. Er werd eensklaps bij hem 
in de winkel te Zwolle huiszoeking gedaan en toen men ging snuffelen vond met een militair 
zakboekje. Zodoende was hij de sigaar, zoals wij zeggen en ontdekten de Duitsers dat hij 
reserveofficier was en zich niet gemeld had voor krijgsgevangenschap. 
 
Zondag 12 november 1944 
Het was een volle kerkdienst onder Ds de Kluis in het Engelse theater. Hab.1: 1-4 en als tekst 
Hab. 1: 3. 
 

 
21 Dit betrof, mede op basis van dagboek Wubben, de 1e luitenant T. de Vries (kgf. 271794), matroos 
W.H. Schoens (kgf. 271795), soldaat H.J. Boer (kgf. 271796) en soldaat G.H.J. Overmeen (kgf. 271797). 
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Maandag 13 november 1944 
Het eten is krap en je krijgt weer hetzelfde lege gevoel in je maag als in de beruchte periode 
toen wij honger leden. De levensmiddelen zijn bij allen zo goed als op en je moet je nu alleen 
voeden van het beroemde Duitse voedsel, de zogenaamde Duitse soep. Je gaat met een leeg 
gevoel in je maag naar bed en je staat er ook weer mee op. 
Om 07.00 uur nar het appèl kruip je maar op nieuw onder de wik, want daar ligt je het beste en 
ook is het onder de wol warm. Om een uur of tien sta je maar eens op, kleed je aan en ga naar 
het waslokaal om je te wassen. Het is dan wachten op het eten wat om ongeveer 11.30 uur 
komt. Een ieder is dan in de weer om zijn potje klaar te maken en op het vuur wat in de oven 
aan is, warm te maken. 
 
Dinsdag 14 november 1944 
Van 14.00 tot 16.30 uur naar het Nederlandse theater gegaan om een muziekuitvoering bij te 
wonen die werd gegeven door een ensemble onder leiding van Koos Vaalten (bedoeld is 
sergeant muzikant Guus Valten (kgf.105470)), dansmuziek van een orkest van zestien man, 
allen Nederlandse muzikanten, afgewisseld door zang en liedjes. Het geheel was leuk van 
opzet, terwijl het gebodene op hoog peil stond. Dit theater wordt niet alleen door de 
Nederlanders gebruikt maar ook door de Fransen, Belgen en de Polen. 
 
Woensdag 15 november 1944 
Een bekendmaking van het OKW is ter kennis van ons gebracht, wat wij geen gesloten blikwerk 
in ons bezit mogen hebben. Zogenaamd is de reden dat vijandelijke valschermtroepen die 
eventueel hier zouden landen, van ons geen levensmiddelen in hun bezit kunnen krijgen. 
Ja, men moet toch een reden voor deze maatregel kunnen opgeven. Nog worden dagelijks 
pakjes, brieven enz. over de draad geworpen in het kamp van de Poolse meisjes. Wat een 
discipline heerst er onder deze meisjes, ook met het geven van commando’s en het marcheren. 
Wat een toestand, vrouwen die bescherming nodig hebben en die geschapen zijn om het 
nieuwe leven ter wereld te brengen, vechtend met het pistool of een geweer in de hand, doden 
andere mannen die zij als vijand van hun land beschouwen. Wat een duivels gedoe en je kunt 
het niet verwerken. 
Wij hebben onder andere Nederlandse couranten en ook Duitse couranten gezien waar foto’s 
instonden van het station in ’s-Hertogenbosch en als men die foto’s bekijkt, dan schijnt er veel 
verwoest te zijn. Waar moet dat naar toe? Als het zo doorgaat wordt heel ons land een grote 
puinhoop. Het station, de St-Jan, enz. hebben behoorlijk geleden en hun tol betaald. Deze 
foto’s waren afkomstig en stonden in het dagblad “Het Volk”. Er schijnt een heleboel ellende te 
heersen en vader, moeder en de anderen hebben heel wat ellende meegemaakt als zij er 
tenminste heelhuids zijn afgekomen. 
 
Donderdag 16 november 1944 
Van 18.00 tot 19.30 uur is er een interessante lezing geweest. Het was een vraaggesprek in het 
Engels met een Pools aspirant officier van het ondergrondse Poolse leger. Het ging 
voornamelijk om hetgeen gebeurd is in de stad Warschau, namelijk de grote opstand van de 
Poolse ondergrondse strijdkrachten. De sergeant C.G. Radier (kgf. 104330) vertaalde alles in 
het Nederlands. Hierbij kwam aan het licht wat er zo ongeveer is gebeurd en wat er aan 
voorafgegaan is. Deze aspirant officier heeft alles zelf meegemaakt en kon dus vertellen wat hij 
zelf heeft meegemaakt. Er was reeds lang een ondergronds geheim Pools leger, dat in het 
geheim oefeningen hield, ook wapens had, was verdeeld in onderdelen met hun eigen 
aanvoerders en een eigen opperbevel.  
De aanleiding tot het ontstaan van de grote opstand in de hoofdstad Warschau was gelegen in 
het feit, dat men bij de nadering van de Russische legers van Duitse zijde duizenden Polen ging 
commanderen om versterkingen en verdedigingswerken op te richten. Dat was het sein, althans 
voor de stad Warschau, om handelend op te treden. Dit leger kwam in actie, sloeg de Duitsers 
uit de stad en wilde zodoende de stad in hun bezit hebben als de Russen aankwamen. De 
revolutie in de stad heeft geduurd van 1 augustus tot ongeveer 2 oktober, toen was alle 
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tegenstand gebroken en konden de Duitse troepen weer bezit nemen van Warschau. 
Verschrikkelijk veel burgers zijn gedood in de vreselijke straatgevechten met de Duitse troepen. 
Ieder burger die gevangen werd genomen met de wapens in de hand, werd op staande voet 
door de Duitsers doodgeschoten, niemand werd gespaard, zelfs geen vrouwen en kinderen. 
Men neemt met stelligheid aan, dat gedurende deze periode ongeveer 15.000 burgers door 
deze handelingen zijn gesneuveld. De lijken lagen vele dagen lang in de straten en de 
verpestende lucht van de in ontbinding verkerende lijken vervulde de straten van Warschau. 
Ongeveer 15.000 man van het geheime Poolse leger zijn hierbij gesneuveld en duizenden 
gewond. De Poolse troepen waren slecht van wapenen voorzien, alleen handvuurwapens, 
handgranaten, pistolen en degelijke waren in hun bezit. Bij de gevechten die toen uitbraken 
namen ze natuurlijk de buitgemaakte wapens van de Duitsers over, maar het was en het bleef 
een ongelijke strijd. Toen de uitgebroken opstand aan de buitenwereld bekend werd, zijn de 
Duitsers de in hun handen vallende Poolse troepen als krijgsgevangenen gaan beschouwen, 
vandaar de grote transporten Poolse meisjes die in Mühlberg bij ons aankwamen.  
De toestand werd voor de Duitsers zo gevaarlijk, dat ze er toe overgingen enige van hun 
keurdivisies naar Warschau te dirigeren, onder andere de bekende en ook beruchte Hermann 
Göring divisie en een beruchte SS divisie. Iedere Pool in Warschau vocht tegen de Duitsers. 
Kleine jongens van tien tot twaalf jaar gooiden flessen gevuld met benzine onder en tegen te 
Tijgertanks van de Duitsers en stelden ze zo buiten gevecht. Engelse vliegtuigen hebben na het 
bekend worden van deze opstand nog vele vluchten gemaakt om per parachute wapens, 
munitie en verbandmiddelen over te brengen, maar of zij vielen in Duitse handen, of zij vielen 
buiten de eigen linies. De omlaaggeworpen munitie was niet te gebruiken en dergelijke meer. 
Vele Engelse vliegtuigen vielen in het Duitse flakvuur en toen bleek dat helpen niet mogelijk 
was, zijn de Engelsen ermee opgehouden. De Poolse troepen hadden zelfs op twee plaatsen 
over de Weichsel een brug geslagen om de aan de overzijde staande Poolse vrije troepen 
gelegenheid te geven zo Warschau binnen te komen en mee te helpen. Maar zij kregen een 
wenk van de Russen om niet mee te helpen en toen de Duitse vliegers de bruggen zagen, zijn 
ze door bombardementen vernield. 
Van niemand hadden ze steun en hulp te verwachten, want juist van hen die konden helpen; 
“De Russen”, bleven lijdelijk toezien hoe de toestand in vloed werd gesmoord. Een vuile politiek 
van de Sovjet Unie. Toen men op de grond niet meer verder kon vechten werd de strijd onder 
de grond voortgezet. Zelfs in de riolen werd gevochten met grote verbittering van beide zijden, 
maar niets mocht meer baten, men had het tevergeefs gedaan. 
De Duitsers hadden hun strijdmacht verdubbeld en op het einde vochten de Polen tegen vijf van 
de beste Duitse divisies. Op 2 oktober legde de Poolse bevelhebber van Warschau de wapens 
neer en was het afgelopen. Warschau was één grote puinhoop geworden, waar maandenlang 
de stand hing van de duizenden gesneuvelden, zowel van vriend als van vijand. Het geheime 
Poolse leger in Warschau had opgehouden te bestaan. 
Het was een boeiende lezing die deze Poolse aspirant officier hield en wij allen hadden 
bewondering voor het hele Poolse volk, wat reeds zo vele offers te verwerken kreeg en nog 
dagelijks offers moet brengen. 
 
Vrijdag 17 november 1944 
Geen vermelding. 
 
Zaterdag 18 november 1944 
Geen vermelding. 
 
Zondag 19 november 1944 
De kerkdienst was weer druk bezocht. Ds van Garderen sprak over Marcus 13: 31-37 en als 
tekst alleen “Waakt”. Het is een eigenaardig iets wanneer wij onder de dienst zitten te luisteren 
en in de verte de vliegtuigen horen die hun dodelijke last uitwerpen en de ontploffingen hoeren, 
zodat af en toe de theaterzaal op zijn grondvesten staat te dreunen. 
Om 14.30 uur een brief naar huis geschreven, hopende dat hij zal aankomen 
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Maandag 20 november 1944 
De pakjes, brieven en dergelijke vliegen nog steeds over de draadversperring in het kamp va de 
Poolse meisjes. Er bestaat nog steeds grote belangstelling aan onze kant van de 
draadversperring. En de Duitse schildwachten hebben geen ogen genoeg om uit te kijken. 
Gisteren was er bezoek, meest Polen waren het, die toegang hadden gekregen en aan de 
schildwachten een getekend bewijs van de kampcommandant lieten zien. Het waren natuurlijk 
Polen die familieleden in het kamp hadden zitten. De Duitsers schijnen er geen haast mee te 
maken om deze meisjes van hier weg te sturen. 
 
Dinsdag 21 november 1944 
Voor het eerst zijn er brieven ontvangen via het Rode Kruis in Genève, uit het door de 
geallieerden bezette gebied van Nederland en wel uit Eindhoven. Van 16.00 tot 18.30 uur een 
voorstelling bijgewoond in het Nederlandse theater, waar opgevoerd werd het toneelstuk 
getiteld “Gangsterclub”, een Frans toneelstuk in het Nederlands vertaald, in drie bedrijven. Het 
begeleidende orkest van onze muzikanten was mooi, maar het toneelstuk zelf viel tegen. 
 
Woensdag 22 november 1944 
Vanmiddag in de barak een gesprek gevoerd met 2 Nederlandse onderofficieren van het Franse 
vreemdelingenlegioen. Zij waren in Tunis door de Duitsers gevangen genomen. Uit al die 
gesprekken bleek wel dat deze heren heel wat avonturen hadden beleefd.  
Ds de Kluis heeft van een collega uit Den Haag een brief ontvangen, waaruit bleek dat alles 
rustig was. Alleen hebben de Duitsers in hun grenzeloze vernielingswoede alle haveninstallaties 
in Rotterdam volkomen vernield. 
 
Donderdag 23 november 1944 
Vandaag is een troep van ongeveer 200 Poolse jongens aangekomen, zogenaamde 
krijgsgevangenen. Het waren jongens in de leeftijd tussen acht en zeventien jaar; kinderen dus. 
Het is en blijft een droevig gezicht, deze kinderen te zien. In plaats van ouderliefde en een 
vriendelijk woord zijn ze als krijgsgevangenen hier aangekomen. Wat zal er van hun ouders 
bekend zijn? Leven die nog, of zijn ze ook gedood bij de vreselijke straatgevechten in de stad 
Warschau? Zo kan men hier iedere dag zien wat een waanzin deze oorlog is. Niemand wordt 
ontzien. Ze zitten nu bij de meisjes in het kamp. Misschien dat die de jongsten van hen nog wat 
liefde kunnen geven en hun wat kunnen vertroetelen. Vele van de Poolse meisjes zijn reeds 
van hier vertrokken, waar naar toe is niet bekend. 
Ook is er bezoek geweest van het Internationale Rode Kruis, namelijk een Heer. Nu, die kan en 
heeft dan ook deze ellende gezien. Het is een groot geluk dat deze vertegenwoordigers 
toegang hebben, want waren zij er niet, dan deden de Duitsers met ons wat zij wilden. 
 
Vrijdag 24 november 1944 
Geen vermelding. 
 
Zaterdag 25 november 1944 
In de loop van de morgen hebben we de laatste restanten levensmiddelen van het Rode Kruis 
ontvangen. Alles is nu op en we hoeven niet te verwachten dat we nog iets zullen ontvangen. 
Trek je riem maar nauwer om je middel, want we zullen nog heel wat honger lijden eer we 
worden, of zijn bevrijd. 
We hebben vanmiddag allemaal moeten opgeven wat het adres is waar we wonen. Dit schijnt 
nodig te zijn voor het eventueel ontvangen van post, door middel van het Rode Kruis in 
Genève. De post die uit het bezette gebied komt, dus het gebied dat door de Amerikanen en 
Engelsen is bezet, gaat nu via Genève naar de Nederlandse krijsgevangenen alhier. Het maakt 
dus wel een hele omweg eer iemand het hier ontvangt. 
 
Zondag 26 november 1944 
Ik had vanmorgen corvee en moest het eten halen, zodat ik daardoor ook nog de kerkdienst 
misliep, wat ik erg jammer vond. Om 12.30 uur stonden we met een corvee bij de Engelse 
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keuken voor het ontvangen van het dagelijkse rantsoen brood. Sommigen hebben en schot 
gehoord, ik in ieder geval niet, maar later bleek dat er een Rus was doodgeschoten. Achter de 
Engelse keuken ligt het Russenkamp, met twee in- en uitgangen. Bij deze staat een Duitse 
post. Nu stond er net een kwade of verkeerde Duitse schildwacht op post en zag dat onder het 
prikkeldraad een Rus doorkroop. Dat gebeurt iedere dag en niemand let erop. Maar deze 
moordenaar lette er wel op. Hij legde aan en schoot hem neer en alsof het nu zo moet zijn, in 
dergelijke gevallen is het altijd raak. Hij heeft geen tien tellen meer geleefd. Even daarna kwam 
er een Duitse Hauptmann, die schopte eens tegen de Rus aan, maar hij was dood. Kort daarna 
werd hij weggedragen door zijn kameraden. Weer een Communist minder zullen de Duitsers 
gezegd hebben. In de normale samenleving heet deze daad “moord”, maar nu lachen de 
Duitsers er om en geen mof eet er iets minder om. 
Ja, die Russen zien we overal in het kamp opduiken, maar het meest zien we ze in de grote 
vuilnisbakken graaien om etensresten te bemachtigen. Zij hebben nog meer honger dan wij. Ze 
krijgen geen pakketten en moeten het dus doen met het Duitse voedsel en dat is niet veel. Ze 
lopen er als landlopers bij, te vies om aan te pakken. Je ziet er van allerlei types bij, tot zelfs de 
Mongoolse types ,et hun spleetogen. Wij vertegenwoordigen de chaos zeggen ze en wij 
wachten onze kans af. Ook zij hebben in hun kamp hun eigen baraktheater, waar zij onder 
elkaar hun voorstellingen geven. Maar voor de rest zijn ze bij ons allen vreemd. Zo goed als 
niemand let op hun. Ook de Engelsen, wat dat aangaat, zijn zij niet als de rest en bemoeien 
zich niet met hen. Ze zijn aan zichzelf overgelaten.  
 
Maandag 27 november 1944 
Voor het eerst heeft het in de afgelopen nacht gevroren, maar overdag is het mooi maar koud 
weer. Ik heb voor het eerst klompen gehaald om aan te trekken. Ook wij lopen er nu net als de 
Russen als schooiers bij. Onze regering in Londen schijnt zich het bestaan van Nederlandse 
krijgsgevangenen niet bewust te zijn. Vaak zitten we te schelden op alles wat in Londen zit, 
maar het geeft ons niet. We zijn en blijven schooiers met onze haveloze uniformen. 
Dan bijvoorbeeld de Engelsen; zij ontvangen om de drie maanden een heel nieuw uniform, 
schoenen, ondergoed en niet te vergeten sigaretten en pakketten met een rijke inhoud. Daar 
kunnen wij van watertanden. Daardoor ontstaat er een grote ruilhandel met de Engelsen, maar 
wat kunnen wij er aan doen? Het grote middel om alles gedaan te krijgen is de Engelse sigaret 
en die hebben wij niet. Alles draait om de sigaret. Wil je een paar schoenen machtig worden, 
dan kan je 300 sigaretten neerleggen, maar wel Engelse. Dan ben je de man en zo gaat het 
met alles wat je door ruiling in je bezit wil krijgen. Ja, de Engelsen hebben een grote macht in 
het kamp, ook vanwege het grote aantal dat zij hier in het kamp vertegenwoordigen. En de 
Fransen zien het met lede ogen aan, want zij waren eerst degenen die deze positie bezaten en 
als nummer één waren bij de Duitsers in de gunst stonden. Zij hebben op deze vlakte het grote 
kamp gebouwd, zij hebben het zien groeien en hebben er steeds de eerste viool gespeeld. 
Maar toen kwamen de Engelsen en langzaam is hun positie gedaald. En nu hebben ze in deze 
mannengemeenschap niets meer in te brengen. Het zijn en blijven de Engelsen en dat zal ook 
wel zo blijven tot onze bevrijding aan toe. 
Meerdere malen per week is er steeds opnieuw luchtalarm. Bij het donker worden begint het al 
en je kan er rekening mee houden dat het licht niet meer aangaat. Er is weer bekend gemaakt 
dat bij dit alarm onder geen voorwaarde iemand de barakken mag verlaten. Ben je levensmoe 
doe het dan, want dan is de kans groot dat je een kogel in je lijf krijgt van de een of andere 
Duitse patrouille, die een ronde doet. 
 
Dinsdag 28 november 1944 
Ook vannacht heeft het behoorlijk gevroren en overdag is het fris. Maar de zon schijnt en dat 
scheelt een heleboel. Vanavond had ik een geweldige hoofdpijn, zo erg dat ik over moest 
geven, iets wat niet vaak voorkomt. 
 
Woensdag 29 november 1944 
Er doen geruchten de ronde dat ongeveer een honderdtal onderofficieren zich hebben 
opgegeven om te gaan werken. Het motief is natuurlijk dat ze hongerlijden en dat doet hen alles 
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weer vergeten. Laten ze maar eens bedenken wat men in ons land moet lijden en waar een 
ieder ook honger heeft. Misschien wel net zo erg als onder ons. 
 
Donderdag 30 november 1944 
Er wordt honger geleden onder ons allen. Men maakt veel jacht op katten en een kattenbout is 
een delicatesse. De boeren die hier met hun tonnenwagens in het kamp komen om de 
beerputten leeg te maken, namen eerst hun honden mee, maar als ze weer moesten vertrekken 
bleek de hond verdwenen te zijn. Hij was weg en bleef weg, want ook een hondenbout is op het 
ogenblik niet te versmaden. Zo ziet men dat katten- en hondenvlees met graagte door de 
Nederlanders wordt gegeten. Ja, ik hoorde vertellen dat het zelfs aan de Engelsen wordt 
verkocht, maar of dat waar is valt niet na te gaan. In ieder geval zullen de Engelsen het wel niet 
weten, dat zij honden- of kattenvlees eten, maar zullen ze wel denken dat het varkensvlees of 
rundvlees is. Nu, voorlopig moet ik er niets van hebben. Mij niet gezien. 
 
Vrijdag 1 december 1944 
Nog steeds geen post ontvangen, alhoewel er bijna iedere dag post aankomt. Maar dat is 
afkomstig van hen die in de door de geallieerden bezette gebieden wonen, dus Limburg, Noord-
Brabant en Zeeland.  
Er zijn reeds veel Poolse meisjes van hier weggegaan. Waar de Duitsers ze naar toe sturen 
weet ik niet. 
 
Zaterdag 2 december 1944 
Om 14.00 uur een pracht van een voetbalwedstrijd gezien tussen twee Engelse beroeps-
elftallen, namelijk Engeland-Ierland. Het was de moeite waard, ondanks de koude en gure wind 
om daar naar te kijken. Zoiets zien we niet in ons land. De Engelsen wonnen deze wedstrijd met 
1 tegen 0. Ieder elftal was gekleed in een aparte shirt met broekje en voetbalkousen. Ieder elftal 
had een volledig stel verzorgers die de spelers zo nodig konden verzorgen bij kleine 
ongelukken. Ook de scheidsrechter was volledig gekleed, zoals dat gebruikelijk is. Naar 
schatting stonden er zeker een zevenduizend toeschouwers om de krijtlijnen te kijken. 
 
Zondag 3 december 1944 
Om 13.00 uur ging Ds van Garderen voor in de kerkdienst. Zijn preek was naar aanleiding van 
Math.21: 33-43. In de morgenuren om 11.30 een bezoek gebracht aan barak 36A bij dokter 
Piekema (kgf. 271798) uit Apeldoorn. Hij was gevangen genomen op het vermoeden van 
ondergronds werk tegen de Duitsers. Hij was heel blij toen hij mij zag, ook Heijboer was erbij. 
Hij gaf ons een stevige hand. Met nog een officier van de artillerie (1ste luitenant W. de Wit (kgf. 
271799)) was hij hier gisteren aangekomen. Hij was door de Gestapo gearresteerd en als 
officier en krijgsgevangene naar hier gebracht. Hij mag nog boffen dat men hem niet naar een 
concentratiekamp heeft gebracht. Met hun tweeën hebben wij van 15.30 tot 16.45 uur in onze 
barak het laatste nieuws over ons land verteld. 
Vele vragen werden er aan hen gesteld en al met al is het niet opwekkend wat men heeft 
gehoord. Zij zullen wel vlug van hier vertrekken naar een officierslager. 
 
Maandag 4 december 1944 
In de avonduren eensklaps inspectie in de barak door en Duitse patrouille en twee grote 
lichtpunten van het elektrische licht werden eruit gehaald. De verlichting van onze grote barak 
bestaat nu uit vijf lampen van ieder 35 watt sterkte. Veel is er op deze manier niet te zien als het 
donker is, maar het is voldoende om je ogen ermee te verprutsen. Die moffen zijn ook zulke 
echte schoften, eerst laten ze je clandestien grote lampen kopen, dat wil zeggen voor een paar 
honderd sigaretten, en als hij een poosje in ons bezit is, komen ze weer controleren en nemen 
zij onder veel geschreeuw en herrie ons de lampen weer af. Vervolgens herhaalt zich opnieuw 
het spelletje. De lampen zijn weer terug te krijgen voor de nodige sigaretten en dan haat het 
weer een tijdje goed. Op deze manier komen deze moffen aan hun rookartikelen. Een zachte 
manier van afpersen en je doet er niets tegen. Ook met de verwarming is het treurig gesteld. De 
betreffende oven in de barak is maar een uur of vier per dag aan, want meer kolen zijn er niet 
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beschikbaar. De oven wordt dus aangemaakt, even voor het eten, zo ongeveer tegen een uur 
of elf, zodat een ieder zijn eten klaar kan maken. Dan heb je tenminste een hete hap en kan je 
tenminste smakelijker klaar maken dan het zo maar op te eten, zoals het uit de pot geschept 
wordt. 
 
Dinsdag 5 december 1944 
Het is de dag van de verrassingen, want het is St-Ncolaas. Maar hier zal wel van deze 
cadeautjes en dergelijke verrassingen niet veel terecht komen. Maar we hebben toch te vroeg 
geroepen, want we werden verrast met een Amerikaans pakket no. 10 voor twee man. 
Wie had dat nu kunnen dromen? Want deze pakketten waren pas aangekomen en zijn dus 
meteen aan ons uitgedeeld. Een verrassing waar we God voor hebben bedankt, want er 
gebeuren nog steeds wonderen. Alleen heb ik deze keer gedacht hoe zouden ze het thuis 
hebben, zijn ze allen nog gezond en is alles nog zoals vroeger? Maar er is niemand die mij 
hierop een antwoord kan geven. 
 
Woensdag 6 december 1944 
Om 20.30 werd een bekendmaking voorgelezen dat een Servische krijgsgevangene, die bij een 
alleen wonende boerin werkte, deze boerin had vastgebonden en haar daarna had verkracht. 
Het Duitse standgerecht had hem veroordeeld tot de dood met de kogel en het vonnis was al 
voltrokken. Of dit nu een reclamestunt van de Duitsers was, om ons bang te maken, of dat het 
iets anders betekent; ik weet het niet. 
 
Donderdag 7 december 1944 
Ondanks de honger, de grauwe eenzaamheid die je hier overal tegen je hebt, vliegen de dagen 
toch vrij vlug om. Het is koud, regenachtig en winderig en ook binnen is het echt huiverig. Geen 
warmte die je tegenkomt als je de barak binnen gaat, want de kolen worden zo goed als niet 
door de Duitsers verstrekt. Wat zal het straks worden als het gaat vriezen en het echt winter 
gaat worden? Ik moet er maar niet aan denken dat we dat mee gaan maken. 
 
Vrijdag 8 december 1944 
Het licht is slecht en dat kan je merken als je in de avonduren zit te lezen. Je moet als het ware 
vlak onder een lamp gaan zitten om het behoorlijk te kunnen zien. Velen van ons hebben reeds 
een leesbril aangevraagd, maar of dit door de Duitsers verstrekt zal worden is een andere 
vraag. 
 
Zaterdag 9 december 1944 
Er is weer post uitgedeeld, maar niet voor mij. Je wordt jaloers als je hen ziet die zo gelukkig 
zijn iets te ontvangen. Ik heb vannacht slecht geslapen, denk aan thuis en meer van die 
muizenissen, doen je geen goed. Van 14.00 tot 16.00 uur een pracht van een voetbalwedstrijd 
bijgewoond, namelijk een wedstrijd Nederland tegen Frankrijk. Het Nederlandse elftal won met 
5 tegen 1.  
Om 19.15 tot 20.00 uur een bidstonde in de kapel voor de nood in ons land. Verschillenden 
gingen voor in gebed. De leiding was in handen van de oude Ds van Garderen, onze krasse 60-
jarige veldprediker. Ook Ds de Kluis was natuurlijk aanwezig. Treffend haalde Ds van Garderen 
in zijn gebed aan van een Zuid-Afrikaan, die ook voor ons land bad, omdat hij met banden van 
bloed met de onze verbonden was en ons land ook zijn land was. Deze bodstonde was druk 
bezocht en het heeft velen van ons goed gedaan dat dit heeft plaatsgevonden. De kapel is een 
barak vlak bij, of liever op het voetbalveld. De ene helft is ingericht voor de katholieken, de 
andere helft was in gebruik bij de Engelsen die hier hun samenkomsten hielden. Nu maken wij 
er ook gebruikt van, om er onze dagelijkse samenkomsten om 19.00 uur te houden. Soms in 
het donker, soms ging het licht eensklaps uit, maar wat gaf dat, want wij zongen met ons allen 
een bekende psalm of gezang. Af en toe onder het licht van flakkerende kaars, terwijl we buiten 
de vliegtuigen hoog over hoorden gaan en wij de dreunen van het afweergeschut hoorden en 
de barak af en toe wat stond te schudden van de ontploffingen. Het gaf ons niets, wij wisten dat 
wij veilig waren. En dan, na de samenkomst weer in het duister weg naar de barak, oppassend 
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voor kuilen en andere obstakels die je tegen kon komen. Daar zijn heerlijke en gezegende 
herinneringen aan verbonden. Ook hielden wij daar de Bijbelcursussen, onder andere over de 
Openbaring van Johannes. 
 
Zondag 10 december 1944 
Voor een volle zaal in het Engelse theater preekte Ds de Kluis over Jes. 9: 1-7, tekst Hab.2: 1. 
Een preek tot bemoediging en vertroosting voor ons allen. Wederom waren vele Zuid-Afrikanen 
onder de toehoorders. 
 
Maandag 11 december 1944 
Vandaag is er hier voor het eerst sneeuw gevallen. Als men alles zo bekijkt, dan lijkt het niet 
gewaagd om te zeggen dat dit wel de laatste maal zal zijn dat wij dit in Duitsland meemaken. 
 
Dinsdag 12 december 1944 
Nog steeds ontvangen we geen post uit het door de Duitsers bezette Nederlandse gebied. 
Laten we maar bidden dat God alles wel zal maken met hen die zijn achtergebleven. 
Het valt je af en toe moeilijk om te denken waarom zit ik hier en maak ik al deze ellende mee? 
Je weet er geen antwoord op te geven, maar toch heeft God er een bedoeling mee, dat is zo 
vast en zeker, daaraan twijfel ik niet.  
 
Woensdag 13 december 1944 
Het is koud in de grote barak, want er is maar een heel klein beetje kolen om de oven mee aan 
te maken. Hoe zouden ze het thuis maken, zoude ze allen nog gezond zijn? 
 
Donderdag 14 december 1944 
Het is weer guur weer buiten, want we krijgen hier de volle laag omdat het kamp op een kale 
vlakte ligt. Als dat zo doorgaat, dan gaat de winter wel zeer vlug in. 
 
Vrijdag 15 december 1944 
We lopen de hele dag te rillen van de kou, niet alleen binnen in de barak, maar natuurlijk ook 
daar buiten. Buiten blaast een echte vrieswind, die door al je kleren heengaat. Het beste ligt 
men nog onder de wol, daar is het althans nog warm. 
 
Zaterdag 16 december 1944 
Het is deze dag voor de Zuid-Afrikanen een zeer gewichtige dag. Ze vieren en herdenken de 
“Dingaansdag”van het jaar 1838. Die dag dat men de strijd moest aanbinden tegen het 
Zoeloeleger. In het Boerenkamp werd voor het begin van deze bloedige strijd door Ds Celliers 
gebeden, dat zij deze strijd mochten winnen. En het is dan ook wonderlijk gegaan, want het 
grote en geduchte Zoeloeleger werd zo goed als geheel verslagen. Ter ere hiervan wordt deze 
dag ieder jaar herdacht, als een belofte om dat niet te vergeten. En aangezien de Zuid-
Afrikanen geen eigen dominee hebben, hebben ze gevraagd of Ds de Kluis op deze gewichtige 
dag de dienst voor hen wil leiden. En natuurlijk is dit gebeurd en Ds de Kluis heeft deze dienst 
geleid. Er zijn vele Zuid-Afrikanen, maar het leukste is dat er nog veel meer Nederlanders 
aanwezig zijn. De zaal van het Engelse theater was stikvol toen Ds de Kluis zijn dienst aanving. 
Ook een Engelse dominee is aanwezig. Die komt helemaal uit Nieuw-Zeeland en verzorgt ook 
een gedeelte van deze dienst. Als tekst had Ds de Kluis genomen psalm 46, met gebed en 
psalmgezang werd de dienst geopend en gesloten. Ruim 200 man was bij deze dienst aan-
wezig. Om 14.00 uur de voetbalwedstrijd Engeland-Schotland bijgewoond. Het merendeel van 
de spelers was beroepsvoetballer. De Engelsen wonnen deze fraaie wedstrijd met 2 tegen 0. 
 
Zondag 17 december 1944 
Om 13.00 uur preekte Ds van Garderen in de Engelse theaterzaal. Ook nu weer was de zaal zo 
goed als geheel vol. Ook op deze zondag gaf de samenkomst ons een bemoediging om te 
vertrouwen op onze God.  
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Een briefkaart naar huis geschreven, wie weet komt hij nog door en ontvangen ze thuis eens 
bericht van ons hoe wij het maken. 
 
Maandag 18 december 1944 
Het wordt hoe langer hoe wonderlijker en je moet je maar niet verbazen over hetgeen je hier 
aanschouwt. Er zijn vandaag ongeveer 1500 á 1700 man politie hier aangekomen. Het is het 
gehele politiekorps van de hoofdstad Kopenhagen. Een maand geleden zijn zij afgezet en 
gevangen genomen en vervangen door Duitse politie en SS. De reden schijnt dat er een staking 
was en zij natuurlijk geen handlangersdiensten voor de Duitsers wilden doen. Dit was te lezen 
in een Duitse courant die onder onze ogen kwam. Maar de werkelijke reden zal wel anders zijn, 
maar dat horen wij niet precies. Zij hebben eerst in het beruchte Duitse concentratiekamp 
Dachau gezeten, daar hebben zij heel wat ellende meegemaakt en natuurlijk zijn daar ook 
slachtoffers gevallen. Het schijnt dat de Zweedse regering zich met dit geval bemoeid heeft en 
nu zijn zij naar hier gebracht. Allen lopen in hun politie-uniform en zij zitten in een afzonderlijk 
kampgedeelte. Wat een toestanden, het wordt hoe langer hoe gekker. Maar het ergste leed is 
door hun geleden, want nu zullen zij het wel beter krijgen. Er waren verschillende zieken onder 
hen, die direct naar het kamplazarett zijn gebracht. 
 
Dinsdag 19 december 1944 en woensdag 20 december 1944 
Geen vermelding. 
 
Donderdag 21 december 1944 
Bootsma heeft geboft want hij ontving met de post twee brieven van thuis. Alles was vrij goed. 
In de namiddag met zes man een Amerikaans pakket no. 10 ontvangen en van het Deense 
Rode Kruis een pakje gedroogde boerenkool een half ons havermout en ¾ ons gerookte spek. 
Veel is het niet, maar het is toch welkom voor onze hongerige magen. 
 
Vrijdag 22 december 1944 
Vannacht is nog vrij plotseling in het Krankenrevier overleden de sergeant 1e klasse F.J. 
Blikkendaal (kgf. 105363). Arme vrouw met de kinderen die nu zo achterblijft en dit straks te 
horen krijgt van het Rode Kruis. Weer een makker die in vreemde grond begraven moet 
worden. 
 
Zaterdag 23 december 1944 
Vannacht heeft het hard gevroren, ongeveer -15 graden Celsius. In de barak is het zo fris dat je 
met je jas aanzit. Iedereen is huiverig en koud. De hele barak is van binnen versierd met 
kransen van dennengroen, zoals lampen, slingers en tot slot een versierde Kerstboom. Alles ter 
ere van het aanstaande Kerstfeest. Bij de orders die werden voorgelezen werd bekend 
gemaakt, dat een krijgsgevangene in het donker buiten in een beerput was gevallen, omdat het 
betreffende deksel eraf was. Zeker meegenomen om het in de oven te verstoken. Het is reden 
om in het duister niet te dicht bij de barak te lopen, maar er een eind vandaag te blijven, omdat 
deze beerputten vlak naast de barakken zijn en men dan geen kans heeft om er in te vallen. 
 
Zondag 24 december 1944 
Om 13.00 uur kerkdienst onder leiding van Ds de Kluis in het Engelse theater. Gepreekt over 
Hab.2: 1-4 en als tekst vers 2. De zaal was weer erg vol.  
Vanmorgen is sergeant Blikkendaal begraven op het kerkhof van het leger der naamlozen. Ik 
meen dat het kerkhof ligt bij het dorpje hier vlakbij het kamp, namelijk Neuburxdorf. 
In de kerkdienst werd dit droevige gebeuren herdacht. 
 
Maandag 25 december 1944 
Om 07.00 uur, allen lagen nog te bed, begonnen de Kerstklokken te luiden (op 
grammofoonplaten) en zong het kerkkoor van ons “Stille nacht”, “Ere zij God”en “Nu zij ‘t welle 
kome”. Het klonk ons allen plechtig in de oren. Om 08.00 uur was ik aangewezen om eten te 
brengen naar de arrestanten. Het was erg koud en in de kampstraat hadden de Engelsen een 
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pul met pap laten vallen. Heel gauw streken er een troepje Russen op af om met hun lepels 
alles van de straatstenen op te scheppen en zo goed en zo kwaad als het kon het meteen maar 
op te eten. Arme stakkers, zij lijden nog meer honger dan wij. 
De kerkdienst in het Engelse theater werd geleid door Ds van Garderen en was zeer druk 
bezocht. Hieronder volgt de orde van de dienst zoals deze plaatsvond.  
Votum: Koor: Ere zij den Vader. 
Voorzang: Gezang 10, vers 1, 5 en 7. 
Lezen: Lucas 2: 1-7, gemeente zingt gezang 147, vers 1. 
 Lucas 2: 8-14, gemeente zingt gezang 149, vers 2. 
Gebed. 
Grote kerkkoor: ”Stille nacht, heilige nacht” 
Prediking over Lucas 2: 10-12 verdeeld in 
1 Horen. Gemeente zingt gezang 113, vers 1, 
2 Geloven. Gemeente zingt gezang 89, vers 2, 
3 Knielen, Gemeente zingt gezang 28, vers 1, 
4 Aanbidden, Gemeente zingt gezang 26, vers 2. 
Grote kerkkoor “Ere zij God”. 
Dankzegging 
Gemeente zingt gazang 27, vers 11. 
Zegen  
Koor en Gemeente: Amen. 
 
Er zijn in de loop van de dag de eerste transporten Amerikaanse krijgsgevangenen hier 
aangekomen, afkomstig van het Duitse Ardennenoffensief dat op 16 december jongstleden is 
aangevangen. Het zal wel een wanhoopsoffensief van hen zijn. Deze jongens zien er 
erbarmelijk uit. Velen hebben bevroren voeten, armen of benen en bij aankomst werden ze 
gesteund door hun gezonde makkers weggebracht naar het Krankenrevier. Zelfs de Duitse 
soldaten stonden af en toe met hun hoofd te schudden over zoveel ellende. De Amerikaanse 
soldaten staan er met verbeten gezichten bij te kijken en er zou niet veel voor nodig zijn om 
onbesuisde dingen te doen. Ze schijnen dagenlang in de gesloten spoorwagons te hebben 
gezeten, zodat het niet te verwonderen valt, dat ze velen bevroren ledematen hebben.  
 

 
Amerikaanse gevangenen uit het Ardennenoffensie (foto uit “De pastorie van Mühlberg”). 
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Ook hebben ze grote honger, want eten schijnen ze niet veel gehad te hebben. Ze verkopen 
hun hele hebben en houden om aan sigaretten te komen, want daar verlangen ze schijnbaar 
nog het meeste naar. Het Krankenrevier is bijna te klein om al deze zieke Amerikanen op te 
nemen. Wat een ellende als je dat ziet. En de Amerikanen schelden en vloeken en tieren dat 
het een lust is. Zo behandeld te worden zeggen zij, dan moet je die moffen zien die bij ons 
gevangen genomen zijn (worden). Die vreten hun lichaam zat en ze liggen als prinsen. Maar 
onze regering zal het weten, daar kunnen de moffen van op aan. Ze zitten tijdelijk in het 
Heimkehrlager, het kamp waar de Poolse meisjes inzaten, die nu allen weg zijn. 
 
Dinsdag 26 december 1944 
Vanmiddag om 14.00 uur naar het Nederlandse theater gegaan, waar opgevoerd werd het 
“Kerstspel 1944”. In acht taferelen liet dit stuk ons zien, die geloofden en niet geloofden in het 
Kerstfeest. Het was prachtig en het was vaak ontroerend wat de spelers ons te zien gaven. Het 
gehaald werd opgeluisterd door het grote zangkoor. 
Het 1e gedeelte “Het zakenkantoor” 
Het 2e gedeelte “Onderlinge gesprekken” 
Het 3e gedeelte “De herberg” 
Het 4e gedeelte “De huiskamer” 
Het 5e gedeelte “R.K. en Prot. Kerkdienst” 
Het 6e gedeelte “Het slagveld” 
Het 7e en 8e gedeelde besloten met de “Aanbidding bij de Kribbe”. 
 
De zaal was vol en er waren vele officieren bij, Engelsen, Amerikanen enz. enz. Ook vele 
Duitse officieren. Ja, zelfs Duitse soldaten die een paar uur hadden moeten lopen om dit te 
kunnen zien. Allen waren onder de indruk van dit Kerstspel. Het prachtige spel van onze 
muzikanten was af en wij allen waren stil, ook na afloop van hetgeen we hadden gezien. 
 

 
Kerstspel 1944 met in het midden met armband Ds A.T.W. de Kluis (foto Mühlberg 80927). 
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Woensdag 27 december 1944 
Het is koud buiten, er zijn op het ogenblik al vries temperaturen overdag en in de nacht van 
ongeveer twintig graden onder nul. Binnen in de barak is het erg fris en velen van ons liggen het 
grootste deel van de dag onder de dekens. Door de vele bewoners die er in de barak liggen is 
er veel condenswater aan het plafond, wat af en toe omlaag valt. En als in de morgenuren de 
ramen van de barak open gaan, om wat te luchten, dan ziet men grote wolken stoom de ramen 
uitgaan. Er zijn zo goed als geen kolen. 
 
Donderdag 28 december 1944 
Vanmiddag was ik gelukkig, want er was een brief van thuis met de post gekomen. Hij was van 
17 oktober jongstleden, dus dat is al meer dan twee maanden geleden dat hij verstuurd is uit 
ons land. In de brief stond dat allen nog gezond waren. Laten we God vragen dat dit nu nog zo 
mag zijn op het moment dat ik deze brief lees. 
Bootsma heeft ook een brief gekregen maar deze is van jongere datum, namelijk van 2 
december jongstleden. Ook daar was thuis alles nog goed. Ik heb in de grote vreugde een brief 
naar huis geschreven, terwijl ik zo goed als zeker weet, dat men hem toch niet ontvangen zal. 
Maar hoop doet leven en zo is het ook hier mee gesteld. 
 
Vrijdag 29 december 1944 
Vanmorgen na het appèl moesten we aantreden om een heerlijk bad te nemen. Daar knapte we 
van op. Het was warm, ondanks de koude buiten. 
 
Zaterdag 30 december 1944 
Het is ruim 19.00 uur en het is tijd om naar de avondwijding te gaan. Een kleine vijf minuten 
lopen. Maar het stormt van je welste en het sneeuwt behoorlijk. Een gemene wind die je door 
merg en been gaat, blaast in je gezicht. Dat zal van deze nacht niet veel wezen om met 
vliegtuigen boven Duitsland te zitten. Na afloop vlug naar de barak en onder de wol gekropen, 
want daar is het nog het warmste. 
 
Zondag 31 december 1944 
Er gaat deze dag veel in je hoofd om en het is niet te verwonderen. Deze laatste dag van het 
oude jaar doet je aan veel terugdenken. Deze gedachten zijn niet prettig als al die afgelopen 
maanden van het oude jaar aan je ogen voorbij trekken en zeker niet de maanden in 
krijgsgevangenschap, maar toch, ondanks alles, ondanks de grote honger, heb ik reden tot 
grote blijdschap. Want ondanks alle ellende en honger mag ik God danken, die heeft mij steeds 
gespaard en bewaard, ook hen die thuis zijn. Om 13.00 uur in de kerkdienst onder Ds de Kluis 
in het Engelse theater, was deze wederom geheel bezet. Psalm 90, sprekende over de tekst 2 
Tim.2: 4, vers 7b: “Ik heb het geloof behouden”. Wie dat in deze wereld zeggen kan, in deze 
toestand, zoals wij hier zitten, die is rijk. Ondanks dat hij hier met honger in zijn lichaam zit, 
ondervoed en nog vele dingen meer, zei Ds de Kluis. 
Een kaart naar huis en naar vader en moeder gestuurd. Om 19.00 uur ging het licht weer uit, 
luchtalarm, om 19.03 uur het dreunen van het bombarderen was net weggestorven, ging het 
licht weer aan en meteen naar de kapel gegaan voor de Oudejaarsavondpreek. 
Het was Ds van Garderen die hier sprak over 2 Korinth.4. Om 20.30 uur weer terug gaande, 
was het flink koud onderweg. Harde wind met af en toe wat sneeuw. Om 21.30 uur onder de 
wol gegaan en lag ik te denken aan deze laatste dag van het jaar 1944 en hoed de toestand 
thuis zou zijn. Ondanks alles was er bij mij toch vreugde van binnen. Een jaar in deze ellende, 
was dit geen reden om te denken: dit heb ik aan God te danken, die heden en morgen en in 
eeuwigheid steeds dezelfde is en blijven zal. Tijdens de dienst maakte Ds van Garderen ons 
bekend, dat in het Krankenrevier was overleden onze landgenoot soldaat P.H. Tegelaers (kgf. 
96438). 
Het was tevens een dag van luchtalarm. Vanmiddag een keer, vanavond twee keer, vannacht 
ook een paar maal, steeds maar opnieuw luchtalarm. Meerdere malen hoorden we de explosies 
van de vallende bommen. Wat moet dat daar een hel zijn en wat een slachtoffers zullen er op 
die plaatsen vallen. 
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Maandag 1 januari 1945 
Vanmorgen vele handen gedrukt, met de hartgrondige wens, dat dit de laatste maal zal zijn en 
zij in de loop van dit jaar thuis zullen zitten. 
De avondwijding om 19,00 uur onder Ds de Kluis was over psalm 20: 8. 
Van 20.15 tot 21.45 was er het bekende spel Thomasvaer en Pieternel, waarin al de 
gebeurtenissen, soms op grappige manier, over het afgelopen jaar werden opgehaald en naar 
voren gebracht. Vaak werd er onbedaarlijk gelachen als deze of gene een steek onder water 
kreeg. Vooral het verblijf in Polen was vermakelijk om aan te horen. Het was een prettig 1½ uur 
om naar dit bekende spel te luisteren. 
 
Dinsdag 2 januari 1945 
In de namiddag een briefkaart naar huis geschreven. Ook nog een blanco brief ontvangen. 
 
Woensdag 3 januari 1945 
Er zijn onder ons, en zeker in een gemeenschap van mannen, altijd mensen die door hun 
onbesuisde daden een gevaar vormen voor anderen en het geheel daardoor in gevaar brengen. 
Daarom heeft het blokhoofd de opperschipper Heerschap van de Duitsers strafbevoegdheid 
gekregen en zij die tegen de regels zondigen worden door hem gestraft met een soort streng 
arrest, zoals het reeds bij de Engelsen gebeurt. Een aparte cel of cellen zijn voor dit doel door 
de Duitsers beschikbaar gesteld. Jammer dat deze maatregel niet veel eerder is genomen. 
De strenge winter is heel wat minder geworden. Gelukkig maar, want een ijskoude barak is 
geen pretje. Om 20.00 uur een overzicht gehad van het oorlogsgebeuren en wel dat van het 
afgelopen jaar. Kamphuis was natuurlijk de spreker. 
 

 
Begrafenis van (waarschijnlijk) Soldaat P.H. Tegelaers op 3 januari 1945 (foto Mühlberg 81030). 

 
Donderdag 4 januari 1945 
De vorst is weg en het dooit gelukkig. Pas om 20.00 uur hebben we ons dagelijkse rantsoen 
brood ontvangen. Sergeant H. van Beest (kgf. 104307) kwam mij opzoeken. Hij had een kaart 
ontvangen van zijn vrouw en dochter. Zij zijn gezond en zitten nu in Loenen. Arnhem is een 
totaal ontruimde stad geworden waar niemand in mag wonen. Een eldorado voor de Duitsers 
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om te stelen of te plunderen. Hij was met dit bericht erg blij. De rest komt later wel, zij zijn 
gezond, daar komt het op aan zei hij tegen mij. 
 
Vrijdag 5 januari 1945 
Vanmiddag weer vele malen luchtalarm, dat gaat maar door. Het schijnt dat er geen einde aan 
kan komen, je ziet hele formaties naar het westen vliegen, leeg en dan weer grote formaties die 
in oostelijke richting gaan, naar de doelen om hun bommen te laten vallen. 
Van Bootsma hoorde ik dat het station Harderwijk aan het eind van november 1944 een flinke 
beurt had gekregen. Vliegers hebben een trein beschoten, zodat ook het station er van langs 
kreeg. Er was veel schade, vooral glas, waarschijnlijk zijn er ook slachtoffers gevallen. Zullen ze 
daar in de onmiddellijke nabijheid geweldig geschrokken zijn? 
 
Zaterdag 6 januari 1945 
In de middaguren is er wederom een transport Amerikanen in het kamp aangekomen. Ze zagen 
er ellendig uit. De ellende stond op hun gezicht te lezen. Zonder overjas bij dit weer, zijn ze in 
de spoorwagons gezet. Velen konden niet meer lopen en werden door hun makkers naar het 
badlokaal gedragen. Volgens verhalen die je hoort, moeten verschillenden van hen dood zijn 
aangekomen. Et is zo jammer, dat men dit nooit met zekerheid kan zeggen. Het blijven altijd 
maar verhalen. Voor de Grieks-Katholieken is het vandaag om 21.00 uur Kerstfeest. 
Bij de Serven uit zich dit feest in het overdadig eten, een zeldzaamheid, want ze hebben nog 
pakketten, in het zingen van liederen en in het zeer luidruchtig doen. Wat dit met Kerstfeest te 
maken heeft is mij niet duidelijk.  
 
Zondag 7 januari 1945 
De preek in de kerkdienst om 13.00 uur ging over Lucas 2: 25-40, tekst 34 en 35. 
Het weer is weer erg koud en het vriest weer behoorlijk. Om 20.00 uur in de avond lig ik al in 
bed, want daar lig ik warm. In de barak is het een vreselijke eentonige boel en je loopt te 
huiveren van de kou. De luchtalarmen zijn hoe langer hoe veelvuldiger geworden en als het 
bijvoorbeeld om 19.00 uur luchtalarm is en de lichten gaan uit, dan hoef je er niet op te rekenen 
dat voor 22.00 het licht weer aangaat. 
 
Maandag 8 januari 1945 
Koud is het buiten en koud is het binnen en je denkt in deze omstandigheden aan thuis. Er 
komen zoveel vragen op je afstormen, dat je ze niet meer kan beantwoorden. Maar een ding is 
er zeker waar, ook zij zitten in de kou, want thuis zullen ze ook zo goed als geen brandstoffen 
hebben. Het verlangen om naar huis te gaan vervolgt je vaak iedere dag. 
Vanmiddag in een andere barak iemand gesnapt die een ander zijn deken had gestolen en hem 
had verkocht om aan het nodige eten te komen. Het is een heel onderzoek geweest voordat dit 
aan het licht is gekomen. Ja, de mentaliteit is bij velen van ons zoek. Het motto is bij deze 
mensen “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Het dunne laagje van de zogenaamde 
beschaving is er onder deze omstandigheden vlug afgesleten. Honger is een erge vijand. 
 
Dinsdag 9 januari 1945 
Het heeft vannacht hard gevroren en het was bitter koud. 
 
Woensdag 10 januari 1945 
Geen vermelding. 
 
Donderdag 11 januari 1945 
Er is de afgelopen nacht veel sneeuw gevallen en het is nog behoorlijk koud. 
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Het heeft gevroren (foto Mühlberg 80934). 

 
Vrijdag 12 januari 1945 
Het dooit weer. Vanmorgen is er gevraagd wie er in Leiden wonen. Leiden is gebombardeerd 
en nu wil men nagaan of er hier familieleden zijn van de vele slachtoffers die er zijn gevallen. 
 
Zaterdag 13 januari 1945 
Een van ons heeft een brief van thuis ontvangen, waarin stond dat een V1 of V2, de vliegende 
bom, in Heemstede was neergekomen, zonder te ontploffen. Alle huizen in een bepaalde 
omtrek moesten direct ontruimd worden. Ergens anders zijn er ook drie neergekomen zonder te 
ontploffen en zonder ongelukken te veroorzaken. Als je de verschillende Amerikaanse soldaten 
zo hier en daar ziet, dan heb je medelijden met hen. Je kan aan hen zien dat ze veel ellende 
hebben meegemaakt. Vele Engelse en Amerikaanse soldaten die uit bezet Nederlands gebied 
afkomstig zijn en toen krijgsgevangen zijn gemaakt, hebben buiten het Nederlandse bankpapier 
ook veel nieuwe dubbeltjes en kwartjes en ook soms guldens in hun bezit. Deze laatst van het 
jaar 1933. Wat men hier in het kamp voor fantastische prijzen voor verschillende voorwerpen of 
iets anders betaalt volgt hier: 
60 Engelse sigaretten voor F 150,= 
100 sigaretten voor $ 1000,= 
1 brood van ongeveer 2 kg en 30 stuks sigaretten voor £ 100,= 
“Het kan verkeren” zou Brederode zeggen. 
 
Zondag 14 januari 1945 
Vanmiddag preekte Ds de Kluis om 13.00 uur in het Engelse theater uit Hab.2: 5-20. Als tekst 
het twintigste vers. De hele zaal was weer vol van voren tot achter. Tijdens de dienst die tot 
13.45 uur duurde, hoorden wij de dreunen van de bombardementen, die Engelsen en 
Amerikanen aan het uitvoeren waren. Het was hevig en af en toe stond de grote barak op zijn 
grondvesten te schudden en toch wij luisterden intens naar hetgeen Ds de Kluis ons had te 
verkondigen, ondanks dat de ruiten aan het rinkelen waren. Ik denk dat het Berlijn, Leipzig of 
Halle geweest moet zijn, aangezien wij net in deze driehoek zitten. 
Van 20.15 tot 21.45 weer het licht uit en in het donker en weer hetzelfde als in de middaguren 
tijdens de godsdienstoefening. En vannacht bij het wakker worden weer hetzelfde feit en dat 
alles in nog geen 24 uur tijd. 
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Maandag 15 januari 1945 
De luchtbombardementen schijnen in hevigheid toe te nemen. Vanmorgen weer luchtalarm en 
in de afgelopen nacht is er niet één, maar twee maal luchtalarm geweest. Om 18.30 uur weer 
hetzelfde liedje van ongeveer twintig minuten. Met nog één hebben we ons geabonneerd op de 
Völkischer Beobachter, het beruchte lijfblad van de partij. Zo blijven we bij en weten ook een en 
ander wat er af en toe in te lezen staat, maar natuurlijk met een Duitse bril bekeken. 
 
Dinsdag 16 januari 1945 
Het is vandaag en vooral in de ochtenduren erg mistig met rijpvorming. In ongeveer 12.00 uur 
toch weer een luchtalarm. Je kon de dreunen van het bombardement duidelijk horen. Ook om 
19.45 uur was het weer precies hetzelfde liedje, maar dit maal niet zo lang. 
 
Woensdag 17 januari 1945 
Gisterenavond toen ik al op bed lag, was het weer luchtalarm. Je hoorde de bommen 
neerkomen, je hoorde erg duidelijk de dreunen, ook van de barak en het schieten van het 
afweergeschut. Waar dat geweest is zal het wel een erge en afschuwelijke hel geweest zijn. Zo 
wordt de zaak murw gemaakt, dag in dag uit, nacht in, nacht uit, zonder oponthoud. En het blijkt 
uit alles, dat dit de Duitsers boven het hoofd gegroeid is. Ze kunnen het niet meer verwerken. 
 
Donderdag 18 januari 1945 
Vandaag weer lang in bed gebleven. Het weer is er naar en met een lege maag rondlopen is 
ook niets. 
 
Vrijdag 19 januari 1945 
Twee zegels voor pakketten ontvangen. Of het nog wat zal worden moet je maar afwachten. Je 
mag ze alleen naar je familie en naar een particuliere instelling sturen. Het is gemeen koud en 
het stormt er ook nog bij. Om 15.30 uur een lekker bad genomen. 
 
Zaterdag 20 januari 1945 
Ik heb vanmiddag een landgenoot gesproken die met de Polen had meegevochten in de grote 
opstand van het ondergrondse Poolse leger in de stad Warschau. Als je al die ellende hoort en 
de heldendaden van deze Poolse troepen, dan wordt het je te bar om het lang aan te horen. 
 
Zondag 21 januari 1945 
Ds van Garderen sprak in de kerkdienst om 13.00 uur over de voorbereiding van het heilig 
avondmaal op 28 januari aanstaande, naar aanleiding van Jes. 49 en als tekst Esther 4. 
We hebben weer enig nieuws van het front gehoord, onder andere dat de Russen op sommige 
punten de Opper-Silezische grens hebben bereikt. Ook zijn na straatgevechten de stad Krakau 
en Kobierzyn, plaatsen die wij goed kennen, door de Russen bezet. 
Voor het eerst van mijn leven heb ik hier een ijshockeywedstrijd bijgewoond, namelijk tussen 
een Pools en een Frans team. De Polen waren stukken sterker. Het werd gehouden op het ijs 
van de open zweminrichting van het kamp. Het gaat alles razend snel en het is boeiend om een 
wedstrijd te bekijken. Ook weer een brief naar huis geschreven. 
 
Maandag 22 januari 1945 
Vandaag bijna de hele dag op bed gelegen. Ik was huiverig, koud en had erge hoofdpijn. 
 
Dinsdag 23 januari 1945 
In de namiddag weer een brief van thuis ontvangen. Hij was gedateerd van 8 november 1944. 
Toen was alles nog goed, maar nu? Ook van Beest, die mij kwam waarschuwen dat hij een 
brief had ontvangen, de eerste sinds zijn vrouw en dochter in Loenen wonen. Ook daar was 
alles goed. Ik ben vroeg onder de dekens gekropen, want ik voel mij nog steeds trillerig en 
verkouden.  
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Franse krijgsgevangenen schaatsen op de dichtgevroren bluswatervijver (foto Mühlberg 12705). 

 
Woensdag 24 januari 1945 
Het sneeuwt en het is akelig koud buiten de barak. We hebben veel last van de vlooien, een 
stuk of veertig iedere dag vangen is helemaal geen bijzonderheid. Nog steeds grieperig en 
verkouden en dus maar in bed blijven. Je moet je wel in acht nemen, aangezien wij door 
ondervoeding geen weerstand in ons lichaam hebben en zodoende bijvoorbeeld vlugger 
blootstaan om een longontsteking op te lopen. En wanneer je die hier krijgt, ben je niet geheel 
zeker of je het er gezond zal afbrengen, in een Krankenrevier waar het letterlijk aan allerlei 
medicamenten en dergelijke ontbreekt. 
 
Donderdag 25 januari 1945 
Vanmorgen kreek een ieder van ons van het Deense Rode Kruis een half pond gedroogde 
klipvis en een pakje gedroogde groente. Het was meegekomen met de auto’s die hier 
rechtstreeks de pakketten, enz. afleveren bestemd voor de Deense politiemannen van de stad 
Kopenhagen. Die hebben geen gebrek, ze zwemmen letterlijk in de vette levensmiddelen. Wij 
kijken met schele ogen naar al die heerlijkheden en het water loopt ons letterlijk uit de mond. En 
de vergelijking die wij maken met onze regering in Londen is dan niet zo fraai. 
 
Vrijdag 26 januari 1945 
Geen vermelding. 
 
Zaterdag 27 januari 1945 
Vanmiddag allen ongeveer twee ons tot een half pond fijne zoete kaas ontvangen van het 
Deense Rode Kruis. Het smaakte heerlijk. Al kan het niet veel zijn, de Denen vergeten ons toch 
niet. Bovendien blijkt uit alles, dat de Duitsers, in tegenstelling met ons land, Denemarken niet 
hebben leeggeplunderd zoals zij dat bij ons hebben gedaan. Anders konden die Denen dit nooit 
aan ons geven. 
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Zondag 28 januari 1945 
Vanmiddag van 12.45 tot 14.00 uur in het Engelse theater kerkdienst. Ds de Kluis ging in deze 
dienst voor. Het avondmaal werd gevierd en er waren ongeveer 170 man die daaraan hebben 
deelgenomen. Het was een plechtig en ontroerend moment, toen het brood werd rondgedeeld 
en de avondmaalsbeker met wijn rondging. Er was bij velen van ons reden tot dankbaarheid en 
velen zullen in stilte gebeden hebben tot God, voor wat zij in dit ogenblik meemaakten. 
Een avondmaalsviering in een mannengemeenschap. Wie had dat kunnen dromen, om daar bij 
te zijn? Het waren niet alleen Nederlanders, maar ook Zuid-Afrikanen die aanzaten aan de dis 
des Heren. Het weer is buitengewoon koud. Er staat een gemene wind die je door merg en 
been gaat. In de barak zit of sta je te huiveren en het grootste deel van deze dag kruip je onder 
de dekens. 
 
Maandag 29 januari 1945 
Het is koud en ik ben tot ongeveer 10.30 uur in bed gebleven. Dat is nog de beste plaats, want 
om in de barak te lopen is niets. Trouwens het merendeel doet dit. Ook in de namiddag een 
briefkaart naar huis geschreven. 
 
Dinsdag 30 januari 1945 
Gelukkig is het vandaag heel wat zachter geworden, maar er zijn lage temperaturen geweest. 
Hoe zou het thuis zijn, met alles, eten, kleding, kolen en zo vele andere zaken? En niet te 
vergeten de gezondheid van hen allen? Je weet er geen antwoord op te geven en geeft het 
over aan God, die het wel zal maken. 
 
Woensdag 31 januari 1945 
Het is vandaag gaan dooien en de hevige kou is gelukkig weer weg, maar voor hoelang. 
We hebben nu de laatste twee maanden weer met honger te kampen, we staan er mee op en 
gaan ermee naar bed. Het is net als in het begin van onze krijgsgevangenschap in 
Altengrabow. Langzaam komen er weer gevallen voor van ondervoeding. Ook zijn er velen die 
Tuberculose krijgen. Ingevallen wangen, een grauwe gore kleur, het zijn weer de bekende 
tekenen, die erop wijzen dat het met ons allen hard bergafwaarts gaat. We behoeven niet meer 
op pakketten te rekenen, want in ons land is de spoorwegstaking en in Duitsland is het een 
chaos, want door de geweldige bombardementen die maar steeds doorgaan is het hele 
verkeerswezen in de soep en daar is ook het spoorwezen inbegrepen. Wij horen wel geruchten 
dat er ergens grote zendingen pakketten voor ons aanwezig zijn, maar ze kunnen niet naar hier 
vervoerd worden. We schieten daar dus niets mee op. En het beroemde eten van Hitler en Co. 
wat we hier krijgen is op het ogenblik zes of zeven pelaardappelen en een beetje groente uit 
water met 300 gram brood per dag, 5 x 30 gr boter en wat toespijs. Zoals men kan zien is het 
niet veel bijzonders om daarvan te leven. Het gevolg is, dat wij en ook ik zelf, tweemaal per dag 
eten, namelijk om 11.30 uur het zogenaamde warme eten en om 18.00 uur een stukje brood.  
Je droomt weer van fijne maaltijden en je wordt wakker met het speeksel in je mond. Als je een 
boek leest, sla je het gedeelte waar het over eten gaat over, want je kan er niet tegen. 
 
Donderdag 1 februari 1945 
Om 20.03 uur weer eens luchtalarm. De strepen in de lucht van de zoeklichtbundels waren 
weer met tientallen in de verte tegen de verduisterde hemel te zien. Je hoorde weer het blaffen 
van het afweergeschut en het dreunen van de neergekomen bommen. De geallieerden schijnen 
nu ook al bommen te gebruiken van ongeveer 10 ton, of 10.000 kg per stuk. Het is bijna niet te 
geloven. Ditmaal was het weer Berlijn dat een afstraffing kreeg. De lichtfakkels die de R.A.F. 
neerlaat, zijn van hier uit op deze afstand nog gemakkelijk te zien. 
 
Vrijdag 2 februari 1945 
Dooi, mooi, gelukkig voor ons dat het koude weer weg is. In de avonduren was het weer 
luchtalarm. Ook vannacht weer tweemaal hetzelfde. Je lag te trillen in bed en de barak voelde je 
dreunen. 
 



132 

Zaterdag 3 februari 1945 
De temperatuur is een stuk beter. De dooi houdt aan en het zonnetjes schijnt. 
 
Zondag 4 februari 1945 
Om 13.00 uur kerkdienst onder leiding van Ds van Garderen in het Engelse theater, waar de 
dominee sprak over Jes. 55, tekst Num. 11: 23. 
In de middaguren zijn hier in het kamp de Nederlandse reserveofficieren aangekomen uit het 
officierskamp Lissa. Ze hebben een moeilijke tocht achter de rug. Door het grote offensief van 
de Russische legers hebben zij het kamp moeten verlaten en net bijtijds, want een half uur 
nadat het kamp verlaten was, kwamen de eerste Russische pantserspitsen er aan. Te voet en 
met een klein gedeelte van hun bagage, konden zij direct vertrekken. Bijna alle levensmiddelen 
moesten daar achtergelaten worden, alsmede vele andere bezittingen van hen. Overnachtende 
in de verlaten boerderijen en huizen, etende van de levensmiddelen die men daar vond, heeft 
men op die manier dagen lang gelopen in westelijke richting. Het was een volkomen chaos wat 
zij hebben gezien van de vluchtende Duitse bevolking. Die trok weg om niet onder de Russen te 
komen. Ja, het waren de eerste verschijnselen die ze daar zagen van de volkomen 
ineenstorting van het Duitse rijk. En nu zullen ze hier wel enige dagen verblijven in het 
zogenaamde Heimkehrlager en dan weer vertrekken, waarschijnlijk in de richting van Berlijn. Ja. 
de eerste tekenen van de volkomen ineenstorting zijn nu reeds waar te nemen. Zeker 120 km 
hebben zij te voet afgelegd. 
Ook nog een brief naar huis geschreven in de hoop dat zij hem thuis nog zullen ontvagen. 
   
Maandag 5 februari 1945 
Van 16.00 tot 19.00 uur naar het Nederlanders theater geweest, waar werd opgevoerd het 
toneelstuk “De Stanley’s ontvangen een gast”. Een Engels toneelstuk in vier bedrijven, vertaald 
in het Nederlands door “van Maanen”. Er waren vierendertig spelers, waaronder liefst negen 
mannen die een vrouwenrol speelden. 
De toespijs bij het eten is nu ook in de war, we krijgen nu maar twee keer per week iets, anders 
was dat iedere dag. De Russen zitten nu al in Silezië, Brandenburg en Pommeren.  
De honger is nu zo erg, dat zelfs de kruimels uit de aardappelton onder elkaar verdeeld worden. 
Er heerst een benepen stemming onder elkaar. Ieder maakt direct ruzie over de kleine 
verschillen en scherpe woorden onder en tegen elkaar zijn aan de orde van de dag. Dit alles 
komt door de nijpende honger die iedereen heeft, omdat de pakketten iets zijn wat aan deze 
ellende een einde kan maken. Eten, eten, het speelt een grote rol. De dunne laag van 
beschaving van velen is er weer af en velen verrijken zich met het kleine stukje brood van een 
ander door het te stelen. 
 
Dinsdag 6 februari 1945 
Gisteren is de Bijbelstudiekring doorgegaan in de kapel bij het voetbalveld, die onderbroken 
was vanwege de hevige kou. We zijn verdergegaan met de Openbaring van Joghannes, onder 
leiding van Ds de Kluis. Het clubje dat er aan meedoet is ongeveer een man of vijfentwintig tot 
dertig sterk. Gewapend met papier en potlood en zittende op de spaarzame banken die het 
kleine lokaal rijk is, luisteren we aandachtig en verrijken onze kennis van Gods woord. Wie had 
dat kunnen dromen, op deze manier en hier onder deze omstandigheden een Bijbelcursus te 
volgen? 
 
Woensdag 7 februari 1945 
De reserveofficieren zijn nog steeds hier. Ze liggen erg beroerd in het kampgedeelte. Er zijn nog 
geen tekenen die er op wijzen dat ze weggaan. Nieman weet het rechte er van.  
Het is zacht weer, maar het is een echte modderpoel in het kamp geworden. 
 
Donderdag 8 februari 1945 
Vanmorgen met de post maar liefst drie briefkaarten tegelijk van thuis ontvangen. Ze waren 
afgestuurd op 29 oktober 1944 (twee stuks) en een van 2 november 1944. Alles was nog goed. 
Zou het waar zijn? 
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Vrijdag 9 februari 1945 
Het was vannacht weer aardedonker in het hele kamp, want er was weer het bekende 
luchtalarm. De barak stond weer te trillen op zijn grondvesten. Zeker weer Leipzig, Berlijn of 
Halle, de bekende driehoek. 
Vandaag zijn er een paar heren gestraft door de opperschipper Heerschap met tien en veertien 
dagen streng arrest wegens het stelen van koolrapen en scheermesjes. 
 
Zaterdag 10 februari 1945 
Vanmiddag van het Internationale Rode Kruis negen knopen, twee tubes tandpoeder, een groot 
stuk zeep en van het Deense Rode Kruis anderhalf pak gedroogde spinazie ontvangen. 
Vanaf zondag jongstleden geen Duitse couranten meer ontvangen. Hier in de wijde omtrek zit 
het vol met vluchtelingen die onder andere zijn gekomen uit de door de Russen bezette 
gebieden, alsmede uit de gebieden die steeds blootstaan aan de intensieve bombardementen 
van de geallieerde luchtvloten. Het zijn er honderdduizenden en het groeit de Duitsers boven 
het hoofd. Dat houdt ook in, dat de levensmiddelen voor al die mensen langzaam maar zeker in 
het gedrang komt. De Russen zijn nu ook over de Oder ten oosten van Berlijn. De 
onophoudelijke luchtbombardementen van de geallieerden slaan het moreel van de bevolking 
zo geweldig omlaag, dat het voor het leger niet te houden is. Als je moet vechten en ieder 
ogenblik denkt “zoude ze thuis al bij het bombardement zijn gedood”, dan kan het niet ander of 
het moreel gaat met sprongen omlaag. Als er in de hoge leiding van de SS ook al verraad gaat 
komen en men zelfs tegen deze lieden doodsvonnissen uitspreekt en ten uitvoer legt, is ook dit 
een veeg teken voor de Duitsers. Ook schijnt met aparte strafbataljons voor dergelijke lieden te 
hebben, waar ze onder worden gebracht. Ook nog een brief ontvangen: alles wel. 
 
Zondag 11 februari 1945 
Vanmiddag om 12.45 uur in het Engelse theater sprak Ds de Kluis over Hab. 3: 1-15, tekst 2c. 
Ook ongeveer een honderdtal reserve-officieren waren bij deze dienst aanwezig, zodat de zaal 
meer dan vol zat. Ben vanmiddag naar sergeant G.H. ten Dam (kgf. 104048) geweest, die in het 
Krankenrevier ligt, vermoedelijk met iets van TBC, aangezien allen die daar liggen iets 
dergelijks mankeerden. Hij maakte het best. Zal er vermoedelijk alleen liggen voor onderzoek. 
In de avondwijding in de kapel herdacht Ds van Garderen zijn dertig jarig huwelijksfeest en ook 
het feit dat hij bevestigd werd als dominee. Na afloop werd hem toegezongen psalm 121: 4. 
 
Maandag 12 februari 1945 
De Russen blijven nog steeds in het offensief, nu in de richting van de grote stad Dresden. Lang 
kan de weerstand van de Duitsers niet meer duren, een korte tijd nog.  
Ik heb twee kaarten naar huis geschreven. We krijgen de berichten van de fronten nu 
doormiddel van de Engelsen. Het is de sergeant eerste klasse Kamphuis die ze krijgt en hij 
brengt ze weer ter kennis van ons allen. De Engelsen hebben hier in het kamp een clandestien 
radiotoestel. Hoe ze er aan zijn gekomen weten we niet, maar het zullen wel lui van de R.A.F. 
zijn die dit voor elkaar hebben weten te krijgen. Voor technikers als zij zijn, is het een klein 
kunstje om een dergelijk toestel in elkaar te prutsen. De Duitsers weten dit wel, want meerdere 
malen komt de zogenaamde prikploeg eensklaps de barakken binnen en onderzoekt of zij iets 
kunnen vinden. Maar dit is hun nog niet gelukt. Het gebeurt wel eens, dat er een vrachtauto in 
de kampstraat stil blijft staan. Eensklaps springt er een troepje Duitse soldaten af, vliegen een 
Engelse barak binnen en er mag niemand de deur uit. En dan gaan zij alles na, soms duurt zo’n 
onderzoek een uur of langer, maar nog nooit hebben ze iets kunnen vinden. De Engelsen 
lachen en halen hun schouders op, maar ondertussen gaan de berichten hier het kamp door en 
weten we hoe de toestand op de verschillende fronten is. Wij houden de ontwikkelingen bij op 
de oorlogskaarten die bij ons in de barak hangen en die op schaal getekend zijn. Op die kaarten 
zijn met spelden en zwart stopgaren precies de fronten aangegeven. Zo hangen er kaarten van 
het westfront, het oostfront en het Italiaanse front. Prachtig getekend en gekleurd. Vele 
nationaliteiten komen in onze barak deze kaarten bezien.  
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Dinsdag 13 februari 1945 
Vandaag was het weer een half jaar geleden dat wij uit Polen zijn vertrokken. Nu speelt de Rus 
er de baas. Waar is de tijd gebleven, als we daar aan terug denken. Het is vandaag de dag van 
de grote doorlichting voor ons allen. Om 14.30 uur zijn we doorgelicht. Horen we niets, dan is 
het in orde. Dokter Piekema (kgf. 271798) is ook vannacht van hier vertrokken 22). Hij zal wel 
naar een officierskamp zijn vertrokken. Afijn, hij kan zo lang niet meer in gevangenschap zitten 
en dan is het ook voor hem voorgoed afgelopen. 
Om 12.00 uur zijn ook eindelijk de reserve-officieren van hier vertrokken 23). Van 21.10 uur tot 
23.30 uur was het weer luchtalarm, het langste dat ik mij hier herinner. Golf na golf hoorden we 
overkomen. Het leek wel of het niet ophield. En dan te denken, verbeeld je eens, dat er een 
bom loskomt en op het kamp terecht komt. 
 
Woensdag 14 februari 1945 
Ook vannacht om ongeveer 1.00 uur weer luchtalarm, wat minstens tot 2.30 uur aanhield. Ook 
nu weer grote aantallen vliegtuigen die overvlogen. Het waaide hard, zodat af en toe het geluid 
aanzwol en afstierf. De Russen rukken geweldig vlug op, er is geen houden meer aan. 
Daardoor komt het dat zij volgens berichten reeds vier krijgsgevangenenkampen hebben bevrijd 
bij hun vlugge opmars. Welke kampen dit zijn, is niet te zeggen.  
Om 20.15 uur ging het lucht in het kamp weer eensklaps uit. Dit duurde tot 22.30 uur. 
Nu pas weten we waar gisteren zo hevig is gebombardeerd. Het was de grote stad Dresden. 
Deze stad is steeds gespaard gebleven maar men zal wel reden hiervoor gehad hebben. De 
hemel stond in roze gloed en de barak dreunde op zijn grondvesten. Het moet daar een ware 
hel geweest zijn. Men spreekt van tienduizenden doden en nog meer gewonden. Dresden ligt 
op ongeveer 60 km van hier, hemelsbreed gemeten. 
 
Donderdag 15 februari 1945 
Om 24.00 uur weer luchtalarm wat weer tot ongeveer 2.00 uur geduurd heeft. Een ieder voelt 
zich slap en moe. Ik ben gauw duizelig en lang staan is niet mogelijk. Om zo min mogelijk 
energie te verliezen blijven de meesten op hun bed liggen. Het grote nieuws is dat de Russen 
op ongeveer 115 km van ons zitten en wel ten oosten van ons kamp. De afstand wordt steeds 
korter. Weer is Dresden gebombardeerd en weer stond de hemel in roze gloed. 
 
Vrijdag 16 februari 1945 
Vannacht weer luchtalarm. Van 8.30 uur tot 9.30 uur corvee om de vuilnisbakken te legen. Ik 
was blij dat het achter de rug was. Er lopen hardnekkige geruchten dat wij van hier vertrekken, 
maar veel tekenen die daar op wijzen zijn er nog niet. Enige dagen geleden zijn de 
hoofdvertrouwensmannen van de verschillende nationaliteiten, uitgezonderd de Russen, bij 
Hauptmann König geweest. Hij heeft gevraagd waar wij naar toe wilden, naar het oosten, of 
naar het westen, of hier blijven. Als de kampleiding deze toestand zo somber inziet, is dit tevens 
een reden dat de Duitsers de situatie niet meer aan kunnen en de rollen volledig zijn 
omgedraaid. Wie had dat kunnen dromen, het is niet te geloven. De ontbinding van het Groot 
Duitse rijk is in volle gang. Hauptmann König was woedend en zei dat wij binnen een jaar wel 
spijt van deze daad zouden hebben (van het Bolsjewisme), omdat wij dan wel zouden hebben 
ondervonden wat dat zeggen wilde. Ook gaf hij daarmee dus te kennen dat de oorlog voor de 
Duitsers verloren was. 
 
Zaterdag 17 februari 1945 
Vannacht weer een paar maal luchtalarm. De Polen zijn bij het dorp Mühlberg aan het werk 
gezet om versterkingen te maken. Vaal kan dit niet om het lijf hebben, want tegenhouden kan 

 
22 Volgens de Ab- und Zugangslisten in N.A. 2.13.98 inv. 20, vertrok hij al op 11 januari 1945. Volgens het 
dagboek van J.P.C. van Doorn op 9 januari 1945. 
23 Volgens de Ab- und Zugangslisten in N.A. 2.13.98 inv. 20, vertrokken zij op 14 februari 1945. Ze zijn 
waarschijnlijk op 13 februari 1945 eerst naar het Heimkerhlager gebracht en pas de volgende dag daad-
werkelijk vertrokken. 
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men ze toch niet. De Poolse hoofdvertrouwensman heeft onmiddellijk geprotesteerd, maar het 
werd niet aangenomen. Ook had hij gevraagd om een schriftelijke order voor dit werk, maar ook 
dit werd hem geweigerd. Tenslotte is er een telegram naar het Internationale Rode Kruis te 
Genève gestuurd, maar of dit zal helpen valt te bezien. Vuile streken van de Duitsers, want niet 
alleen dat dit werk niet verricht mag worden door krijgsgevangenen, maar er kunnen honderden 
doden vallen, want de geallieerde jagers schieten alles neer wat zich op de wegen vertoont. 
Daarom is dan ook geweigerd dat wij van hier vandaan gaan, zoals een paar dagen geleden 
was besloten bij het onderhoud met Hauptmann König. 
Vele geruchten doen de ronde dat wij van hier vertrekken, maar waarheen. Honderden en 
honderden krijgsgevangenen komen hier uit alle richtingen aan. Alles gaat klitten in het 
centrum, want waar deze gevangenen vandaag komen is reeds bezet gebied van de Russen, 
Amerikanen of Engelsen. Deze mensen hebben dagenlang gelopen. Ook komen hier gevluchte 
Duitse soldaten aan van het oostfront. Verleden week nog een Duitse Feldwebel, helemaal 
alleen. Hij was bij de bewaking geweest van een krijgsgevangenenkamp. De 450 man 
Russische krijgsgevangenen hadden de vlucht genomen. Bij de honderden krijgsgevangenen 
die langs de wegen marcheren, zijn weinig posten. Het is een hopeloze beweging, als men dit 
gade slaat en het zal nog wel erger worden. Maar al met al weten ze de aangekomen 
krijgsgevangenen hier bijna niet meer onder te brengen. Het wordt een hopeloze toestand. 
Sagan is door de Russen ingenomen en ze hebben weer opnieuw een groot offensief ingezet. 
Ze gebruiken nu pantsers met 12 cm geschut. 
Er lopen hardnekkige geruchten dat Hitler de Conventie van Genève wil verlaten. Dan zijn we 
overgeleverd aan de machten van de hel, want dan zijn we vogelvrij en kan hij met ons doen en 
laten wat hij wil. Hij is dan niet meer gebonden. Dit schijnt het gevolg te zijn van de 
vernietigende bombardementen van Dresden. De toestand in Dresden moet verschrikkelijk zijn. 
Men spreekt van honderdduizend doden en gewonden. Daardoor schijnt Hitler bijna krankzinnig 
te zijn geworden. Maar hij zal zich wel bezinnen, want de geallieerden hebben 
honderdduizenden krijgsgevangenen en kunnen direct tegenmaatregelen nemen. 
 
Zondag 18 februari 1945 
In de kerkdienst om 13.00 uur onder leiding van Ds van Garderen, sprak hij naar aanleiding van 
enige verzen van Jes. 63 en over Marc. 21: 1-11. 
Om 15.00 uur een briefkaart naar huis geschreven. Weer op 19.45 uur een luchtalarm, wat tot 
ongeveer 20.30 uur duurde. Voor de nieuwe week is een rantsoenverlaging aangekondigd. 
Minder brood, aardappelen, suiker, geen meelspijs meer. Er heest in het hele kamp een zeer 
gedrukte stemming. Ook zijn er weer ongeveer 18 man gaan werken. Wie haalt het in zijn 
hoofd, om bij deze ontbinding zich daarvoor op te geven? Ze lijken wel stapel gek. 
In een van onze barakken is vandaag hondenvlees gegeten. Over het algemeen leef je voor 
een groot deel op de binnengekomen radioberichten van de Engelsen. Deze berichten zijn 
heerlijk, want het houdt in, dat het niet lang meer kan duren of we zijn vrij. 
 
Maandag 19 februari 1945 
Vanmiddag twee kaarten van thuis ontvangen. Ze waren afkomstig van 29 november 1944. De 
vermindering van het rantsoen is: op maandag 200 gram brood, andere dagen 300 gram brood, 
twee dagen in de week geen aardappelen, ook iets minder suiker. Het kan nog meevallen als 
het zo blijft. Vandaag is het Krankenrevier ontruimd, wat betreft de ernstige zieken. Mensen met 
longontsteking werden in dit weer en op open wagens, alleen met wat stro erin weggevoerd. 
Het was een treurig gezicht om deze ellende met je eigen ogen te aanschouwen. Dit transport 
heeft niets te maken met de ontruiming van het kamp.  
Om 20.15 uur was er weer het gebruikelijke luchtalarm, van ongeveer 40 minuten. 
 
Dinsdag 20 februari 1945 
Het is vandaag mooi weer, het zonnetje schijnt en dat doet mij goed. De Engelsen zijn weer aan 
het voetballen gegaan. Ze schijnen nog voldoende weerstand in hun lichaam te hebben. Ze 
spelen weer hun normale wedstrijden op het oude voetbalveld. Ook in de afgelopen uren was er 
weer luchtalarm, eveneens vanavond om 20.00 uur tot 20.45 uur. 
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Woensdag 21 februari 1945 
De luchtalarmen zijn niet meer te tellen. Je raakt af en toe de tel kwijt. Vanmiddag van het 
Deense Rode Kruis (per auto in het kamp gekomen) ontvangen een partij fijne havermout, 
zodat we ieder drie ons hiervan hebben gekregen. Een gave van God, waar we hem voor 
moeten danken. Ik ben zo gelukkig geweest om een lijst op de kop te tikken van het hele 
weekrantsoen, dus de hoeveelheden die we in zeven dagen bij elkaar ontvangen, op papier 
dan, want er blijft nog wel eens iets hangen in de keuken. Het bestaat uit: 
Vlees 230 
Vet 60  
Aardappelen 2000 
Zuurkool 200 
Koolraap 1950 
Gedroogde groenten 50 
Boter 133 
Erwten 125 
Meel 25 
Kaas 41 
Brood 2000 
Suiker 155 
Marmelade 155 
Havermout  69 
Totaal (in grammen) 7193 
 
Gedeeld door de zeven dagen is dat per dag ruim 1000 gram. Te veel om van te leven, te 
weinig om van te sterven zoals het bekende spreekwoord zegt. 
De Deense officier van het Rode Kruis, die vanmiddag 400 kg havermout bracht voor ons, 
maakte bekend, dat morgen twee grote zendingen naar Nederland vertrekken, waar de nood 
hoog is gestegen, voornamelijk in het westen van ons land. Ook daar heerst een vreselijke nood 
en de mensen sterven soms op straat, Duizenden hebben hongeroedeem en men schijnt er 
bloembollen te eten. De moed ontzinkt je en alles wordt zo grenzeloos somber dat je het af en 
toe niet binnen uit kan houden en je de frisse lucht in moet of je wilt of niet.  
Ook zijn reeds twee schepen vanuit Zweden naar ons land vertrokken en aangekomen in ons 
land, namelijk in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Hilversum en ook Haarlem. Het is reeds 
uitgegeven door de bestaande distributiediensten. De nood is wel hoog en zeker in de grote 
steden. 
 
Donderdag 22 februari 1945 
Vannacht twee maal en ook vanaf 11.30 tot 16.00 uur weer het bekende luchtalarm. Bijna 
doorlopend heb ik de vele vliegtuigen gehoord en gezien en in de verte de ontploffingen en de 
dreunen in de barak duidelijk gehoord. De vertegenwoordigers van alle kerken hebben een 
dringende oproep aan de bevolking in het noorden en het oosten van ons land gericht om toch 
zoveel mogelijk te helpen, omdat daar meer voedsel schijnt te zijn dan in het westen van ons 
land. Om 20.15 uur weer luchtalarm. Ook dat gaat maar steeds onverbiddelijk door. Iedere dag 
maar weer opnieuw, voor het murw maken van de Duitse oorlogsindustrie. 
 
Vrijdag 23 februari 1945 
Het eten wat om 11.30 uur kwam, erwtensoep, maar het was net vuil slootwater. Je kon de 
erwten die erin zaten tellen. Er zal wel flink gestolen worden. Het is een ellende als je recht hebt 
op zo en zo veel en je ziet er niets van bij het opscheppen van het eten. Ik heb er maar vier 
lepels havermout ingedaan. Maar het is zo, als je het portie op hebt, voel je nog niet dat je iets 
gegeten hebt. 
 
Zaterdag 24 februari 1945 
Er is een brief voorgelezen van de hoofdvertrouwensman, waarin staat dat we ons moeten 
beheersen en bezinnen, nu we geen pakketten, enz. krijgen en niets anders hebben dan de 
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Duitse rantsoenen. Jawel, moet je bij de meesten mee aankomen, ze plegen als het moet een 
moord om aan het nodige eten te komen. 
De berichten van de fronten luiden prachtig en dat is voor velen van ons een hoopvol teken in 
deze hongerperiode. 
 
Zondag 25 februari 1945 
Vanmiddag om 13.00 uur sprak Ds de Kluis in de kerkdienst in het Engelse theater over Hab. 3: 
16-19 en als tekst vers 18. De luchtalarmen zijn niet meer van de lucht. Om 15.00 uur weer 
twee briefkaarten naar huis geschreven. 
 
Maandag 26 februari 1945 
Vanmiddag en ook vannacht weer langdurig luchtalarm. Het weer is stormachtig en koud. 
 
Dinsdag 27 februari 1945 
Je loopt met een hongerig gevoel in je maag rond, maar dan denk ik ook aan thuis, hoe zou het 
daar zijn, met twee jongens die normaal de oren van je hoofd aten en je gemoed schiet vol, 
want je bent onmachtig iets te doen. Daar komt nog bij, dat je de ware situatie niet eens kent. 
Bij de Bijbelbespreking over de Openbaring, had Ds de Kluis het er over wat de heerlijkheid was 
in vele vormen, die steeds maar weer opnieuw en in andere vormen terugkeren op het einde 
van iedere zeven Gemeenten. Het begint steeds die “Overwint ik zal hem geven”. Inderdaad het 
is bij dit lezen een wonderlijk iets van al die beloften voor hen die volhouden in het geloof. 
 
Woensdag 28 februari 1945 
Het is luchtalarm overdag, in de middaguren, in de avonduren en in de nacht. Het houdt maar 
niet op. Zouden we in de laatste fase zijn? Wat heerlijk om dan weer thuis te zijn bij vrouw en 
kinderen, zo God mij tenminste mag sparen en mij gezond doet terugkeren. 
Na de avondwijding in de kapel herdacht Ds de Kluis het feit dat Ds van Garderen de krasse 
Veldprediker, vandaag zijn 61e verjaardag mag vieren. Hij hield een kleine toespraak. Ds de 
Kluis eindigde met de woorden, dat het hem gegeven mag zijn dat God hem veilig en gezond 
aan de zijnen terug mag schenken. Daarna zongen wij Ds van Garderen toe “Dat Heren zegen 
op u daalt”. Ds van Garderen dankte een ieder. Hijzelf vond het een heerlijk ogenblik.  
Van 20.00 tot 22.00 uur weer in het donker gezeten, want het was natuurlijk luchtalarm. 
 
Donderdag 1 maart 1945 
Er is door de hoofdvertrouwensman een telegram naar Genève gestuurd met het verzoek 
onmiddellijk pakketten aan ons op te sturen, aangezien wij vanaf 6 december 1944 geen 
pakketten hebben ontvangen. Ook een maand geleden is er een telegram weggegaan. Vijf 
dagen daarna kreeg de hoofdvertrouwensman antwoord dat op 31 januari jongstleden, in 
Genève ongeveer 1000 pakketten en uit Gothenberg 2560 pakketten voor ons gereed stonden. 
Van 20.00 tot 22.20 uur weer het gebruikelijke luchtalarm. Het stormt hevig, we hebben hier nog 
nooit zoiets meegemaakt. 
 
Vrijdag 2 maart 1945 
Om 10.00 uur stormde het nog hevig en in de lucht hoorden wij vliegtuiggeronk. Steeds als de 
wolkenflarden uiteen gingen zagen we de viermotorige bommenwerpers op grote hoogte 
overkomen. Honderden zagen we in de lucht. Het was een massaal gezicht. Plotseling hoorden 
we ook schieten en zagen daarna valschermen die zich ontplooiden en naar omlaag gingen ten 
westen van het kamp. Een bommenwerper viel brandend neer. Meerdere valschermen zagen 
we nu omlaag komen, maar door de hevige wind dreven ze kilometers verder. Eén daalde op 
ongeveer een vierhonderd meter van het kamp, aan de westzijde. Hij kwam op de grond, maar 
werd door de hevige wind meegesleurd en wij dachten dat hij dood zou zijn door deze daling 
langs de grond. Maar we zagen Duitse soldaten van de kampbewaking er naartoe rennen en 
ook dat de Amerikaan op het laatst zijn valscherm af kon doen. Nog geen tien minuten later 
kwam hij onder geleide van de Duitse soldaten het kamp binnen wandelen. Het was een reus 
van een kerel en het bleek een Amerikaans officier te zijn. Hij was zeker een paar meter lang. 



138 

Het was een grote sensatie want vele Amerikaanse soldaten stonden er naar te kijken. Ook dit 
avontuur was weer achter de rug en de rust keerde weer in het kamp terug. 
Gisteren met vier man een tablet gedroogde groente, de laatste, ontvangen. Niet één, maar 
minstens twee viermotorige bommenwerpers zijn hier dicht bij het kamp neergestort. Of er nog 
slachtoffers bij waren konden wij niet te weten komen. 
 
Zaterdag 3 maart 1945 
Het gebruikelijke luchtalarm. Nu ik dit neerschrijf zit de lucht weer vol, stikvol, van de over-
vliegende vliegtuigen. Ze vliegen met begeleiding van jagers en heel hoog. Het is en het blijft 
een prachtig gezicht. Ook het nieuws van de fronten is vandaag heel goed. Er schijnt ook al een 
papiernood bij de Duitse kampleiding te bestaan, want we krijgen voor de maand maart maar 
één brief en drie briefkaarten, in plaats van twee en vier. 
Om 20.30 uur het gebruikelijke luchtalarm, zodoende maar meteen onder de wol geschoten, 
want in de barak kan je geen hand voor je ogen zien, laat staan dat je je slaapplaats kunt 
vinden. Je moet zoeken en kijken waar je bent, en het duurt een tijd eer je terecht bent. 
 
Zondag 4 maart 1945 
Er zijn weer puike berichten van het front, vooral het westelijke front. Het is echt maarts weer, 
echt koud met af en toe sneeuw er bij; echte maartse buien. Vanmiddag om 13.00 uur preekte 
Ds van Garderen over John. 12: 35-50 en Marc. 14: 23-42. Twee briefkaarten naar huis 
geschreven, waarvan één aan de jongens. 
 
Maandag 5 maart 1945 
Het is buiten koud en het is binnen in de barak koud. Er is geen kachel aan, want brandstoffen 
ontbreken. De meesten van ons liggen in bed om warm te blijven. Vanmiddag in bed lezend, 
kreeg ik tegelijk vijf briefkaarten van thuis. Het was een fijn ogenblik. Alles wel, althand op 18 
januari jongstleden. Met het eten was het ook nog vrij goed gesteld. Zou het wel waar zijn? 
Om 21.45 uur, ik lag al in bed, wat het weer luchtalarm. Deze keer was het meer dan vreselijk, 
zo ging het tekeer. Vermoedelijke weer Leipzig, Halle, of Berlijn. De barak stond op zijn 
grondvesten te schudden en alles trilde. 
 
Dinsdag 6 maart 1945 
Vanmorgen weer twee brieven van thuis ontvangen. Ze waren van respectievelijk 16 en 18 
januari jongstleden. Allen nog gezond. Om 20.30 uur weer het gebruikelijke luchtalarm. 
 
Woensdag 7 maart 1945 
Het is weer koud en guur weer. Van 21.00 tot 23.00 uur maar liefst, luchtalarm met veel 
vliegtuigen in de lucht. Om 22.00 uur niet ver van het kamp een vliegtuig met hevige klap 
brandend neergekomen en totaal uitgebrand. 
 
Donderdag 8 maart 1945 
Ook de afgelopen nacht weer twee maal luchtalarm. De auto’s van het Deense Rode Kruis die 
om de zoveel dagen levensmiddelen brengen door de Deense politiemannen, brachten voor 
ons mee: 350 kg bonen, 200 kg worst en 250 kg spek. Een grote verrassing voor ons allen, die 
ons laat zien dat God nog altijd wonderen kan doen, die op hem betrouwen, het was 
beschamend voor velen van ons. Weer om 21.00 uur het gebruikelijke luchtalarm. Zo gaat het 
maar steeds door met de regelmaat van een klok. 
 
Vrijdag 9 maart 1945 
Vanmorgen luchtalarm. Het dreunde van de ontploffingen. Onmeedogenloos gaat dit maar 
steeds door. Het is koud, echt maarts weer. 
Om 17.00 uur alleen ontvangen per man drie ons erwten, drie ons doorregen spek en 175 gram 
plokworst. Alles van prima kwaliteit. Weer om 20.30 uur voor de duur van een half uur het 
gebruikelijke alarm. Het gebeurt nu vele malen bij de avondwijding in de kapel, dat we bijeen 
zijn met een kleine kaars. De dominee zet die vlak bij hem neer en zo leest hij een stuk voor uit 
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de Bijbel. Een kort gezang, een kort dankgebed en het is afgelopen. Velen van ons kunnen niet 
lang meer staan, worden direct duizelig en zodoende gebeurt alles met weinig woorden. Het 
geheel duurt niet langer dan een vijftien minuten. Doorgezaagde preken, ellenlange gebeden en 
ik slaap zingende psalmen of gezangen daar houden wij niet van. Kort en op de man af, zo 
gebeurt het hier. 
 
Zaterdag 10 maart 1945 
Het spek uitbakken, is heerlijk van smaak. Ik heb er geen last van, zoals velen van ons, die er 
flink ziek van zijn geworden. Voor mij is het een teken dat ik een sterke maag heb, die nog 
tegen een stootje kan. Ook de worst is heerlijk van smaak. De groene erwten opgegeten met 
gebakken spek. Mensen, mensen, je wist niet wat je in je mond had en dat met een 
uitgemergeld en door ondervoeding afgetakeld lichaam. 
 
Zondag 11 maart 1945 
Vanmiddag om 13.00 uur sprak Ds de Kluis die de leiding had in de kerkdienst, over Joh. 18: 
12-24, tekst 21a. Ik heb fijn een brief naar huis geschreven. Bij de avondwijding viel er één van 
ons flauw. Hij kon niet meer staan, ondanks dat het al zo kort duurde. Het is een teken hoe de 
meesten van ons er lichamelijk aan toe zijn. Ook weer het gebruikelijke luchtalarm. Het nieuws 
van het westelijke front is prachtig, namelijk het eerste bruggenhoofd ten westen van de Rijn. 
Nu ook Turkije, Syrië, Libanon, Egypte in oorlog met de spil. Je weet van te voren niet of al 
deze berichten wel juist zijn, die wij door de radio van de Engelsen doorkrijgen. Maar zo heel 
gek lijkt het mij ook weer niet. 
 
Maandag 12 maart 1945 
De Engelse en Amerikaanse troepen hebben nu de oostelijke Rijnoevers van Nijmegen tot en 
met Koblenz in hun bezit. Wie had dat kunnen dromen, een prachtig resultaat.  
Weer om 20.45 uur het gebruikelijke luchtalarm. Je bent genoodzaakt om hiermee rekening te 
gaan houden, want zowel in als buiten de barak is het een Egyptische duisternis. De hemel is 
op verschillende plaatsen rozig verlicht, daar is het een losgebroken hel. Daar vallen in een 
verdwaasde oorlog duizenden en duizenden onschuldige vrouwen en kinderen onder de 
instortende en in puin vallende huizen. 
 
Dinsdag 13 maart 1945  
Het is vandaag druilerig weer. Ik ben vroeg naar bed gegaan, ongeveer om kwart voor negen, 
anders kan je in het donker je eigen uitkleden en heb je nog de kans dat je bij een ander in bed 
stapt. Licht, al is het maar een klein oliepitje durf je niet aan te steken, want zodra de Duitsers 
iets ontdekken, ben je nog niet gelukkig. 
 
Woensdag 14 maart 1945 
Bij de voorlezing van de nieuwsberichten door Kamphuis, werd ook bekend gemaakt, een stuk 
uit de courant “Het Volk”, dat de Engelsen het Bezuidenhoutkwarter in Den Haag hebben 
gebombardeerd in vier golven in de vroege morgen van 3 maart jongstleden. Volgens deze 
courant zouden er 1600 doden en duizenden gewonden te betreuren zijn. Ook zijn er ongeveer 
3000 mensen dakloos geworden. Op 4 maart waren de branden nog niet geblust.  
Ik was net op bed, om 21.00 uur, of het licht ging weer uit en kort daarna hoorden we weer het 
dreunen van het afweergeschut en de ontploffende bommen die bij honderden neervielen. 
 
Donderdag 15 maart 1945 
Van 10.30 tot 16.00 uur is het aanhoudend luchtalarm geweest. Bij de Fransen was er een 
bericht dat de Duitsers van 17 tot 50 jaar in het door de Russen bezette gebied op moeten 
komen. Ze moeten in het bezit zijn van twee dekens en een hoeveelheid levensmiddelen om 
daarna te vertrekken, waar naar toe is onbekend. 
Bij het voorlezen van de nieuwsberichten is bekend gemaakt dat de schepen met 
levensmiddelen van het Deense Rode Kruis, naar Nederland mogen, alsmede van het 
Internationale Rode Kruis. Ongeveer 2000 kinderen uit het door de geallieerden bezette 
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Nederlandse gebied zijn in Engeland aangekomen om aan te sterken. Het is een overeenkomst 
van de Nederlandse en Engelse regering. Nog meer van deze kindertransporten zullen er 
volgen. 
De kinderen worden ondergebracht bij Engelse families. Ook werd bekend gemaakt de 
levensmiddelen die naar Frankrijk, België en Nederland zijn verstuurd, ongeveer 300.000 ton, 
vanaf de bezetting van die landen door de geallieerden (?). 
 
Vrijdag 16 maart 1945 
Het is vandaag mooi zacht wee, met zon. Ook vandaag overdag en om 21.30 uur weer 
verschillende malen luchtalarm. 
 
Zaterdag 17 maart 1945 
Er zijn daverende berichten van de verschillende oorlogsfronten. Op dit moment, het is 
ongeveer 12.00 uur, vliegen de Engelse en Amerikaanse bommenwerpers weer met massa’s 
over. Het geronk van deze honderden vliegtuigen is niet van de lucht. Eerst om ongeveer 13.15 
uur was deze armada pas voorbij. 
Een officier die voor een strafzaak naar de stad Leipzig moest, vertelde bij zijn terugkeer, hoe 
de toestanden daar zijn. Hij heeft met zijn eigen ogen veel gezien, maar het was in één woord 
verschrikkelijk wat de mensen daar meemaakten met de steeds voortdurende luchtaanvallen. 
Hij had drie dagen niet gegeten, moest meerdere malen overnachten in de schuilplaatsen, of bij 
een aankomend bombardement er in vluchten. De Leipziger Messe is totaal 
weggebombardeerd. Gebouwen zo groot als het stadhuis te Rotterdam tot pulver geslagen. Het 
station verwoest. Treinen vol met vluchtelingen uit het oosten, die tijdens het alarm waanzinnig 
van angst eruit springen en de trein plotseling wegrijdt, met hun kinderen er wel in. In één woord 
het is afschuwelijk. 
In het bekende blad “Das Reich” het bekende blad van Göbbels, stonden hartverscheurende 
drama’s, als ik het zo mag zeggen, over de toestand in de stad Dresden na de bekende 
luchtaanvallen. De eerste aanval was bedoeld op het centrum van de stad, de tweede aanval 
op het reeds gebombardeerde centrum, de derde aanval op de buitenwijken van de stad en de 
vierde en laatste aanval op de dorpen om de stad heen. Duizenden zijn op die manier om het 
leven gekomen, telefoon, telegraaf, waterleiding, gas en elektrisch licht was volkomen 
uitgeschakeld. Verbandmiddelen voor al die tienduizenden gewonden waren niet in voldoende 
mate voorradig en de ziekenhuizen konden deze stroom van gewonden niet aan, want er was 
geen plaats om ze allen te bergen. Duizenden doden zijn zonder te zijn herkend in massa-
graven in de grond gestopt. In één woord, het schijnt een volslagen hel geweest te zijn. 
Hitler moet op het vernemen van deze ellende, krankzinnig zijn geworden van woede, wat te 
verklaren is, aangezien de stad zo goed als geheel verwoest is. Dan de vele andere steden die 
dagelijks aangevallen worden en men heeft een beeld van ontzettende ellende die het Duitse 
volk te verduren heeft. 
Het bekende weekoverzicht door de sergeant eerste klasse Kamphuis, werd gedeeltelijk in het 
donker behandeld. Een vlugschrift uitgeworpen uit een R.A.F. vliegtuig boven Duitsland, behelst 
veel uitspraken ten aanzien van de oorlog ten opzichte van Duitsland, die letterlijk reeds zijn 
uitgekomen en afkomstig van de Engelse oorlogsleiders. Maar als het zo doorgaat, dan vechten 
de Duitse leiders door, ten koste van het volk en het land, zodat Duitsland weldra een grote 
puinhoop zal zijn of het zal worden. En Hitler denkt er zo over: “als wij er aangaan, sleep dan 
zoveel mogelijk anderen in die val mee”. 
 
Zondag 18 maart 1945 
Het hardnekkige gerucht gaat hier de ronde, dat von Ribbentrop door zijn vertrouwensman te 
Stockholm vredesvoorstellen aan de Amerikanen en Engelsen heeft gedaan, uitgezonderd aan 
Rusland. Men gaat zelfs verder door de zeggen dat hij zelf reeds onderweg is naar Stockholm.  
Om 13.00 uur preekte Ds van Garderen over Math.27: 11-26, met als tekst vers 17. 
Een briefkaart heb ik naar huis geschreven. In Berlijn vierde men heden een zeldzaam feit, 
namelijk de 25ste nachtelijke vliegeralarm (aaneensluitend en achter elkaar). 
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Maandag 19 maart 1945 
Het is 12.45 uur en de hele barak staat weer te dreunen op zijn grondvesten. Er wordt weer 
vreselijk gebombardeerd. Ze vliegen weer hoog over het kamp. Het gehuil van de 
luchtdoelartillerie is niet van de lucht. Er schijnt een granaat van het afweergeschut 
neergekomen te zijn achter de schietbaan, 100 tot 200 meter van de prikkeldraadafscheiding 
van het kamp, waar hij uiteen sprong. Ik ben vandaag in bed gebleven, was flink verkouden en 
had last van hoofdpijn. 
 
Dinsdag 20 maart 1945 
Dagelijks komt er post aan, maar alleen uit het door de geallieerden bezette Nederlandse 
gebied. Uit het overige gedeelte van ons land, is het een zeldzaamheid iets te ontvangen. 
 
Woensdag 21 maart 1945 
Er was in de afgelopen nacht weer driemaal luchtalarm met veel overvliegende vliegtuigen. 
Om 9.30 uur in de morgen was de rust weer weg, want in een kort moment zat de lucht vol met 
Amerikaanse en Engelse vliegtuigen met daar tussen Duitse jagers. Hierna, nog in bed liggend, 
was er eensklaps een hels lawaai. Een Engelse jager zat een Duitse jager achterna. Ze 
beschoten elkaar en vlogen zo laag over het kamp heen, dat we eerst dachten dat ze in 
aanraking zouden komen met de draden van de elektrische lichtvoorziening van het kamp. Het 
was in een kort ogenblik gebeurd, maar het was een leven als een oordeel. Slachtoffers heeft 
het niet gemaakt, maar in een Franse barak scheelde het niet veel, want een Fransman die in 
een boek zat te lezen, voelde een kogel kort langs hem heengaan. Zo is dit avontuur gelukkig 
nog goed afgelopen. Velen die buiten waren wierpen zich plat op de grond om zo min mogelijk 
trefkans te lopen. 
Om 15.30 uur met velen naar het theater gegaan, waar de Polen een muziekuitvoering gaven 
en aangeboden voor de Nederlandse krijgsgevangenen. Het was een zogenaamd 
Volksconcert, de muzikanten bestonden uit Polen en Nederlanders. Muziek, afgewisseld met 
zag werd gegeven, zoals een vioolsolo, een mannenkwartet en een mooie tenor. Aan het slot 
werd de bekende Stadionmars gegeven. De houthakkers van ons, waaronder ook Ds de Kluis, 
zijn vanmorgen door Amerikaanse of Engelse jagers beschoten. Het waren dezelfde twee 
vliegtuigen die boven het kamp bij ons strijd leverden. Gelukkig is het bij hen ook zonder 
ongelukken afgelopen. 
 
 

 
Toegangsbewijs voor de muziekuitvoering,  

gegeven in het theater door de Polen en de Nederlanders. 
 

Donderdag 22 maart 1945 
Vanmorgen waren weer de Deense Rode Kruis auto’s in het kamp om levensmiddelen te 
brengen voor de Deense politie. Ook voor ons was er weer iets meegekomen, namelijk 300 kg 
klipvis. Hierdoor kregen we alleen een half pond in ons bezit.  
Om 14.30 uur inspectie voor dokter Potter, met ontbloot bovenlichaam.  
De luchtalarmen volgen elkaar steeds op. Er schijnt zo langzamerhand een bekende regelmaat 
in te komen. 
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Vrijdag 23 maart 1945 
Het is vandaag een zeldzame mooie dag geweest, zodat ik een hele tijd in de zon heb gezeten. 
Volgens de berichten is onze Koningin in het bezette gebied aangekomen. Wat zal men daar 
een grote vreugde hebben, onze Koningin in hun bezit te hebben. 
 
Zaterdag 24 maart 1945 
Het is weer prachtig weer, maar een beetje winderig, zodat het een beetje fris is buiten. 
Om 17.00 uur werd door Kamphuis bekend gemaakt dat de Engelsen aan de Neder Rijn tot het 
zolang verwachte offensief zijn overgegaan. Maar liefst vier bruggenhoofden zijn gevormd en 
Emmerich en Wesel zijn gevallen. Het Canadese tweede Leger en het negende Amerikaanse 
leger nemen daaraan deel. Liefst 6.000 vliegtuigen steunen deze grote actie. Er is weinig of 
geen tegenstand. Volgens deze berichten is Churchill hierbij tegenwoordig. Zijn dit goede 
berichten of niet? 
 
Zondag 25 maart 1945 
Het weer is prachtig, maar bovendien zijn er ook zeer goede berichten van de verschillende 
fronten. Het was vandaag voor de Protestantse Noodgemeente in het kamp een feestdag. In de 
Godsdienstsamenkomst van 13.00 uur, waar Ds de Kluis de leiding had, werden liefst 25 man 
van ons als lidmaten bevestigd. Ook waren er nog zes man die werden gedoopt voor zij 
bevestigd werden. Ds van Garderen verrichtte het dopen en sprak ook daarna een kort woord 
tot hen, bij het einde van deze merkwaardige en zeldzame kerkdienst in een krijgsgevangenen-
kamp in Duitsland. De preek van Ds de Kluis over het geheel was naar aanleiding van Ef. 3: 14-
21 en als tekst Luc. 22: 31 en 32. Er was een overvolle theaterzaal tijdens deze kerkdienst. 
 
Maandag 26 maart 1945 
Het is lekker weer. Het Nederlandse blad “Het Volk” bevatte een bericht dat er aanslag op de 
Duitse “Alva” was gepleegd, waarbij hij zwaar werd gewond, benevens enkele leden van zijn 
gevolg die werden gedood. Met de “Alva” wordt Rauter bedoeld. Ook Veldmeijer van de 
Germaanse SS is gedood door een aanslag die op hem is gepleegd. 
Bij de berichten die bekend werden gemaakt blijkt het nu dat de Engelsen en de Amerikanen 
reeds ten oosten van Oppenheim en Darmstad zijn. Heel wat uren zijn er vandaag weer de 
verschillende luchtalarmen geweest en hoorden wij het doffe dreunen en het ontploffen van de 
neerkomende bommen en het dreunen van het afweergeschut. Weer zijn er drie van ons door 
de opperschipper Heerschap gestraft met streng arrest wegens het stelen van levensmiddelen, 
of wat daarmee samenhangt. 
De Engelsen maken korte metten met deze heren die ze snappen. Zij nemen hem mee naar de 
bekende knobbels, pakken hem bij zijn voeten en laten hem heel langzaam en even met zijn 
hoofd in de beer neer. Herhalen dit een paar maal en laten hem dan zijn gang gaan. Het schijnt 
volgens hen heilzaam te werken. 
 
Dinsdag 27 maart 1945 
Het zachte weer houdt aan. In “Het Volk” van maart jongstleden stonden nog bijzonderheden 
over het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Het centrum is het meest getroffen 
en het Bezuidenhout het ergste. 
Weer donderende berichten van het oorlogsfront. De gevormde bruggenhoofden worden steeds 
groter en trekken zich naar elkaar toe om zich zo te verenigen. Vanmorgen voltrok zich in de 
grote kampstraat ter hoogte van het Krankenrevier weer een tragisch drama. Een vierwielige 
wagen getrokken door krijgsgevangenen en geladen met aardappelen voor de keukens, 
ontmoette op zijn weg daarheen een Russische krijgsgevangene. Er langs lopende pakte hij 
met zijn hand een paar aardappelen van de wagen af en zette het op een lopen. De Duitse 
schildwacht riep hem aan en in plaats van stil te staan liep hij door, met het noodlottige gevolg 
dat de schildwacht schoot en dat hij direct dood neerviel, want het schot was raak. Het is 
vreselijk hoe weinig hier een mensenleven telt en zeker in het oog van de Duitsers, want het 
betrof maar een Rus.  
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Woensdag 28 maart 1945 
Het is ondanks alle ellende die we hier meemaken, een heuglijke dag voor mij en voor hen die 
thuis zijn, want onze oudste jongen is vandaag jarig en viert zijn zeventiende verjaardag. Mijn 
bede is dat God hem nog vele jaren mag schenken en dat ook ik zelf deze dag nog vele jaren 
mag meemaken in goede gezondheid en onder betere omstandigheden. Voor dit doel heb ik 
een briefkaart naar huis geschreven, in de hoop dat hij nog eens mag aankomen. Op deze 
dagen verlang je geweldig naar je huis en alles wat daarmee samenhangt. Ook deze dag zijn er 
weer denderende berichten van de verschillende fronten. 
 
Donderdag 29 maart 1945 
Vanmiddag zijn de eerste twee auto’s van het Rode Kruis uit Genève en bemand met personeel 
van deze organisatie in het kamp aangekomen. Ze hadden een zending pakketten in hun bezit, 
maar het was niet voor ons bestemd, maar door de Engelsen en de Fransen, zodat dit onze 
neus voorbij ging. Nog zeven van deze auto’s moeten hier voor dit zelfde doel komen, maar of 
het met deze chaos die hoe langer hoe groter wordt, door zal gaan is een vraag. Wel werd er 
verteld dat voor ons Nederlanders in de stad Lübeck een zending van liefst 14 ton 
levensmiddelen in de vorm van pakketten aanwezig is, maar de Duitsers zeggen dat er 
transportmoeilijkheden zijn. Zodoende kunnen we er naar fluiten en krijgen we van al deze 
heerlijkheden niets, maar dan ook niets. 
Om 17.00 uur bij het opstaan van de bank, waar ik op zat te lezen, mijn enkel verstuikt. 
 
Vrijdag 30 maart 1945 (Goede Vrijdag) 
Het is Goede Vrijdag, maar hier merk je er niets van, want men voert oorlog en dan heeft men 
geen tijd om aan deze dag te denken. Ik heb veel pijn aan mijn enkel en nu heb ik gisteravond 
een beenwindsel er stevig omgewonden, want je moet je hier zelf maar behelpen. Het heeft 
goed geholpen, want de pijn is een stuk minder geworden. Er zijn nog meer auto’s van het 
Internationale Rode Kruis aangekomen, maar niets voor ons. Nu het gehele verkeersapparaat 
in de soep ligt door de geweldige bombardementen, is dit de enige mogelijkheid om pakketten 
aan de krijgsgevangenen te geven. Maar het heeft heel wat moeite gekost om de toestemming 
van de Duitse regering hiervoor te verkrijgen. De grote fout is, dat men deze verzending reeds 
veel eerder had moeten beginnen, want nu men er aan is begonnen is het al reeds laat. De 
bekend gemaakte berichten zijn weer geweldig en men ziet de chaos en de algemene 
vernietiging van Hitler’s duizendjarige rijk aankomen. De ontbinding hiervan zien we in het kamp 
ten aanzien van de Duitse kampleiding. De Duitse soldaten zijn mak en het bekende snauwen 
van hen hoor je bijna niet meer. Ook zij zien in, dat het een verloren zaak is en de meeste angst 
die ze hebben is ten aanzien van de Russen. Het is een angst die voortspruit uit een bang 
geweten. Ook zij denken aan het oude spreekwoord “Oog om oog, tand om tand”. En ze weten 
dat ze dit van de Russen te wachten hebben.  
 
Zaterdag 31 maart 1945 
De berichten die wij horen ten opzichte van ons eigen land zijn zeer slecht, vooral ten aanzien 
van de voedselvoorziening in het door de Duitsers bezette deel. Vooral in de provincies Noord- 
en Zuid-Holland is het wat het voedsel betreft ellendig. Men schijnt zelfs bloembollen te eten en 
vele, ja honderden mensen hebben hongeroedeem. Soms vallen zij op straat van uitputting 
eensklaps dood neer. 
De berichten luiden onder andere: de Oostenrijkse grens is bereikt, Danzig de stad waar de 
oorlog met Polen om is begonnen is nu door de Russen bezet. De Amerikaanse en Engelse 
legers zijn nu 200 km ten oosten van de Rijn. 
Ook vandaag op bed gebleven, vanwege mijn verstuikte enkel. De berichten houden maar aan. 
Ja, de Engelsen zijn nu niet meer zo voorzichtig met hun radioberichten. Ze weten net als wij, 
dat het niet lang meer kan duren en de ellende voor ons is voorbij. 
 
Zondag 1 april 1945 (Eerste Paasdag) 
Kassel is ingesloten. Dit was weer een belangrijk bericht. Overal waar zij aankomen volgt 
meteen op de voet het civiele bestuur van de Amerikanen en Engelsen. Zodoende laten ze een 
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Duits gebied achter zich, waar meteen de chaos bestreden wordt en het normale bestuur met 
strenge hand voor in de plaats komt. Ja. het zit keurig in elkaar wat de Engelsen en Amerikanen 
in elkaar hebben gezet. Ik denk aan thuis met al de beroerde berichten over de 
voedselvoorziening in ons land. Hoe zouden zij het thuis maken en net als hier ook honger 
hebben? 
Ik ben niet naar de kerkdienst gegaan maar thuis gebleven, vanwege mijn verstuikte enkel. 
 
Maandag 2 april 1945 (Tweede Paasdag) 
Ik ben vanmorgen voor het eerst opgestaan en om 19.00 uur naar de avondwijding gegaan, die 
nog steeds gehouden wordt in de Engelse kapel. 
Er schijnt een hoge Deense officier te hebben bemiddeld met de Duitsers, want in de loop van 
de morgen zijn de Deense politiemannen met auto’s van hier vertrokken. Morgen gaat de 
andere rest per auto van hier vandaan. Het schijnt volgens de geruchten die wij daarover horen, 
dat de Zweedse regering heeft bemiddeld en hen in bescherming heeft genomen.  
Kamphuis heeft de hand weten te leggen op een fel anti-Duits pamflet. Hoe hij er aan is 
gekomen doet er niet toe. Het was gericht tegen het Nazi-regieme om de oorlog te staken en 
vrede te sluiten voordat Duitsland een grote puinhoop was geworden. 
De zogenaamde zomertijd is weer afgesloten en wel van de eerste op de tweede Paasdag. 
 
Dinsdag 3 april 1945 
Vanmorgen op bed om 7.15 uur in stilte en met een dankzegging, de dag herdacht dat onze 
jongste jongen vandaag zijn verjaardag viert. Mijn bede is dat God hem mag sparen, dat wij 
allen deze dag nog vele jaren mogen herdenken en dit alles onder betere omstandigheden dan 
nu. Vanmiddag van de vertrekkende Deense politiemannen ongeveer 120 pakketten 
ontvangen, die zijn ons schonken vanwege de grote honger die wij hebben. Wij ontvingen met 
tien man een pakket om te verdelen, zodat we per man in ons bezit kregen het tiende gedeelte 
van wat hieronder volgt: 
250 gram roomboter, 
500 gram reuzel gesmolten, 
1000 gram havermout, 
1 fles vleesextract, 
1000 gram spek, 
50 gram tabak, 
1 rol closetpapier, 
500 gram plokworst. 
450 gram melkpoeder, 
530 gram marmelade, 
500 gram stroop, 
500 gram roomboter, 
1000 gram havermout, 
1000 gram worst, 
500 gram varkensvlees, 
106 gram sardines, 
1000 gram kaas, 
1 rol biscuit (34 stuks), 
1 fles vleesextract, 
1000 gram suikerklontjes, 
1 stukje zeep. 
 
Te verdelen over tien man was niet veel, maar we hebben zitten smullen van al die lekkernijen. 
Het vleesextract is goed voor het warme eten, want we krijgen nu meerdere dagen geen zout in 
het eten omdat het er niet is. Weer dank aan God die ons weer zo wonderlijk hielp. 
Er is daverend nieuws van de fronten: Kassel is gevallen, de ring om het Ruhrgebied met 
ongeveer 100.000 man geallieerde troepen is nauwer gesloten. De Amerikanen zijn ten 
noorden van de stad Eisenach. Een snelle doorstoot van de Engelsen ter hoogte van Zutphen. 
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Argentinië verklaart de oorlog aan Duitsland en Japan. 
 
Woensdag 4 april 1945 
De Deense gaven zijn al weer op. Weer goede berichten: in de achterhoek loopt het front over 
Almelo-Nordhorn-Bredeveld-Munster. Deze plaatsen zijn ingesloten. De Amerikanen ten westen 
van Erfurt. Dat is ongeveer 175 km van ons kamp. Het gaat buitengewoon en de geallieerden 
zijn niet meer te houden. We horen ook dat alle verbindingen met ons land zijn verbroken. 
Alleen kunnen we ons geliefden in ons gebed opdragen aan God.  
Ook in de afgelopen nacht is meerdere malen weer het bekende luchtalarm geweest. 
 
Donderdag 5 april 1945 
De post voor het Russische kampgedeelte is sinds een week opgeheven, zodat de Russen nu 
overal in het kamp verschijnen. Ze wroeten in de vuilnisbakaken als hongerige honden, om 
afzal te zoeken want ze hebben met meeste van alle nationaliteiten met honger te kampen. 
Een ieder kan nu vrij het Russische kamp in- en uitgaan. 
Vandaag geen denderende berichten van de fronten. De toestand in ons land moet erg treurig 
zijn. De beschieting van Londen met de bekende V1 en V2 is sinds een week niet meer 
geschied. Een bof voor de Engelsen, dat zij van die helse dingen niets meer te vrezen hebben. 
Verschillende mensen zijn van de Deense gaven ziek geworden. Het vette vlees, boter en al die 
andere dingen schijnen hun ingewanden niet te kunnen verdragen. Ik zelf heb geen last van die 
lekkernijen. 
 
Vrijdag 6 april 1945 
Het voornaamste nieuws van de fronten is dat Pressburg is gevallen. De toestand in ons eigen 
land is erg ondoorgrondelijk, je kunt er niet veel meer uit wijs worden. 
 
Zaterdag 7 april 1945 
Gisteren weer een Nederlandse krijgsgevangenen in het Krankenrevier gestorven. Ook deze 
zag de vrijheid niet meer die voor ons in het zicht is. Arme familie die op dit tijdstip het nieuws 
zal ontvangen. Soldaat A. Slootweg (kgf. 97884) was afkomstig van een werkkommando. 
Vanmiddag met acht man naar Mühlberg geweest. Onder deze acht man waren zes Italianen. 
We moesten met een grote wagen naar het station om knollen te laden, maar het was een vieze 
beweging want de knollen waar je toch al misselijk van bent, vanwege het feit dat je het zo goed 
als iedere dag te eten krijgt, waren zo goed als allen beurs en verrot. Het geheel stonk dat het 
een lust was. Van de gave exemplaren die wij tegenkwamen hebben we verschillende in 
plakken gesneden en al knabbelend opgegeten. De Duitse schildwacht geloofde het wel, want 
het bleek geen vriendje van Hitler te zijn. Hij zelf had een zoon verloren die met een Duitse U-
boot vergaan was.  
Het voornaamste nieuws dat wij te horen kregen was, dat in de straten van Wenen wordt 
gevochten en dat de stad voor de helft omsingeld is. De geallieerden staan 30 km van 
Hannover, Karlsruhe is gevallen en in de omgeving van Stuttgart ongeveer 30.000 Duitse 
gevangenen gemaakt. Verder een stoot van de Engelsen in ons land tot Coevorden. 
 
Zondag 8 april 1945  
Vanmiddag om 13.00 uur preekte Ds van Garderen over Joh. 20: 24-31, als tekst vers 29b. 
Nieuws: gestadige vooruitgang op het westfront. 
 
Maandag 9 april 1945 
Ironie van het noodlot: een paar dagen geleden is er nog een piano voor de Nederlandse 
gevangenen hier aangekomen, afkomstig van het YMCA. 
Vanmiddag weer ongeveer acht grote auto’s van het Internationale Rode Kruis uit Zwitserland in 
het kamp aangekomen. Ze waren volgepropt met pakketten, bestemd voor de Fransen, Serven 
alsmede voor de Polen en Nederlanders tezamen. Morgen zal het nader worden bekeken en 
bekend worden gemaakt. Na Hannover ook Bremen en Braunswijk nu bedreigd. Gevechten bij 
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de stad Zutphen en Deventer, vooruitgang naar het oosten. Dit was vandaag het voornaamste 
oorlogsnieuws. 
 
Dinsdag 10 april 1945 
Er zijn goede frontberichten namelijk dat de ring om het Ruhrgebied nauwer is aangehaald. 
We hoorden dat er per week ongeveer 300 auto’s vanuit Zwitserland vertrekken met pakketten 
voor de verschillende krijgsgevangenenkampen. Nog steeds iedere dag vele malen luchtalarm, 
ook natuurlijk in de nachtelijke uren. 
Om 21.30 uur begon het leven alweer. De grond dreunde en de barak trilde op zijn 
grondvesten. Na het middernachtelijk uur is het nog een keer of drie hetzelfde geweest.  
 
Woensdag 11 april 1945 
Het is vandaag prachtig zacht weer. Om 15.0 uur met drie man een Amerikaans pakket no. 10 
ontvangen. Het is een zogenaamd verrassingspakket. Het is niet te begrijpen hoe de stemming 
is veranderd. Er heerst een opgewekte sfeer. Wat een Rode Kruis pakket al niet kan doen. 
Je kunt wel merken dat er honger heerst, want bij het proeven van al deze verschillende 
artikelen lijkt het net, of het jaren geleden is dat je het voor het laatst hebt geproefd. Alleen al bij 
het roken van een Amerikaanse sigaret, waarvan ieder er 33 stuks heeft ontvangen, wordt men 
even duizelig, vooral bij het inhaleren. Men kan merken dat we niets meer gewend zijn. 
Hannover is gevallen, gevechten bij Meppel en Deventer. Koningsbergen is met een grote buit 
en gevangenen gevallen. Ook naar het oosten wordt de afstand ten opzichte van ons kamp 
kleiner. Hevige luchtaanvallen op Leipzig, Dessau en andere plaatsen. De ring om het 
Ruhrgebied nog nauwer aangehaald. Dit waren wel de voornaamste berichten van het 
oorlogsfront. 
 
Donderdag 12 april 1945 
Om 21.00 uur in de avond moet iedereen van ons in de barak aanwezig zijn, want na die tijd is 
het levensgevaarlijk om nog buiten te zijn. 
Om 07.00 uur op het eerste telappèl was “opa” ook aanwezig. Hij stond weer te tieren en te 
schelden dat het een lust was. Maar afijn, nog een korte tijd en “opa” heeft zijn rol gespeeld en 
hij kan naar huis vertrekken, als hij dat tenminste nog kan, want de Russen noemen hem 
“kampvijand nr. 1” en als zij hem kapot kunnen maken, zullen ze het niet nalaten. 
Bochum is gevallen, gevechten in de stad Essen, de ijzeren ring in het Ruhrgebied brokkelt 
steeds verder af. De val van Koningsbergen is aan verraad te danken zeggen de Duitsers, 
namelijk de verdediger van de stad, een generaal. Zijn familie wordt verantwoordelijk gesteld. 
Arme verdwaasde Duitse regeringskliek, ja, zo houden ze de reeds in ontbinding zijnde 
Wehrmacht toch niet tegen, want de chaos is er al. 
 
Vrijdag 13 april 1945 
De opperschipper Heerschap maakte om 11.30 uur bekend dat er grote gebeurtenissen te 
wachten staan en hij rekende op een ieder om zijn medewerking te verlenen ten aanzien van de 
discipline in het kamp. Nu weten we ook waarvoor de zogenaamde kamppolitie in actie is 
gekomen. Ze bestaat uit vele nationaliteiten, zoals Engelsen, Amerikanen, Fransen, Belgen, 
Serven, Polen, Nederlanders, enz. Nu, wat dat aangaat konden wij ze leveren, want er waren 
hier ongeveer een vijftien tal agenten uit de achterhoek. Zij kunnen meteen beginnen. De 
Russen doen niet mee, want zij zeggen; “wij zijn hier gekomen om als onze kans er is om chaos 
te scheppen, niets doen. Kijken en afwachten, dat is het parool van Moskou en dan ineens 
toeslaan, als de kans er is.” Ze zeggen het onomwonden en zonder te blozen. De bevrijding 
schijnt dichtbij te zijn. Bovendien geeft het een kijk op de kampleiding van Hauptmann König, 
die de toestand niet meer aan kan. Het is hem boven het hoofd gegroeid. 
Nog steeds komen er honderden, ja duizenden Russen, Fransen, enz. aan, want dit is het 
Stamlager waar zijn vandaan komen. De Russen en de anderen slapen in de openlucht en 
onder iedere heester of een boompje liggen ze, ook gedurende de nacht. Weer anderen slapen 
in kleine tenten, onder andere de Fransen. Het kamp is al overvol en zelfs in de omringende 
dorpen hebben ze zich bij de burgers ingekwartierd.  
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Alle hoofdvertrouwensmannen worden bij Hauptmann König verzocht voor een bespreking. 
Alleen de Russische vertrouwensman is er niet bij. Er wordt gevraagd om van hier te 
vertrekken, over de Elbe. Een ieder begrijpt wat de Hauptmann daarmee bedoelt. Hij wil het 
kamp verlaten onder achterlating van de Russen en een goed heenkomen zoeken bij de 
Amerikanen of de Engelsen. Het vertrouwen in de Russen is bij Hauptmann König dus niet 
groot. Hij heeft meer vertrouwen in de geallieerden. Maar er is nog geen beslissing genomen, 
wij weten tenminste nog van niets. 
Oorlogsnieuws: De Elbe is bereikt ten westnoordwesten van Berlijn. In Maagdenburg zijn hevige 
straatgevechten. Er is doorgedrongen ten westen van de stad Halle, Jena en Leipzig en verder 
in zuidoostelijke richting. Hevig offensief in Italië en luchtbombardementen op Duitsland. 
Onder het voorlezen door Kamphuis van al deze berichten, davert het boven ons hoofd van 
honderden vliegtuigen. Alles staat te dreunen in het kamp.  
Met ingang van morgen zal er vier maal per dag de bekendmaking zijn van de verschillende 
nieuwsberichten, namelijk om 08.00, 12.30, 15,30 en 18.30 uur. De berichten zijn van de 
Engelsen die het nieuws aan Kamphuis doorgeven. Er heerst een geweldige spanning in het 
kamp. Er worden weddenschappen aangegaan wie het eerst hier zullen aankomen, de Russen 
of de geallieerden. 
De uitslag van de gehouden bijeenkomst met Hauptmann König is bekend. De Engelsen en de 
Amerikanen hebben absoluut geweigerd om het kamp onder deze omstandigheden te verlaten. 
De andere nationaliteiten, met uitzondering van de Polen, stemden onvoorwaardelijk hiermee 
in. Deze beslissing is aan de Hauptmann overgebracht. Het is nu wachten of de Duitsers hier 
blijven, of dat ze vertrekken. De Engelsman Jessop, onder wie deze bijeenkomst was, heeft 
gelast: “Ik gelast dat iedereen in het kamp moet blijven, alle werkzaamheden zullen normaal 
voortgaan”, was getekend Jessop. 
Wat een sensatie, wat een sensatie, wie had dat durven dromen, geen Duitsers die 
commanderen, maar wij de krijgsgevangenen. Wie zou dat hebben durven denken, laat staan 
uitspreken? De reden is dat het levensgevaarlijk is om met deze duizenden krijgsgevangenen in 
westelijke richting op te trekken. Een brug over de Elbe bij Mühlberg is er niet. Het overzetten 
zou dan moeten gebeuren met een klein pontveer. Bovendien zitten de geallieerde diepvliegers 
bij tientallen in de lucht en alles was deze vliegers zien wordt beschoten, want ze kunnen ook 
niet weten dat wij bondgenoten zijn. En natuurlijk zien zij ons aan voor terugtrekkende Duitse 
troepen. Er zouden op deze tocht honderden slachtoffers kunnen vallen. Bovendien zouden de 
zieken achtergelaten moeten worden. Ook dat gaat niet. 
De Polen zijn vertrokken, maar niet naar hun eigen land, naar het oosten, want dat is door de 
Russen bezet, maar naar het westen; verder van hun land verwijderd. Het is een tragisch iets 
voor deze mannen, om nog verder weg te gaan. Een ieder van ons heeft diep medelijden met 
hen.  
 
Zaterdag 14 april 1945 
Er is gisteren de volgende schriftelijke bekendmaking voorgelezen naar aanleiding van de 
toestand en gedagtekend 13 april 1945. Ze luidt: 
“In opdracht van de verschillende nationaliteiten in het kamp is, gezien de momentele 
tweeledige toestand, met de eenhoofdige leiding belast: de 1e Luitenant H.V.E. Jessop, 
nationaliteit: Engels. Met het Nederlandse commando blijft belast de opperschipper der 
Koninklijke Marine P.J. Heerschap. 
De oorlogstoestand in deze omgeving is niet duidelijk op dit ogenblik. Het kamp zal onmiddellijk 
ingelicht worden, zodra enig nieuws door het bureau 12A (het bureau van de Hollandse 
vertrouwensman) wordt ontvangen. Het is absoluut noodzakelijk dat men het normale 
kampleven voortzet. Er mogen geen samenscholingen plaatsvinden en de hoofdstraat moet vrij 
blijven. De internationale kamppolitie heeft instructies om ervoor te zorgen dat deze orders 
worden uitgevoerd. Indien men zich in het kamp rustig houdt, bestaat er geen gevaar voor 
moeilijkheden van Duitse zijde. Het kamp moet een buitenstaander de indruk geven normaal te 
functioneren. Ik doe een beroep op alle rangen tot de volledige naleving van deze orders. Elke 
inbreuk op de discipline zal onmiddellijk worden onderdrukt. Luister niet naar geruchten, maar 
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wacht op officieel nieuws van bureau 12A. Ik beveel dat een ieder bij eventuele acties buiten 
het kamp, van de prikkeldraadafrastering verwijderd blijft.” 
Gehoorzaam je meerderen onvoorwaardelijk. 
Gezien: de commandant opperschipper P.J. Heerschap. 
De Nederlandse hoofdvertrouwensman J. van Namen. 
 
Wederom eergisteren een landgenoot in het Krankenrevier overleden, namelijk de sergeant 
timmerman van de Marine H. Kerkdijk (kgf. 97975). Hij is gestorven aan een maagzweer.  
 

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

(Foto uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg”). 

 
Het schokkende nieuws is bekend gemaakt, dat de grote strijder voor de mensenrechten in 
deze oorlog, President Roosevelt, op 12 april jongstleden eensklaps is overleden. Op 15 april is 
het de rouwdag om deze grote figuur te herdenken. 
Oorlogsnieuws: Wenen is gevallen, met 130.000 gevangenen. Een grote afweerslag in Italië, er 
is grote vooruitgang. De ring om de vertwijfelde Duitse troepen in het Ruhrgebied wordt steeds 
nauwer aangehaald en zijn daar reeds 114.000 man krijgsgevangen gemaakt. Ten zuidoosten 
van Maagdenburg is een bruggenhoofd over de Elbe gemaakt, ook ten westen van Halle. Sinds 
veertien dagen geen V1 vuur meer op Londen geweest.  
Om 21.00 uur dreunde alles weer van de luchtbombardementen die in de omgeving 
plaatsvonden. Er zijn door de geallieerden vlugschriften omlaag geworpen met de volgende 
mededeling: 
 
“Wapen van Engeland, wapen van Amerika, wapen van Rusland, Geallieerde krijgsgevangene, 
burgergeïnterneerden en gedeporteerde staatsburgers. 
Waarschuwing aan ieder, die voor hun behandeling verantwoordelijk is. 
De regering van Groot Brittannië, de regering der Verenigde Staten en de regering van de 
Sovjet-Unie richten hiermee, namens alle verenigde Naties welke zich in oorlog met Duitsland 
bevinden, een ernstige waarschuwing tot alle commandanten en bewakingsmanschappen, die 
bevel voeren over geallieerde krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en gedeporteerde 
staatsburgers der verenigde naties in Duitsland of in door Duitsland bezette gebieden, alsmede 
aan alle beambten van de Gestapo en aan alle andere personen, die geallieerde 
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krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en gedeporteerde staatsburgers in handen hebben 
hetzij aan het front, hetzij op de verbindingswegen, of in het gebied daarachter. 
Ze verklaren hiermee dat zij al deze personen alsmede het Duitse oppercommando en de 
huidige Duitse leger-, marine- en luchtmachtautoriteiten voor de veiligheid en het welzijn der 
aan hen toevertrouwde krijgsgevangenen, burgergeïnterneerden en gedeporteerde 
staatsburgers persoonlijk verantwoordelijk stellen. 
Iedereen die geallieerde krijgsgevangenen mishandelt of zulk een mishandeling toelaat, 
onverschillig of deze plaatsvindt in het frontgebied, op de verbindingswegen, in het kamp, 
Lazarett, in de gevangenissen, of waar ook, zal zonder aanzien des persoons vervolgd en 
gestraft worden. 
Zij wijzen erop, dat zij deze verantwoordelijkheid onder alle omstandigheden bindend achten; 
deze verantwoordelijkheid kan ook niet op andere autoriteiten of individuele personen 
afgeschoven worden.” 
Winston Churchill, Harrij S. Truman, Josef Stalin. 
 
Zo luidde niet pamflet. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zouden de geallieerden 
lont geroken hebben, dat Hitler uit de Conventie wilde treden? Zie daar dan het antwoord op 
deze vraag.  
De spanning wordt groot en een ieder voelt dat het kort wordt. Maar wie zou hier het eerste zijn, 
de Amerikanen of de Russen? Niemand kan er een antwoord op geven. Daarvoor zijn de 
geruchten die we horen te onoverzichtelijk. 
 
Zondag 15 april 1945 
De kerkdienst om 13.00 uur stond onder leiding van Ds de Kluis. De preek was naar aanleiding 
van Gen. 35: 1-4; 1 John.: 1-10 en als tekst Gen. 35, 1e gedeelte van vers 1 en 2. Het was de 
rumoerigste kerkdienst die wij hebben meegemaakt, want zolang de dienst duurde hoorden wij 
vliegtuigen ronken, hevige beschietingen en het blaffen van het afweergeschut. Hierdoor was 
het vaak moeilijk om met volle aandacht te luisteren. 
Het oorlogsnieuws was als volgt: doorgedrongen tot Groningen, over de IJssel getrokken bij 
Arnhem, Bayreuth, Chemnitz, Leipzig en Halle binnengedrongen, alsmede vlak ten westen van 
Dessau (het beruchte concentratiekamp). In het verre oosten gaat alles goed en heel 
voorspoedig. 
Op het voetbalveld is deze dag door de Amerikanen hun grote voorman voor de mensenrechten 
President Roosevelt herdacht. Alle nationaliteiten waren bij deze herdenking aanwezig. 
 
Maandag 16 april 1945 
Het is mooi weer en het zonnetje schijnt lekker. Het is 13.30 uur en Amerikaanse en Engelse 
jagers zogenaamde diepvliegers, zitten weer met vele tegelijk in de lucht. Eensklaps zie je ze in 
duikvlucht omlaag komen en hebben ze weer een prooi ontdekt. Dan hoor je hun boordwapens 
tekeer gaan. Even later duiken ze weer de lucht in, kijkend naar nieuwe doelen, want alles wat 
op de wegen beweegt wordt onherroepelijk door hen beschoten. Velen van ons staan daar naar 
te kijken. Ze vliegen door het flakvuur en storen zich nergens meer aan. 
Oorlogsnieuws: de ring om het Ruhrgebied is van het zuiden naar het noorden in twee delen 
van elkaar gescheiden. Groningen is door de Canadezen bezet, Arnhem idem. Vijfendertig 
kilometer van ons kamp schijnen de Amerikanen reeds te staan. Het Russische offensief is 
losgebarsten aan het Oderfront. Na een urenlang trommelvuur zijn de Russen tot de aanval 
overgegaan. 
 
Dinsdag 17 april 1945 
Veel schieten in de lucht van vliegtuigen. Om ongeveer 12.00 uur twee Engelse en 
Amerikaanse jagers, zogenaamde diepvliegers, in duikvlucht omlaag. Ze zagen verkeer in de 
hoofdstraat van het kamp en ratelden met hun mitrailleurs en andere boordwapens dat het een 
lust was. Een grote vergissing van deze vliegers, want de kogels vlogen door de 
aardappelloods heen. Onder andere was van ons Bas (onleesbaar) in de omgeving. Toen het 
gebeurde liet iedereen zich plat op de grond vallen. Later raapte hij nog een kogel op, het was 
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een flinke ook. Ook een huls had hij in zijn bezit. Ik weet niet of er mensenlevens verloren zijn, 
of gewonden te betreuren zijn. 
Ook het zogenaamde houtcommando, dat is een ploeg die iedere dag in de bossen hout gaat 
sprokkelen, is door diepvliegers beschoten en met noodlottige resultaten. Er zijn minstens vijf 
doden gevallen, twee Amerikanen, een Engelsman, een Rus en een Duitse post zijn gedood. 
Tragisch vooral voor de gedode Amerikanen en de Engelsman, dat zij op deze manier door hun 
eigen landgenoten om het leven zijn gekomen. Het houthalen is van nu af aan verboden en 
mag niet meer gebeuren.  
Oorlogsnieuws: opmars ten noordwesten van Arnhem, straatgevechten in de stad Groningen en 
de stad Halle. De Amerikanen schijnen op achttien kilometer van ons kamp te zijn gekomen. 
 
Woensdag 18 april 1945 
De hele dag zie je vliegtuigen en hoor je in de verte de bombardementen. Af en toe zien we 
grote rookwolken in de verte opstijgen en wij weten het, daar staat wat in de brand en zijn er 
nog meer puinhopen in Duitsland bij gekomen. 
Op het Rugbyterrein hebben de Engelsen om een herhaling te voorkomen, met grote letters van 
stenen een meters lange P.O.W. gemaakt, om vanuit de lucht te laten zien dat dit een 
krijgsgevangenenkamp is. De meterslange letters hebben ze met witkalk bestreken en 
zodoende moeten deze herkenningstekens vanuit de lucht goed waarneembaar zijn voor de 
geallieerde vliegtuigen. 
Oorlogsnieuws: straatgevechten in de stad Neurenberg, verdere vooruitgang over het gehele 
front. In het Ruhrgebied zijn reeds 175.000 man gevangen genomen. 
 
Donderdag 19 april 1945 
Al het prikkeldraad wat voor de ramen van onze barak zat, hebben we weggenomen. Je kunt 
niet weten, want wanneer er iets bijzonders gebeurt, kunnen we tenminste ongehinderd door de 
ramen naar buiten komen. 
Om 10.30 uur vloog er een geallieerde jager boven het kamp en eensklaps zagen wij iets naar 
beneden dwarrelen. Het bleek een reserve benzinetank te zijn, die zij op die manier laten vallen. 
Hij kwam netjes omlaag tuimelen en kwam precies op een WC van onze knobbel terecht. Hij 
werd er afgehaald en bleek van een soort heel dun plaatijzer of blik te zijn, erg licht. Velen 
stonden erbij om dat wonder te bekijken. 
Om ongeveer 01.45 uur zagen we een hevig bombardement in de verte. Telkens zagen we uit 
het verschiet eskaders bommenwerpers naderen. Ieder eskader ongeveer twaalf tot dertien 
vliegtuigen. De leider voorop en dan zagen we een kronkelende pijp uit het voorste vliegtuig 
omlaag vallen en even later een donderende explosie. Steeds opnieuw herhaalde zich dat en 
het geheel duurde zeker ongeveer een halt tot een uur. Het belangrijkste spoorwegknooppunt 
Falkenberg werd aangevallen. De Duitsers schoten wel met hun luchtafweer, maar het bleek 
een hopeloze zaak voor hen te zijn. En al heel gauw zweeg het. Grote rookwolken stegen op en 
werden hoe langer hoe groter en hoger. Zeker enige honderdenbommenwerpers deden hieraan 
mee. Honderden van ons stonden er zwijgend naar te kijken. De Amerikanen stonden te 
schreeuwen en te gillen van de pret. Vreselijk, wat een mens verlagen kan in een oorlog. Ook 
Duitse soldaten van de bewaking waren erbij, zij stonden zwijgend toe te zien. 
Het hele kamp stond te dreunen op zijn grondvesten en de barak stond te trillen, want de 
afstand van Falkenberg naar hier is hemelsbreed niet meer dan een tiental kilometers. 
Vlak bij ons kamp is een spoorweghalte, hemelsbreed niet verder dan ongeveer een 600 tot 
800 meter. Al enkele dagen stond daar een goederentrein, half verscholen tegen dennen en 
onder dennen, want deze spoorlijn loopt van Berlijn naar Dresden. En toen zagen we een paar 
jagers aankomen. In spiraalvluchten kwamen ze omlaag en vlogen loodrecht op de spoorbaan 
aan. Ze hadden waarschijnlijk de trein opgemerkt en gezien. Toen stegen ze weer op en vlogen 
hoog weg. Maar daarna kwamen ze weer terug en wel achter elkaar aan. In glijvlucht omlaag en 
met donderende motoren. En toen hoorden we hun mitrailleurs ratelen en trokken ze achter 
elkaar weer stijl op. Even daarna zagen we de dennen al fel branden en dit ging ook over op 
enkele wagons, want in een kort moment lekten ook daar de vlammen uit. Even later toen alles 
rustig aan het branden was, zagen we opeens een rode ster en een grote vlam en een 
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donderende explosie weerklonk, wat zich nog vele malen herhaalde. Er bleek zeker in de 
wagons munitie te zitten. Honderden van ons stonden op het achterterrein naar dit schouwspel 
te kijken. Fel was alles aan het branden en dit heeft uren geduurd eer het was afgelopen. Het 
was er levensgevaarlijk, ook in de avonduren en in de nachtelijke uren klonken nog steeds de 
explosies van de in de lucht vliegende munitie. Vooral in de duisternis was het een geweldig 
gezicht, plotseling een gele ster, die werd gevolgd door een felle vlam er omheen en dan vloog 
weer een partij munitie de lucht in. Het kamp stond op zijn grondvesten te schudden en de 
barak trilde op zijn grondvesten. 
Later, na de bevrijding, zijn we eens een kijkje gaan nemen bij deze uitgebrande trein. Er waren 
zeker wagons met lucifers bij geweest, want de grond lag er meters in de omtrek vol met 
doosjes lucifers. Vele wagons waren volkomen uitgebrand. Stukken rails staken rechtstandig 
met de neus in de lucht vooruit en hele stukken rails waren eruit gerukt en lagen 500 tot 600 
meter ver in de roggevelden. Er waren vele wagons met granaten bij en wel 15 cm granaten, 
grote knapen. Die hadden dus die ellende die we zagen veroorzaakt. De explosies hebben 
zeker een volle dag aangehouden, eer alles uitgebrand was. Veel ruiten zijn gesprongen. 
Oorlogsnieuws: Halle, Leipzig en Maagdenburg zijn nu praktisch in handen van de geallieerden 
en zo goed als van alle Duitse troepen gezuiverd. De stad Zwolle is veroverd. Ook de Russen 
gaan goed vooruit, ze zijn nu ten oosten van Berlijn. Ondanks al deze beste berichten, denk ik 
aan thuis, hoed het daar zal zijn. Leven ze nog, zijn ze ziek, hebben ze ook honger, net als wij 
hier? Je denkt er aan en je krijgt het moeilijk met je eigen, want je kunt er geen antwoord op 
geven. Je moet er niet te zwaar over gaan denken, of je wordt er gek van. Ik bid Heere maak 
het goed met hen en bewaar hen, zodat we elkaar weer kunnen zien als de bevrijding er is. 
 
Vrijdag 20 april 1945 
Er is prettig nieuws voor mij persoonlijk, maar dan begon er ook weer twijfel in je op te komen; 
hoe zou het er daar uitzien, nu zij bevrijd zijn. Is het verwoest, of zijn ze er zonder vechten 
gekomen, want de Engelse berichten melden dat Harderwijk is ingenomen door de Canadezen. 
Zouden ze gezond zijn en er heelhuids van afgekomen zijn? Laten we God bidden dat dit 
laatste het geval mag zijn. 
De hele dag weer overal in de omtrek luchtbombardementen. In de verte zie je branden en af 
en toe zie je grote rookwolken opstijgen die afkomstig zijn van de brandende doelen. Het gaat 
maar door, steeds maar door, net zolang tot Duitsland op zijn knieën ligt en dan is het pas 
afgelopen; en geen dag eerder ook. 
Oorlogsnieuws: het Ruhrgebied is opgeruimd door de geallieerden, ze hebben in totaal maar 
liefst 300.000 man Duitse troepen krijgsgevangen gemaakt. Hierbij zijn vele Duitse generaals. 
Overal is vooruitgang, vooral in het zuiden van Duitsland. Ook hetzelfde geval aan het oostfront 
bij de Russen. 
 
Zaterdag 21 april 1945 
Vanaf 22.00 uur is het doorlopend luchtalarm geweest. Alle berichten zijn goed. Men zegt dat 
de Russen hier ongeveer vijftig kilometer van ons af zitten, maar of het waar is, we weten het 
niet precies. Het is toch tragisch voor de Polen, 50% van hen is gebleven en de andere helft is 
in westelijke richting vertrokken om te proberen over de Elbe te komen en zo contact te krijgen 
met de Amerikanen. 
Oorlogsnieuws: de Canadezen zitten vlak bij Amersfoort, het oostfront is door de Russen 
uiteengereten, ook het OKW gaf dit vandaag zelf toe. 
Een extra oproep door de radio van generaal Eisenhouwer, geeft aan alle geallieerde 
krijgsgevangenen, waar zij ook in Duitsland mogen zitten, het bevel om te blijven waar men is 
en onder geen voorwaarde de kampen te verlaten. Doet men dit toch, dan betekent dit voor 
velen de dood. Dit is ook voor civielen, dus burgers, arbeiders, enz. van toepassing. 
 
Zondag 22 april 1945 
Door het geweldige bombardement op Falkenberg is de watervoorziening en het elektrische 
licht in het kamp voor ons afgesneden. We moeten ons nu van water bedienen uit een grote 
pomp die vlak bij onze barak staat. Maar er is bijgezegd, alles wat water is moet van tevoren 
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gekookt worden. Anders hebben we nog kans dat er ziekten uitbreken. Als men er zich nu maar 
aan houdt. Door het opdringen van de Russen komen nu ook nog vele Nederlandse burgers,dat 
zijn zij die noodgedwongen in Duitsland moesten gaan werken, in het kamp aan. Velen er van 
waren onder andere afkomstig uit de stad Dresden. We nemen hen allen bij ons op, want ze 
hebben vijftig tot zestig, zelfs meer kilometer gelopen om voor de Russen te blijven. En nu zijn 
ze hier en worden ze tevens beschermd, want straks kunnen ze desnoods zeggen dat ze 
krijgsgevangenen zijn. Alle barakken zitten propvol met de terugkerende krijgsgevangenen. 
Zelfs het voetbalterrein is bezet en de Russen liggen bij honderden in de openlucht te slapen, 
want er is voor hen geen plaats meer, ook niet in het Russische kamp. Je ziet allerlei soorten 
van tenten, hoofdzakelijk door de Fransen betrokken. Men schat het aantal dat hier in het kamp 
zit, op ongeveer 25.000 tot 30.000 man. En daar moet ook nog iedere dag voor gekookt 
worden. Zout is er onder andere sinds vele dagen niet meer aanwezig. Het is een akelige 
smaak in je mond; zoutloos eten. Maar een ieder heeft honger en je proeft het niet meer. 
Om 12.45 uur kerkdienst en in de Engelse theaterzaal. Het is vanmiddag weer een plechtig 
moment, want bij deze dienst zal wederom het Heilig avondmaal worden bediend. Ds van 
Garderen heeft de leiding en zijn preek was naar aanleiding van Jes. 40: 1-11 en 27-31. 
De zaal was vol en 175 man van ons, ik ook, namen deel aan het Avondmaal. Het was een 
plechtig iets voor hen die hier aan deelnamen. De broodvoorziening van het kamp laat ook al te 
wensen over. Door de beschieting van de zogenaamde diepvliegers moet de broodaanvoer van 
het kamp gedurende de duisternis plaatsvinden. Dat brengt tevens met zich mee, dat wij ons 
stukje brood nog later krijgen dan normaal. 
Als we bij de prikkeldraadafscheiding van het kamp staan, dan zien we betrekkelijk dichtbij de 
bevolking voorttrekken in westelijke richting, in de richting van de rivier de Elbe. Allerlei 
voertuigen zien we langstrekken, van wagens met paarden ervoor tot de voetgangers, die in 
een klein karretje hun schamele bezittingen met zich meevoeren. Oude vrouwen, oude mannen, 
jonge kinderen in allerlei leeftijden, zuigelingen, jonge vrouwen en meisjes, ze zijn er bij, want 
een heilige angst voor de naderende Russen heeft hen bevangen. Ondanks allerlei 
moeilijkheden willen zij naar het lokkende westen, naar de Amerikanen en Engelsen, waar zij 
meer vertrouwen in hebben dan in de Russische horden. Ja, het is een tragisch gezicht de 
verliezer die vlucht voor de overwinnaar. Wie van deze Duitsers zou dat hebben gedacht in de 
jaren 1939 en 1940?  
 

 
Vrouwen en kinderen vluchten in de richting van de Elbe 

(foto Life magazine). 
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In plaats van ons brood om 21.00 uur per man ruim 1 kg aardappelen ontvangen. We 
ontvangen nu ook niet meer de dagelijks radioberichten van de Engelsen, dus geen water, geen 
licht en ook geen berichten. Maar we hebben toch berichten ontvangen doe dat gaat is mij nog 
niet duidelijk: de stad Stuttgart is omsingeld, in het zuiden van Duitsland hebben de 
geallieerden de Zwitserse grens bereikt. Overal zijn grote vorderingen door hen gemaakt, zowel 
door de Russen, de Amerikanen als de Engelsen. 
 
Maandag 23 april 1945 
Gisteravond bij het naar bed gaan was het al rumoerig, dat wil zeggen, dat we in de verte zwak 
het artillerievuur hoorden. Maar dit geluid is weer langzamerhand duidelijker voor ons 
geworden. Gedurende de hele nacht hoorden wij de artillerie schieten en vlogen de granaten 
door de lucht. Af en toe klonk ook mitrailleurvuur. Waar wij vooral voor vreesden, dat er 
granaten of iets dergelijks in ons kamp terecht zouden komen, is niet bewaarheid. En zo zijn we 
ondanks deze storende dingen voor onze oren, ik tenminste, gerust gaan slapen. We wisten 
langzamerhand dat het niet lang meer kon duren en ook dat we niet door de Amerikanen bevrijd 
zouden worden. Plotseling werd ik opgeschrikt uit mijn slaap, want de opperschipper Heerschap 
kwam de barak binnen. Het was ongeveer 05.45 uur en hij deelde ons mee, dat de Duitse 
bezetting om 24.00 uur middernacht was vertrokken en ons had verlaten. We waren dus vanaf 
dat moment praktisch vrij en geen krijgsgevangenen van de Duitsers meer. Maar alles gaat 
gewoon door, de internationale politie heeft de ingang van het kamp bezet en geen van ons 
gaat, of mag het kamp verlaten. De sterkte is nu ongeveer 28.000 mannen en vrouwen. Een 
Rus die zich ontpopte als een overste heeft het commando van het kamp op zich 
genomen. Hij was keurig in uniform en had een lijfwacht van zes man bij zich. 
Het is ongeveer 07.00 uur en de eerste cavalerie patrouille, ter sterkte van vier man, rijdt het 
kamp binnen. Overal op de weken die links en rechts van het kamp liggen, zien wij eindeloze 
colonnes Russische cavalerie in westelijke richting trekken. In de richting van de Elbe horen we 
mitrailleurs ratelen en af en toe de artillerie. Kamphuis heeft veel nieuws voorgelezen: Boulogne 
veroverd, de Engelse en Amerikaanse legers zijn de Po-vlakte binnengerukt. Over alle fronten 
rukken de geallieerden onweerstaanbaar vooruit. Zelfs in Berlijn zitten ze reeds. De 
Amerikaanse troepen worden hier morgen ook verwacht. We zijn ondanks onze bevrijding toch 
teleurgesteld, een ieder had erop gerekend dat onze bevrijding door de Amerikanen zou 
geschieden. Wat is het eigenlijk wat ons enigszins angstig maakt, of ons een vreemd gevoel 
geeft? We weten het niet, maar wel zijn we hevig teleurgesteld. De Russen zijn direct nadat de 
Duitsers weg waren en dit hun bekend was, aan het plunderen gegaan, dat wil zeggen, ze 
hebben de prikkeldraadversperringen op verschillende plaatsen opengemaakt en zijn naar de 
aardappelkuilen gegaan en hebben die opengemaakt. Grote hoeveelheden hebben ze 
meegenomen. Verder zijn ze gegaan naar de verschillende boerderijen hier vlak bij het kamp. 
De meeste bewoners hebben de vlucht genomen in de richting van Mühlberg. Ze hebben de 
koeien en varkens die op stal stonden geslacht, de linnenkasten opengebroken en zo zagen we 
vuile haveloze Russen, te vies om aan te pakken, met een schoon linnen hemd aan, wat een 
vreemd gezicht was. Hele bacchanalen hebben ze aangericht met de gestolen en geslachte 
beesten. Eten was voor hun het parool, want ze hebben jarenlang hier naar uitgekeken, om als 
hun kans er was, de chaos te scheppen en hun honger eens te stillen. Er kwam een bevel van 
de Russische overste, dat alles ingeleverd moest worden, maar dat zal wel niet veel om het lijf 
hebben gehad. Vrij spoedig waren deze plunderingen afgelopen en waren ze weer in de band. 
Voor de ingang van het kamp hebben we hoge vlaggenmasten neergezet en daaraan hangen 
nu trots alle vlaggen van de landen die met Hitler in oorlog waren, ook de onze natuurlijk. 
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De met vlaggen versierde hoofdpoort van M.Stammlager IV-b Mühlberg  

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

 
Om 12.00 uur was het in ons kampgedeelte voor het eerst vlaggenparade. Wij stonden allen in 
rijen van twee aangetreden en onder een plechtig signaal ging onze driekleur fier de hoogte in. 
Daarna werd het eerste couplet van ons overoude bekende “Wilhelmus” aangeheven door ruim 
1.100 man Nederlanders. De opperschipper Heerschap hield een redevoering, alsmede de 
twee veldpredikers Ds van Garderen en Ds de Kluis en de twee Aalmoezeniers. 
Deze korte plechtigheid geschiedde onder het doffen gedonder van de Russische artillerie, 
afgewisseld met het korte blaffen van zware mitrailleurs vanuit de richting van de Elbe, waar 
nog weerstandsnesten van de Duitse troepen aanwezig zijn en die nu door de Russische 
troepen worden opgeruimd. De Russen en de Serven in het kamp zijn voor het middaguur van 
hier vertrokken, met hun vlaggen voorop. Er zijn ook vele Duitse vrouwen en jonge meisjes in 
het kamp aangekomen. Zij hebben bescherming aan ons gevraagd voor de Russen en nu zijn 
zij ook hier ondergebracht. Maar wie garandeert ons dat deze bescherming lang duurt? Als 
straks de Russen alles hier commanderen, wie van de Russen zal dan van deze vrouwen en 
meisjes afblijven? Iets wat deze soldaten jarenlang hebben verlangd, namelijk een vrouw, zien 
ze hier in hun nabijheid en ze zullen niet aarzelen om deze vrouwen te gebruiken en hun 
jarenlange hartstocht op die manier te bevredigen. Arme vrouwen en meisjes, jullie zijn diep te 
beklagen. Het schijnt dat wij nog steeds ondanks dat we bevrijd zijn, in het gevechtsfront zitten, 
te oordelen aan het schieten van de mitrailleurs en de artillerie, dat van alle kanten klinkt. 
Een Russische kolonel heeft voor het kamp een order uitgevaardigd, die werd voorgelezen, 
onder andere ook dat wij twee keer per dag een warme maaltijd krijgen met 2 x 50 gram vlees 
er bij. Brood zal het Russische leger zelf leveren. De eerste wagon kan vandaag reeds hier 
aankomen. Hij zegt er mag geen honger meer worden geleden, want die periode is achter de 
rug. Voorlopig blijven wij hier een paar dagen volgens deze Russische kolonel, dan zullen ze 
wel verder zien. Wij kunnen ons nog steeds niet realiseren dat we vrij zijn en dat nog wel door 
de Russen. Deze Russische troepen schijnen bij Dresden een gat in het Duitse front te hebben 
gemaakt, waarbij de Russen hele cavaleriedivisies hebben geduwd en daardoor zijn wij dan ook 
door deze troepen bevrijd, omdat wij ten (noord)westen van de stad Dresden liggen. 
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De Nederlandse vlag in top (Foto uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg). 
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9. Algemene nabeschouwingen over het M.Stamlager IV-b Mühlberg a.d. Elbe 

Tijdvak 17 augustus 1944 tot 23 april 1945 
 
Bij aankomst in het kamp vanuit Polen, bleek dat dit kamp heel wat drukker was dan ons kamp 
in Polen. In Polen alle nationaliteiten geschieden van elkaar, doordat een ieder zijn eigen blik 
had, waar niemand in kwam dan zij die er moesten zijn. Hier één groot kamp met een lange 
kampstraat, waar alle nationaliteiten huiselijk bijeen waren ondergebracht. Serven, Fransen, 
Engelsen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Canadezen, Amerikanen, Belgen, Nederlandse en 
ook vele Zuid-Afrikanen, allen liepen dooreen. Alleen de Russen hadden een eigen kamp waar 
een schildwacht voor stond. Bij de dagelijkse wandelingen die je maakte, was een Babylonische 
spraakverwarring die je om je heen hoorde. Allerlei naties. Talen en tongen hoorde je dooreen 
gonzen. Niet te vergeten de Italianen, die ook met enige duizenden in het kamp aanwezig 
waren. Ja, een gekke spraakverwarring in dit kamp. Ruimte om te wandelen was er meer dan 
genoeg. Er was een groot voetbalterrein waar de Engelse elftallen de hele dag hun 
voetbalwedstrijden hielden. Wedstrijden die iedere dag bijgewoond werden door duizenden 
krijgsgevangenen langs de lijnen, Wat er daar te zien werd gegeven was af, want het 
merendeel van de spelers was beroepsvoetballer. Ze hadden zo goed als alle elftallen die in 
Engeland in de eerste divisie speelden. En zodoende speelden zij een hele competitie. Daarna 
werden er wedstrijden gespeeld om de zogenaamde “Cup”. Verder speelden ze onderling tegen 
elkaar, zoals Engeland tegen Ierland, Schotland tegen Wales. Pracht van wedstrijden, waarbij 
het meer voorkwam dat van de 24 spelers er 20 of 22 beroepsvoetballers waren. Allen hadden 
een zelfde trui en broekje, voetbalkousen en schoenen. Bij een wedstrijd waren er verzorgers 
voor ieder elftal en een scheidsrechter ontbrak natuurlijk niet. De Fransen, Nederlanders en de 
Russen hadden ook hun elftal, ook zij speelden onderling wel eens tegen elkaar. Ja, dat spel 
wat je daar zag, dat zag je nergens. Maar het was een lust om er naar te kijken. Verder was er 
een open zwembassin, aangelegd door de krijgsgevangenen, waar men in de zomerdagen kon 
zwemmen en waar ook wel eens een waterpolowedstrijd werd gespeeld. In de winter, als het 
vroor, werden er op de ijsvlakte hockeywedstrijden gegeven tussen de Canadezen, Polen, 
Amerikanen en de Fransen. Ook deze wedstrijden waren het aanzien volledig waard.  
Wandelen kon je genoeg, want eer je het hele kamp langs het prikkeldraad had doorlopen, was 
je heel wat tijd kwijt Verder kon je vooral in de zomer ook nog van de Engelse cricketwedstrijden 
zien en niet te vergeten de rugbywedstrijden, waar ook de Nederlanders af en toe aan 
meededen. 
Behoudens een enkel corvee, de zogenaamde kampwerkzaamheden, was je de hele dag vrij 
en alleen aanwezig bij de appèls. Die appèls waren twee maal per dag, dan stond alles 
aangetreden op het voetbalterrein. Naar de tenue, zoals bij ons in Polen, keken de Duitsers 
niet, of je blootshoofd erbij was, met je knopen los, of geen jas aan, het kon hun niets schelen, 
als je maar aanwezig was. 
In het begin keken ze er nogal op of je in de morgenuren op bed lag. Dan wed je met de nodige 
snauwen eruit gejaagd. Een leuk feit aan de geschiedenis te onttrekken was dat al de 
werkkommando’s dus de soldaten, na een paar dagen het kamp weer gingen verlaten, maar in 
het laatste jaar waren er van deze mensen, die om onbegrijpelijke redenen er door waren 
geglipt, en nu als onderduikers in het kamp zaten. Hoe men dat klaarspeelde is niet bekend, 
want zij hadden een hondenleven. Ze hadden geen vaste slaapplaats, ze waren dan hier, dan 
daar, eten deden ze nu eens hier, dan weer eens daar, ze moesten altijd op hun hoede zijn met 
eventuele appèls die de Duitsers hielden en toch hebben zij het klaargespeeld om dit vol te 
houden, want er waren bijvoorbeeld ook Nederlandse onder. De hoofdvertrouwensman van 
Namen gaf hun dan ook, net als voor ons, op de gewone tijd een pakket. Bij de bevrijding 
kwamen zij tevoorschijn. Dit was wel een geval om dit aan de vergetelheid te ontrukken. Er 
waren twee grote keukens, de ene voor de Engelsen alleen, later de Amerikanen, die erbij 
kwamen. De andere keuken was bestemd voor al de andere nationaliteiten, waaronder de 
Russen. De dagelijkse bezetting (van het hele kamp) van ongeveer in normale omstandigheden 
een 15.000 man. Het eten werd dan ook in massa bereid, wat de smakelijkheid niet bevorderde. 
Pompoensoep was om de zomer van 1944 iets, dat zo goed als dagelijks werd opgediend. 
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En dan staatsvijand nummer 1 zoals de Russen hem noemden, een Ober Feldwebel, in de 
wandeling werd hij door ons “opa” genoemd, vanwege zijn ouderdom. Hij vloekte en tierde, 
raasde tegen iedereen, vooral de Russen en aan de Hollanders had hij een reuze hekel. 
Als hij in een slechte stemming was, liet hij ons de vernederendste werkzaamheden opknappen: 
met je handen boven je hoofd tegen een muur staan voor een half uur, allerlei vuil van de grond 
laten oppakken. In één woord een zielig figuur deze Duitser. Als de Russen hem te pakken 
hadden kunnen krijgen, dan was hij nog niet gelukkig geweest. Ze hadden hem aan stukken 
gesneden. Om aan voedstel te komen werden er vele mogelijkheden bedacht. Zo moesten op 
bepaalde tijden knolrapen worden schoongemaakt in de zogenaamde aardappelenloods. Maar 
als men de kans kreeg, dan at men zijn maag vol met deze rauwe knollen. Als het 
aardappelenschillen was, deze aardappelen waren bestemd voor de Duitse bewaking, namelijk 
wij banken mee om er op te gaan zitten, maar al heel gauw had men een middel gevonden om 
wat aardappelen mee te nemen, zonder dat men het wist, want er volgde altijd na de 
werkzaamheden bij het verlaten van de loods een visitatie. Je was niet gelukkig als men iets op 
je vond. Men had een dubbele bodem in de bank gemaakt en daarin stopte men de 
aardappelen. Na afloop gingen de banken weer terug naar de barak en haalde men de 
geroofde buit er uit. De ligging in de barakken was drie kribben boven elkaar. De tussenruimte 
was niet zo breed en zodoende had men een groot aantal in een barak gestopt. Het 
Krankenrevier lag in de hoofdkampstraat en daarin lagen al de verschillende nationaliteiten die 
er in het kamp aanwezig waren. Er was voor ons gelukkig een eigen dokter. Een voordeel dat 
niet te versmaden was. Ook daar heerste dezelfde ongezellige geest en ook hier was een groot 
tekort aan allerlei medicamenten en verbandmiddelen. De zieken kregen hetzelfde voedsel als 
de anderen. Er werd aan hen geen voorrang verleend. Ook zij leden dus honger. Dit werd 
verzorgd door de speciale pakketten van het Rode Kruis, de zogenaamde Ziekenpakketten. 
De geestelijke verzorgers in het kamp, wij hadden er in totaal vier, na onze aankomst uit Polen, 
waren twee veldpredikers, Ds van Garderen en Ds de Kluis en voor de Katholieken pater de 
Boer en Voesten. De onderlinge samenkomsten van ons als Protestanten werden gehouden op 
zondag in het Engelse theater en de avondwijding werd normaal in de kapel bij het 
voetbalterrein gehouden. Vooral het laatste half jaar zijn deze onder moeilijke omstandigheden 
gehouden. Vaak onder de walmende vlam van een kleine kaars, die vlak bij de dominee werd 
gehouden, om het betreffende uit de Bijbel te kunnen lezen. Dan weer onder het dreunen van 
de vliegtuigen die overvlogen, of onder het dreunen van het afweergeschut. Dan ging weer 
opeens het licht uit en zaten we in het donker. Er waren vele variaties. Maar altijd gaf het ons 
troost, deze avondsamenkomsten, beurtelings dan Ds van Garderen, dan Ds de Kluis. 
Meerdere malen hebben wij in het donker, tijdens de vele luchtalarmen, onze gezangen en 
psalmen, bekende natuurlijk, gezongen en het bidden gebeurde vele malen in het donker onder 
het dreunen van de luchtbombardementen in de verte. Ja, het waren vaak heerlijke 
ogenblikken, deze avondwijdingen in de kapel op het einde van het voetbalveld. Ook de 
kerkdiensten waren over het algemeen vol. Vele Zuid-Afrikanen zaten dan in ons midden op de 
houten banken van het Engelse theater. Velen van deze Zuid-Afrikanen voelden zich met de 
Hollanders verbonden en dat waren meestal zijn, die het Zuid-Afrikaans nog spraken. Het 
zangkoor dat vele diensten opluisterde, de viool en de piano die de muziek gaven, het was een 
geheel eigen sfeer die daar heerste. En niet te vergeten de vieringen van het Heilig avondmaal, 
het aannemen van lidmaten, het dopen van sommigen van hen, het waren allen grote 
momenten. Velen van hen die nergens iets aan deden, toen zij nog in Nederland waren en 
geen kerk binnen zouden gaan, zijn hier tijdens hun krijgsgevangenschap weer opnieuw naar 
de kerk gegaan, lieten zich dopen, of aannemen en zodoende is het ook voorgekomen dat zij in 
conflict kwamen met hun vrouw, die dit niet kon begrijpen. Maar het feit was daar. Zodoende 
zijn velen weer teruggekeerd tot hun oude kerk, onder de nood der omstandigheden en door 
het leven in het kamp onder zeer beroerde omstandigheden. De schaal, de bekers die werden 
gebruikt, waren gemaakt door een krijgsgevangene, het geheel van ledige 
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levensmiddelenblikjes 24). Het was een handige kerel die dat had klaargespeeld. Maar het 
avondmaalgerei was prima in orde. Het brood dat gebruikt werd bij de viering van het 
avondmaal, was wittebrood, dat uit de stad Mühlberg kwam. De wijn alsmede dat brood werd 
geleverd door de Duitsers, of door andere instanties.  
 

 
Het avondmaalstel dat door de Nederlandse protestanten werd gebruikt  

(Foto uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg”). 

 
Het waren heerlijke momenten, die ons geloof versterkten en die ons deden volhouden in het 
zeer moeilijke leven dat wij steeds maar weer opnieuw, iedere dag, te verwerken kregen. 
In het kamp namen wij geen bepaalde positie in. Dat waren en bleven de Engelsen, die deze 
overwegende rol speelden. Zij hadden de nodige sigaretten, want in het kamp was voor geld 
geen plaats, het was de sigaret waar je alles mee bereikte en die hadden de Engelsen genoeg. 
Met die sigaretten konden zij de Duitsers naar hun hand zetten, door hen sigaretten te geven. 
Wat de Engelsen deden, kon geen andere nationaliteit zich veroorloven. De Fransen die deze 
positie eerst hadden, keken met lede ogen de Engelsen aan. Eerst hadden zij het kamp vanuit 
de grond opgebouwd en gemaakt wat het nu was. Maar die tijd was allang voorbij en hun 
positie was net als al de andere nationaliteiten, uitgezonderd de Engelsen. Ook wat het aantal 
betreft waren de Engelsen in de meerderheid, want het getal van hun sterkte zal plusminus een 
dikke 8.000 man zijn geweest. Ook in andere opzichten staken deze Engelse krijgsgevangenen 
stukken boven de anderen uit. Ze kregen op bepaalde tijdstippen geheel nieuwe uniformen, 
kregen iedere week hun Rode Kruis pakket en op bepaalde tijden hun pakketten uit Engeland 
met sigaretten. Zij zaten overal dik in en hadden geen last van ondervoeding, zoals zo vele 
andere nationaliteiten. Ze hadden geen gebrek, maar hadden overvloed. Over het algemeen 
vond ik ze niet sympathiek maar ja, daar kan je een natie niet naar beoordelen. De Joegoslaven 
waren echte sjacheraars met een donker type, ook wat haar aangaat. In Altengrabow hebben 
we ze leren kennen en niet van de beste zijde, vooral met het ruilen van goed voor eten. De 
Polen en de Zuid-Afrikanen waren de volken die met meest onze sympathie hadden. De 
Italianen, eerst de bondgenoten van de Duitsers, deden veel werkzaamheden in het kamp, 
onder andere de bediening van het grote badlokaal was aan hun zorgen toevertrouwd. 

 
24 De krijgsgevangene, die het avondmaalstel maakte was volgens “De pastorie van Mühlberg” Simon de 
Jong. Er is evenwel geen Nederlander van die naam bekend die op dat moment in Stalag IV-b verbleef. 
Mogelijk is wachtmeester Siebrand de Jong bedoeld. 
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En ten laatste de Russen, het waren echte vagebonden, ze liepen in lompen en zagen er 
verschrikkelijk vies uit. Dat zij vele met water in aanraking zijn gekomen geloof ik niet en dat zij 
zich ieder morgen wasten, nee, dat kan ik mij niet indenken. Je kon ze op alle momenten van 
de dag vinden bij de grote vuilnisbakken om te kijken of er iets voor hun gading in te vinden 
was. Ze hadden de meeste honger. Pakketten kregen zij nooit en zij moesten zich alleen 
voeden met het Duitse kampeten en daar hadden ze niet genoeg aan. Velen van hen zijn dan 
ook bezweken aan de ondervoeding, want direct na de bevrijding vonden wij in hun eigen kamp 
vele dode Russen, die reeds dagen geleden waren gestorven. Zij waren groen en beschimmeld. 
Ja, ze leden in één woord aan alles gebrek. Omdat zij niet waren aangesloten bij het Inter-
nationale Rode Kruis van Genève konden de Duitsers met hen doen wat zij wilden. Zij waren 
om het zo eens te zeggen vogelvrij. Er was geen instantie waar zij zich konden beklagen. Van 
alle volkeren waaruit de grote Sovjet Unie was samengesteld en dat waren vele rassen, waren 
in Mühlberg vertegenwoordigd: Mongolen, Kirgiezen, Donbewoners, de bewoners uit de 
Oekraïne, het schiereiland de Krim, de echte Russen, grote stevige kerels met brede borstkas, 
je zag ze allen in bonte verscheidenheid. 
Als je een peukje van een sigaret liet vallen, dan liep er een Rus achter je die het opraapte, of 
hij vroeg erom. Overal waar iets te halen viel schoten zij als een kraai op een kreng af om het te 
pakken te krijgen. In hun eigen kamp hadden ze een eigen toneelbarak, waar zij hun 
voorstellingen in gaven, alsmede een eigen Krankenrevier, want ze moesten geheel 
afgescheiden blijven en mochten zich niet vermengen met de andere nationaliteiten in het 
kamp. In hun kamp mochten geen andere krijgsgevangenen komen. Ze hadden hun eigen 
vertrouwensman, die af en toe eens met de Duitse kampleiding in aanraking kwam, maar vaak 
gebeurde dat niet. Er zaten onder hen zelfs officieren, omdat deze officieren vreesden dat in de 
aparte kampen waar zij werden ondergebracht, het eerst door de Duitsers eventuele 
maatregelen zouden genomen kunnen worden. Daarom waren er velen die in een kamp van 
hun eigen manschappen gingen, onderscheidingstekens hadden deze officieren niet op hun 
uniform, ze zagen er uit als gewone soldaten en waren meestal net zo vies als de rest. Ook 
waren er vele intellectuelen onder hen, wat uitkwam na de bevrijding, toen plotseling bleek dat 
een Rus die vaak bij ons in de barak kwam zingen en een prachtige bariton had, een dokter in 
de medicijnen bleek te zijn. Ja, je kon je in die Russen erg vergissen. Over het algemeen 
genomen, hadden zij het hard te verduren, want de Duitsers spaarden hen niet maar lieten hen 
de zwaarste en vuilste werkjes opknappen. In 1943 was er tijdens de Kerstdagen en Oud en 
Nieuw jaar in het kamp een zogenaamde Godsvrede, iedereen mocht gaan en staan waar hij in 
het kamp naar toe wilde. En zodoende werden de Russen hierin ook betrokken, Van collega’s 
heb ik tenminste vernomen dat de Russen die dagen niet zo vlug zullen vergeten, want 
honderden Russen hebben in die dagen eens echt gegeten van al de heerlijkheden die de 
Hollanders in hun pakketten hadden en vele Russen hebben zich vele dagen volgegeten. 
Om nog eens op de Engelsen terug te komen en het onderstaande aan de vergetelheid te 
ontrukken, is niet verkeerd. De Engelsen hadden hun eigen theater, waar zij hun voorstellingen 
gaven, toneel, muziek in allerlei vormen en ook hun kerkdiensten. Dit laatste was niet veel 
bijzonders, want als men hier op af ging, bleek dat het geheel zonder geloof door het leven 
ging. De kerkdiensten werden zeer slecht bezocht. Alleen de zogenaamde vrije kerk had nog de 
druk bezochtste diensten. De Staatskerk was niet veel. De Zuid-Afrikanen gingen dan ook niet 
naar de Engelse kerkdiensten, maar bezochten de onze, want dat kwam het meeste met hen in 
overeenstemming van thuis. Onze gezangen en psalmen konden zij net zo goed zingen als wij 
zelf en dat trok hen geweldig aan. De meeste Engelsen waren van dit geloof, dat zij dachten dat 
Engeland de oorlog niet kon winnen als zij er niet bij waren. Als zij er niet waren verging de 
wereld en werd de oorlog verloren. Voetballen en andere sporten waren hun grootste 
hartstochten en voor de verdere rest trokken zij zich niet veel van aan. 
De R.A.F. mensen zaten in het begin apart in een kampgedeelte, maar toen moesten wij dat 
deel gaan bewonen en bleek dat het geheel geweldig onder de wandluizen zat.  
De Amerikanen waren over het algemeen aardige en leuke kerels en de Fransen in het kamp 
waren over het algemeen volgelingen van Petain. Dit bleek na de bevrijding, toen de dag van 1 
mei werd gevierd. Meest alle barakken van de Fransen waren versierd en de sikkel en de 
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hamer waren op de meeste barakken te vinden. Hieruit kon je concluderen dat er veel 
communisten onder zaten. 
Bij onze verhuizing naar het kampgedeelte waar de R.A.F. in had gezeten, een verplaatsing wat 
wij te wijten hadden aan “opa”, bleek dat die barakken stikvol wandluizen zaten. Ze lieten zich 
van het plafond naar beneden vallen op de bedden. Niet alleen overdag, maar ook in de 
avonduren en ze beten je gemeen, wat zich uitte door grote plekken die vuurrood werden en 
gemeen zeer deden. Waar al dat tuig vandaan kwam, je begreep het niet. Vooral in de zomer, 
dus als het niet koud was, bleek de plaag groot te zijn, maar in de wintermaanden als het flink 
vroor, zag je die krengen niet. Dan deden ze zeker hun winterslaap. Als je er een te pakken had 
en je drukte hem dood, dan rook je een zoete weeë geur. Om er misselijk van te worden. Je kon 
het direct ruiken dat barakken waren besmet met die dingen, de reuk ging niet meer uit je neus. 
Die reuk bleef je houden. Af en toe werd de barak eens uitgegast, dat hielp weer voor een paar 
maanden, maar dan begon het lieve leven weer. De Nederlanders waren na de Russen, 
degene die er het ergste aan toe waren voornamelijk wat de kleding aangaat. Vaak dachten wij 
de regering in Londen is ons bestaan zeker niet bekend. Laat staan dat zij weten dat er nog 
Nederlands krijgsgevangenen in Duitsland zitten. De meesten van ons liepen op klompen, want 
de meesten hadden geen schoenen aan hun voeten, die waren versleten en om voor 300 
sigaretten een paar nieuwe te kopen dat ging niet. Dito was het gesteld met de uniformen, velen 
hadden allerlei jassen en broeken aan. Het was een bonte verscheidenheid wat je zo voor je 
ogen zag voorbij gaan. Er was geen Nederlandse regering in Londen die zich om ons 
bekommerde. Ze lieten ons aan ons lot over. Wat hebben we vele malen tegen die heren tekeer 
gegaan, maar wij trokken aan het kortste eind. 
Nee, een hoge dunk van onze regering in Londen in die periode hebben wij niet gehad. Als je 
dan later hoorde dat ze daar geen honger hebben geleden, dan denk je bij je eigen, hoe bestaat 
het. En dat was nu de regering die ons voorhield om niet in krijgsgevangenschap te gaan, maar 
onder te duiken, net of iedereen zich aan dat parool kon houden. 
De pakketten van het Rode Kruis die wij kregen waren geen gaven, waar wij voor behoeften te 
bedanken. Doordat wij lid waren van het Rode Kruis in Genève, vervielen wij automatisch om 
deze pakketten te ontvangen. Met andere woorden wij hadden er volkomen recht op. Wat het 
Nederlandse Rode Kruis voor ons gedaan heeft, is gezien de toestand in ons land en tenlaatste 
dat ook hierin NSB’ers inkwamen, was behoorlijk. In ogenschouw genomen dat de Duitsers ons 
land zo goed als uitgeplunderd hadden en de zaak kaalgevreten hadden, hebben wij toch nog 
vele pakketten gekregen. En dan te bedenken dat dit steeds maar doorging voor de duizenden 
mannen van ons die in de kampen zaten. Ook onze vrouwen hebben veel voor ons gedaan, 
geholpen door vele instanties in ons land, waren zij in staat om in de eerste tijden ons wekelijks 
een pakket van twee kilo op te sturen. Ja, de vrouwen van ons hebben zich ook kranig 
gehouden. Maar toen kwam de tijd dat het Rode Kruis in Genève niet meer kon verzenden, 
tenminste niet meer per spoor, want de zaak lag door de luchtbombardementen in de soep. En 
toen hebben de heren van het Rode Kruis uit Genève de pakketten per auto’s maar Duitsland 
gebracht. Het was erg jammer, maar deze maatregel bleek in de praktijk te laat te zijn 
ingevoerd. Het was vechten tegen de bierkaai zoals men wel eens zegt. Ook al omdat de Duitse 
legerleiding zich tegen dit plan verzette, maar ten laatste toch toegaf. Grote auto’s volgeladen 
met pakketten onder geleide van officieren van het Internationale Rode Kruis kwamen de 
kampen binnenrijden en laadden die af. Maar degenen die er het meeste recht op hadden en 
daar waren wij onder anderen ook bij, kregen ze niet. De organisatie zoals die werd uitgevoerd, 
bleek nog aan de kinderziekten te lijden. Wat een honger hebben wij geleden en wat waren wij 
sterk ondervoed. Velen van ons konden niet lang staan, maar vielen tegen de grond. Honden- 
en kattenvlees werd met graagte gegeten, want de Duitse boeren die met hun beerwagens het 
kamp binnenreden, vergezeld van hun honden, zagen steeds zodra zij het kamp uitreden, hun 
honden niet meer terug. Zij waren en bleven spoorloos en de boeren snapten er niets van. 
Maar de Nederlanders wisten het wel, zij vingen die honden en maakten ze dood en het vlees 
werd als een lekkernij door hen opgegeten. Zo zijn vele van die honden gevangen en 
opgegeten. Ook eventuele katten ondergingen het zelfde lot en gingen in de pan. 
Ook was er in het kamp een zogenaamde shop, waar je alles kon ruilen tegen sigaretten en 
eventuele levensmiddelen. Het was er geweldig druk en er werd heel wat verhandeld, vooral 
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toen de Deense politie in het kamp zat. Deze Denen kregen geregeld vanuit Denemarken hun 
pakketten. Ze werden gebracht met eigen vrachtauto’s en zodoende zagen die Denen er 
weldoorvoed uit. Ze hadden zoveel levensmiddelen dat zij nog het nodige konden ruilen tegen 
sigaretten, enz. 
Een geweldig feit voor ons allen was de komst van de honderden Poolse meisjes, die gevangen 
waren genomen in de strijd om Warschau. Het was voor ons mannen een grote sensatie al die 
meisjes vlak bij ons, gescheiden door een eenvoudige prikkeldraad. 
Ook niet te vergeten de spanning die er kwam toen wij iedere dag van de Engelsen de 
oorlogsberichten kregen door middel van Kamphuis. Zodoende waren wij vrij goed bij hoe de 
toestand in werkelijkheid was. En zo hoorden wij ook dat Harderwijk was genomen door de 
Canadezen, maar of er strijd was geweest wisten wij niet. En we zate in zak en as en stelden 
ons al voor dat heel Harderwijk in puin was geschoten. 
Ook niet te vergeten waren de dagelijkse luchtbombardementen en in het bijzonder tegen 
Berlijn, Leipzig, Halle, Chemnitz en het laatst tegen de grote en mooie stad Dresden, wat een 
vernietigende uitwerking had zodat er tienduizenden slachtoffers zijn gevallen en de stad zelf 
grotendeels was verwoest. Ja, het kamp stond dan op zijn grondvesten te schudden en de 
barakken stonden te dreunen van het helse lawaai dat werd veroorzaakt door de ontploffende 
bommen. Ook het bombardement van het grote spoorwegknooppunt Falkenberg was een 
vreselijk gebeuren. Zeker wel 250 tot 300 bommenwerpers namen aan deze aanval deel, zodat 
wij na afloop verstoken waren van water en elektrisch licht en wij ons moesten behelpen met 
een pomp in het kamp. Wat is er vele gebeurd in die spannende dagen die aan de bevrijding 
voorafgingen. Vooral die laatste dag, die zondagnacht, nadat om 24.00 uur de Duitse 
kampbezetting de benen had genomen. Het schieten van de artillerie eerst in de verte en 
langzaam naderbij komende, afgewisseld met mitrailleurvuur, de vlucht van de bevolking die 
voorttrok naar het veilige westen, om bij de Amerikanen en Engelsen te komen. Het waren 
treurige beelden die onze ogen aanschouwden. Wat een ellende zagen wij van al die 
opgejaagde Duitsers van allerlei leeftijd en van allerlei sekte. Het was een groot brok ellende, 
wat het Duitse volk te verduren kreeg. 
En dan de bevrijding op die gedenkwaardige maandagmorgen in de vroegte. Wij konden het 
niet geloven. En toen nog de radio, wat de Engelsen ons steeds doorgaven en wij de werkelijke 
toestand wisten, hoe het buiten ons kamp was gesteld. Zodoende kregen wij ook de van de 
radio de oproep van Eisenhouwer te horen, om onder geen beding de kampen te verlaten, 
omdat dat de dood voor ons kon betekenen. Vooral de vorderingen in ons eigen land waren 
voor ons ze belangrijk, alhoewel aan de andere kant het ons veel kopzorgen gaf in verband met 
de toestand van onze vrouwen en kinderen, ten aanzien van de lichamelijke toestand. Waren zij 
nog gezond, stond het huis er nog, of was ook dat verwoest? Het waren even zo goed 
moeilijkheden die wij niet konden verwerken. En dan niet te vergeten de geweldige spanning 
die er onder ons heerste, wie zouden het zijn die als onze bevrijders door ons zouden worden 
begroet? Het waren momenten die de honger opzij drongen, want een ieder leefde van de 
berichten en wanneer zijn wij bevrijd. En toen de spanning voorbij was waren we teleurgesteld, 
omdat het de Russen waren en niet de Amerikanen. Ten opzichte van het organiseren werden 
de Amerikanen het hoogst door ons aangeslagen. Vandaar ook, dat Hauptmann König met zijn 
staf zich in veiligheid stelde door naar de Amerikanen te gaan en hij kon het weten, want hij zelf 
was in de Eerste Wereldoorlog krijgsgevangene geweest van de Russen en dat wilde hij voor 
de tweede maal voorkomen. Hij heeft eens verteld dat deze vier Siberische jaren hem tien jaren 
hadden gekost om daar overheen te komen. Zie daar enige nabeschouwingen over het leven in 
het Stamlager IV-b Mühlberg aan de Elbe.  
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Dinsdag 24 april 1945 
We hebben vandaag weer snert gehad met veel vlees erin. Aardappelen zijn er zo goed als 
niet. Ook net als gisteren weer boter en suiker en een klein stukje blikworst, alsmede ¾ kg 
aardappelen ontvangen. Nog steeds geen licht, water en berichten ontvangen. 
 
Woensdag 25 april 1945 
Sinds jongstleden zondag nog geen brood ontvangen. Hiervoor in de plaats kregen we rauwe 
aardappelen of gekookte aardappelen. Er zijn sinds dinsdag jongstleden veel krijgsgevangenen 
uit het kamp gegaan om eens te kijken in het dorp Mühlberg, maar hoofdzakelijk met het doel 
om levensmiddelen mee te nemen. 
Zo zijn wij vanmorgen om 07.30 uur met ons drieën (sergeant J.J.P Detmar (kgf. 105380), 
sergeant J. van den Esschert (kgf. 105615) en ik zelf) te voet het kamp uitgegaan. Niet door de 
hoofdingang, maar op een bepaalde plaats door het prikkeldraad en dwars door de korenvelden 
naar het dorpje Mühlberg gewandeld, waar we na een uur aankwamen. Er was reeds veel 
verkeer, want honderden krijgsgevangenen bevolkten het dorp reeds. Allen met de gedachte 
om levensmiddelen op de kop te tikken. De Fransen waren er zelfs aanwezig met paard en 
wagen en met de vlag erop. Gedurende de wandeling voelden wij pas dat wij vrij waren. Dat 
drukkende gevoel was bij ons weg. In het dorp zijn we rondgelopen en naar het 
Wehrmachtsmagazijn en ook andere plaatsen gegaan, waar wij veel levensmiddelen hebben 
meegenomen. In een verlaten winkel zagen wij de suiker op sommige plaatsen in een boven die 
winkel gelegen bergruimte 10 cm hoog los op de vloer liggen. Men gunde zich niet de tijd om 
wanneer een baal suiker open was, hem weer te sluiten. Een grote voorraad suiker was daar 
opgeslagen. Ook veel andere levensmiddelen waren daar aanwezig. Er waren af en toe 
smakelijke toneeltjes, want bij de Wehrmachtsmagazijnen die door de Russen werden ontdekt, 
plaatsten zij schildwachten. Maar iedereen kon er vrij in en uit gaan. Af en toe, als het te bont 
werd, schoot de Rus maar eens zijn automatische geweer in de lucht af, om een ieder bang te 
maken. Allen stoven dan als een troep kraaien uit elkaar en weg. Op een gegeven ogenblik 
hadden wij een leuk stel levensmiddelen bijeen en toen ben ik bij de boel blijven zitten en zijn 
de anderen het dorp weer in gegaan om te kijken of ze iets konden vinden om het erop te 
laden. 
Ik zat op een plein en heb achter mij het standbeeld bewonderd uit de Eerste Wereldoorlog, 
waarop al de namen stonden van hen, die gedurende de jaren 1914-1918 als bewoners van 
Mühlberg waren gesneuveld. Het waren er heel veel. Met een zogenaamde holder de 
bolderwagen hebben wij de boel opgeladen en zijn toen afgemarcheerd in de richting van ons 
kamp. Onderweg hebben wij nog meel uit een molen meegenomen. Zwaar beladen en niet op 
ons gemak, zijn we de zijingang tussen het kapotte prikkeldraad doorgetrokken en zo na veel 
wederwaardigheden bij onze barak aangekomen. In Mühlberg voor het eerst de Russen van 
nabij gezien. Ze hebben alleen een soort eenheidsuniform aan. Wij zouden zeggen een 
confectiepakje, maar dan een heel goedkope. Ook zagen we nog een graf van een Sovjet 
soldaat, midden op een plein, netjes versierd met enkele rode bloempotten, waarin geraniums. 
Aan het hoofdeinde stond een kruis met een Sovjet-ster erop. Ook hebben we in Mühlberg voor 
het eerst bij burgers een paar sneden brood gegeten met jam, vet en kaantjes erop. Wat ons 
best smaakte. Men is als de dood zo bang voor de Russen. Deze mensen vragen aan ons of wij 
ons hier willen inkwartieren. Eten hebben ze genoeg en een slaapplaats is er ook voor ons. Ze 
doen dit om gevrijwaard te zijn van de Russen, die dan geen huiszoeking bij hen doen en niet 
overgaan tot plunderen en andere ergere dingen met aanwezige vrouwen of meisjes. Maar daar 
voelden wij niet veel voor, dus sloegen wij het aanbod vriendelijk af. Vanmorgen op het appèl 
om 07.30 uur stonden er ook tien tot vijftien Nederlandse arbeiders bij. Zij waren afkomstig uit 
Dresden en hadden de vlucht genomen op het zogenaamde pantseralarm en waren lopende in 
westelijke richting bij ons kamp aangekomen en er maan ingegaan. 
Om 21.00 uur kwam er plotseling een Amerikaanse pantserwagen het kamp binnenrijden en er 
ging een gejuich op. Maar na een kort ogenblik in het kamp te zijn geweest is hij weer 
weggegaan. Hij behoorde tot een mobiele afdeling die in de stad Torgau lag. 
Bij het sorteren van de levensmiddelen bleken wij in ons bezit te hebben: 70 pond suiker, 
poedersuiker, tarwe, gemalen en ongemalen rogge, groene erwten, andere bonen, koffie, vlees 



163 

en een paar honderd blikjes melk, benevens vele kleinere artikelen. Het was een goede dag 
voor ons. 
 
Donderdag 26 april 1945 
Met ons drieën voor het eerst eens fijn gegeten, gebakken aardappelen met kaantje en een 
lekker stukje varkensvlees. Daarna nog een bord pap na. Door ruiling van artikelen hadden wij 
een stuk varkensvlees op de kop weten te tikken. De dagelijkse uittochten uit het kamp zijn zo 
goed als afgelopen. Internationale politie loopt om het kamp heen en weer en je mag alleen het 
kamp verlaten door de hoofdingang. Er wordt tegen deze maatregel gezondigd, want zolang het 
prikkeldraad op verschillende plaatsen open ligt gaat men er toch door om in de omgeving te 
kijken. Wij hebben voor het eerst van de Russen echt tarwebrood ontvangen en het smaakt 
best. 
 
Vrijdag 27 april 1945 
Ook vandaag hebben we met ons drieën lekker gegeten. Brood voor deze dag is er niet, maar 
dat geeft ons niets, want wij hebben van het tarwe of roggemeel zelf vijf broden gebakken in de 
oven van de barak. Twee tarwe- en drie roggebroden. We hebben allen een geweldige eetlust 
en eten zeker vijf maal per dag grote hoeveelheden voedsel. De ovens zijn de hele dag aan, 
want nu is er brandstof genoeg, hout en nog eens hout is het wat wij stoken. Om middernacht 
zie je nog veel barakbewoners in actie om te braden en te koken. Hele varkens worden bij deze 
verkenningstochten meegenomen, geslacht en wel. Hammen worden uitgesneden, karbonades 
gemaakt, spek uitgebakken. De geuren van allerlei etenswaren prikkelen nu je neus. Velen eten 
te overmatig en zijn ziek. Vuile onderbroeken zie je bij menigte hangen. De dokter van ons heeft 
gewaarschuwd tegen teveel en overmatig eten en vooral vet eten, want wij kunnen er 
levensgevaarlijk ziek van worden. Dat is ook te begrijpen, met onze darmen die hier niet meer 
tegen kunnen. Van vet hebben wij het meeste last. Maar of men deze waarschuwing in acht zal 
nemen is twijfelachtig. Wanneer de Amerikanen ons zullen overnemen? Dat kan nog wel enige 
dagen duren. 
 
Zaterdag 28 april 1945 
In de avonduren is er een order bekend gemaakt van een Amerikaanse kapitein, die belast is 
met de evacuatie van dit kamp. De evacuatie over de Elbe zal gaan per vliegtuig, namelijk vanaf 
het vliegveld Falkenberg en nog een of twee vliegvelden in deze omgeving. Wanneer deze 
evacuatie gaat beginnen is niet bekend, omdat het terrein ten westen van ons nog onveilig is 
doordat vele groepen van SS in noordelijke richting trekken en deze moeten eerst worden 
opgeruimd, eer wij mogen vertrekken. 
Wij slenteren de hele dag door het kamp en vervelen ons geweldig. Een hele grote barak in de 
hoofdkampstraat, waarin Serven en Polen hebben gelegen, is nu door de krijgsgevangenen 
afgebroken, om aan het benodigde hout te komen voor het bakken en braden. Het was een gek 
gezicht om allen de fundamenten te zien en de rest zo goed als weg. Ik heb ook eens een kijkje 
genomen in het Russenkamp. Ik hoorde vertellen, dat men in afzonderlijke kamers enige dode 
Russen had gevonden die allang overleden waren. Ze waren gedeeltelijk groen en 
beschimmeld. Overleden aan ondervoeding zal wel de doodsoorzaak geweest zijn. In het kamp 
liggen nu nog de Engelsen met de aanverwanten, de Amerikanen, Italianen, Fransen en de 
Hollanders. 
 
Zondag 29 april 1945 
De hele macht hebben we een hevig kanonvuur gehoord, afgewisseld met mitrailleurvuur, 
vermoedelijk uit de richting Dresden. Het kan ook zijn uit de richting van de Elbe. 
De kerkdienst werd gehouden in het Engelse theater. Het zal vermoedelijk ook de laatste wel 
zijn die wij hier meemaken. Ds de Kluis had de leiding, hij sprak naar aanleiding van psalm 33, 
met al tekst vers 13. De resterende 50% Polen die waren gebleven, zijn in de loop van deze 
morgen vertrokken, terug naar hun eigen land. Maar nu is dat geen vrij land, zoals zij gewend 
zijn. Zullen ze straks geen berouw krijgen, dat ze terug zijn gegaan? 
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Een kerkdienst in het Engelse theater  

(Foto uit A.T.W. de Kluis “De pastorie van Mühlberg”). 

 

Maandag 30 april 1945 
Vandaag weer voor het eerst, zoals dat in het kamp in Polen gebruikelijk was, een dagorder 
door de opperschipper Heerschap voorgelezen, naar aanleiding van de verjaardag van onze 
Prinses Juliana. Wij hebben toestemming gekregen om een briefkaart te schrijven naar ons 
huis. Velen van ons hebben dat gedaan, maar ik heb er niet veel hoop op dat ze hem thuis 
zullen krijgen. De spoorwegen liggen stil en het vervoer wat nog wel plaatsvindt is geheel voor 
het bezettingsleger van de Amerikanen en de Engelsen voor hun noodzakelijke aanvoer. 
Geen één Duitse burger kan weggaan, of reizen met dit middel van vervoer. 
Honderden Amerikanen en ook Engelsen verlaten dagelijks het kamp om te trachten over de 
Elbe te komen en zo bij hun eigen leger te komen. Maar het lijkt een gewaagde onderneming, 
want er zijn maar een paar bruggen die over de Elbe leiden en dan is het nog maar de vraag of 
de Russen hun er door zullen laten. Daarom heeft de opperschipper van ons hiertegen ten 
zeerste gewaarschuwd, om dit niet te doen. Maar als ze toch gaan, wie houdt hen tegen? Ook 
van onze troep zijn er reeds velen te voet weggegaan om te proberen zich bij de Amerikanen of 
Engelsen te melden. Het is een hele gewaagde onderneming en ik denk er niet aan om dit te 
doen. De dag is weer zo goed als om en wij weten nog steeds niet wanneer zij van hier 
weggaan. 
 
Dinsdag 1 mei 1945 (Dag van de Arbeid) 
De eerste mei is ook hier gevierd. Ook in Mühlberg vierde men dit feest, want uit vele huizen 
wapperde de rode vlag. Of dit vlaggen van harte is gegaan is nog te bezien. Wij kregen in de 
loop van deze dag bezoek van een Russische generaal. Waarvoor hij hier kwam is niet bekend. 
Bij onze dagelijkse tochten buiten het kamp zien wij ook vele vrouwelijke Russische soldaten, 
uniform aan en met een karabijn over hun rug. Zij regelen het verkeer met verschillende 
gekleurde kleine vlaggen. Deze orders worden stipt nagekomen. Ook wordt vaak aan ons 
gevraagd wie wij zijn en als wij dan zeggen: “Nederlandse krijgsgevangenen”, dan is het goed 
en zeggen zij “kameraad”. De bevolking is waanzinnig van angst voor de Russen. Velen zijn 
gevlucht over de Elbe oom in de Amerikaanse zone te komen. Hele families hebben in het dorp 
Mühlberg bij de komst van de Russen zelfmoord gepleegd. Tot zelfs de kleine kinderen deelden 
in dit lot. Zelfs een hele familie van 5 personen waaronder een kleine baby hebben zich door 
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zelfmoord gedood. Ook horen wij vele gevallen van verkrachting door de Russische soldaten. 
Geen vrouw of meisje is voor hen veilig, zelfs de oude vrouwen van 60 en 70 jaar worden op die 
manier door de Russen verkracht. Het is een vreselijk iets. 
Het nieuwste wat de bevolking aan ons vraagt is, of wij met een jong meisje willen trouwen, Zij 
zeggen het onomwonden, dan kunnen zij met ons meegaan en bij aankomst in de Amerikaanse 
of Engelse zone laten zij zich weer van je scheiden. Dat gaat heel gemakkelijk zeggen zij. Of er 
nog van deze mannelijke liefhebbers zijn, die dit huwelijk zullen aangaan met zo’n Duits meisje 
is de vraag. Ook vragen zij of wij bij hen willen komen voor inkwartiering. Zij zijn dan, 
voornamelijk de vrouwen, gevrijwaard voor de Russen, die hen dan met rust laten. Het geeft wel 
aan hoe groot de angst is, waaronder de bevolking hier leeft. 
 
Woensdag 2 mei 1945 
Bepakt en gezakt zijn alle Amerikanen vanmorgen vertrokken. De een zegt dit, de ander dat, 
maar waar zij precies naar toe zijn is niet bekend. In ieder geval niet naar het noorden, naar 
Torgau. Wij hebben zo het gevoel, dat wij als kleine natie worden vergeten en daar komt nog 
bij, weten de Amerikanen of de Engelsen dat er in dit kamp ook nog een 1000 á 1500 man 
Nederlandse krijsgevangenen zitten, die ook in aanmerking komen om gerepatrieerd te 
worden? Voor dit doel is Ds de Kluis meegegaan om de betreffende Amerikaanse autoriteiten er 
van in kennis te stellen. Als dat voor elkaar komt, weten wij zeker dat wij niet worden vergeten. 
In de loop van deze middag is er ook nog een Britse generaal op bezoek geweest. Zeker om te 
kijken hoeveel Engelsen er in het kamp aanwezig zijn. Pater Voesten heeft hem gesproken en 
een onderhoud met hem gehad. Op een vraag of hij ook voor ons heet te zorgen antwoordde 
de Britse generaal met “ja”. Bij zijn staf is ook een Hollandse kolonel ingedeeld. Wij moeten 
alleen geduld hebben. Een datum kon hij ons niet opgeven. 
150.000 man Franse krijgsgevangenen zijn reeds naar Frankrijk teruggestuurd. Deze Engelse 
generaal is speciaal belast met het afvoeren van de krijgsgevangenen. Er is veel nieuws 
omtrent de voedselpositie of voorziening van het bezette Nederlandse gebied. 140 geallieerde 
vliegtuigen hebben boven het bezette Nederlandse gebied 1.400 ton voedsel naar beneden 
geworpen. Er is een overeenkomt tussen de geallieerden en de Duitse bezetting tot stand 
gekomen om met auto’s levensmiddelen in bezet gebied in te voeren. Gisteren hadden de 
Canadezen reeds 1000 ton voedsel op die manier in vaste depots opgeslagen in en nabij 
Amersfoort en Wageningen. Het voedsel wordt daarna door de Nederlandse distributiediensten 
verdeeld over de bevolking. 
Berlijn is gevallen, Hitler heeft zelfmoord gepleegd met zijn vrouw Eva Braun. Mussolini 
gevangen genomen door de Italiaanse partizanen en daarna terechtgesteld en opgehangen 
aan een lantaarnpaal. Het Italiaanse front heeft gecapituleerd. Groot Admiraal Dönitz heeft 
Hitler vervangen. Hamburg is ingenomen. 
 
Donderdag 3 mei 1945 
De Engelsen zijn nog steeds niet weg. Eerst wel en toen weer niet. Maar het slot is dat de 
Engelsen er nog steeds zijn. Nog dagelijks verlaten veel krijgsgevangenen het kamp, om de 
westzijde van de Elbe te bereiken en om op die manier eerder thuis te zijn. Het is en het blijft 
een gevaarlijke onderneming, vooral als je door de Russen wordt aangehouden en ze 
wantrouwig worden. Nee, je kunt beter wachten, dan kan je niets gebeuren. Ook gaan nog 
steeds velen van ons dagelijks het kamp uit om te fourageren in de omliggende dorpen, want 
wij ontvangen niet iedere dag het rantsoen brood van de Russen. 
 
Vrijdag 4 mei 1945 
Vier of vijf varkens zijn er deze dag door verschillende ploegen in het kamp gebracht en 
geslacht, waaronder een paar zeer zware exemplaren. Het vlees is bestemd voor de 
kampbewoners. 
Om ongeveer 22.00 uur de nieuwsberichten dat de bevelhebbers van de Duitse troepen in 
Nederland, Helgoland, de West Duitse eilanden, West Duitsland en Denemarken hadden 
gecapituleerd. Alles ingaande op 8 mei. Ons Vaderland is nu weer vrij en de gehate 
onderdrukker van ons Volk heeft nu niets meer te zeggen. Zijn rol is uitgespeeld. Wat zullen er 
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een dankstonde en kerkdiensten gehouden zijn om God te danken voor de bevrijding van deze 
bezetting, die net vijf lange jaren heeft geduurd en waar de besten van ons Volk zich voor 
hebben gegeven en dit met hun dood hebben moeten bekopen. Alleen al het zogenaamde 
ondergrondse verzet heeft al honderden en honderden zonen van ons Volk verloren in de strijd 
tegen de Duitse troepen. En nu kan er ook voldoende voedsel met alle mogelijke transporten 
naar Nederland worden gebracht om de nood te lenigen, want de honger moet vreselijk geweest 
zijn, vooral in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 
 
Zaterdag 5 mei 1945 
De Koningin is met Prinses Juliana enige dagen geleden in ons land aangekomen. Iedereen is 
nu in het kamp geregistreerd door leuke meisjes, natuurlijk op bevel van de Russen. Er is nu nog 
alleen een front in Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk. Ook zijn er troepen door de Brennerpas 
getrokken en hebben zich verenigd met het 5e leger. Het Duitse leger had ook een paar dagen 
geleden gecapituleerd. Sinds de afgelopen nacht zijn de bekende wachttorens die op bepaalde 
plaatsen om het kamp staan, weer onder bewaking, De wachttorens zijn weer bezet door de 
Russen. Er is bekend gemaakt dat op iedereen die het kamp op ongeoorloofde wijze wil verlaten 
geschoten zal worden. Maar er is niemand die er zich wat van aantrekt. De Russen schieten wel, 
maar dan op voorbij vliegende kraaien, maar niet op ons, want als zij dat hadden gedaan waren 
er allang slachtoffers geweest. Deze Russen zijn veelal ex-krijgsgevangenen die men een 
geweer in de handen heeft gestopt en een band om de arm heeft gedaan, om ze op die manier 
te herkennen. 
Om 10.45 uur met 50 man corvee. Wij moesten naar het zogenaamde Schaftlager dus eerst een 
klein half uur lopen eer wij er aankwamen. Onder leiding van een Russisch onderofficier, die 
frontkolder had, dat was aan alles te merken, moesten wij de kamers van het stenen gebouw 
aldaar ontruimen voor het stallen van het vee, koeien en paarden. Wij kregen na afloop van dit 
vuile karwei nog een flinke portie warm eten ook. Want om 16.10 uur ongeveer kregen wij 300 
gram tarwebrood, 1½ liter volle melk zo van de koe en 1 liter warme soep met stukken vlees 
erin. Het eten werd verstrekt door Russische meisjes, waar het hier van wemelt. Overal zie je ze 
hier rondlopen. 
Weer 800 en 400 ton voedsel door geallieerde vliegtuigen uitgeworpen bij Utrecht, Rotterdam en 
Amsterdam. Honderden vliegtuigen hebben hieraan deelgenomen. Het moet voor de R.A.F.-
piloten een ontroerend iets zijn, als op commando de luiken opengaan, het voedsel omlaag valt 
en men de juichende bevolking beneden zich op de grond ziet zwaaien als waanzinnigen. Dit is 
het prettigste werk gedurende de gehele oorlog geweest zeggen zij. Het Adelaarsnest van Hitler, 
namelijk zijn particuliere villa, is in vlammen opgegaan. 
De gehate gouverneur Generaal van Polen “Frank” is gepakt eer hij zelfmoord kon plegen. Deze 
schurk zal zijn gerechte straf niet ontgaan. Hij was wellustig en zeer wreed en de Polen haten 
hem als de pest. 
 
Zondag 6 mei 1945 
Om 13.00 uur inde kerkdienst die onder leiding stond van Ds van Garderen, herdacht hij de 
bevrijding van ons land. Het was Psalm 100 en als tekst Joh.20: 30 en 31 waar hij over preekte. 
Onder deze kerkdienst gingen de eerste ploegen Engelsen het kamp uit om te vertrekken in 
westelijke richting. Er zijn nu nog alleen Fransen, Hollanders en Italianen in het kamp en in het 
revier. Oorlogsnieuws: de besprekingen over de capitulatie in ons land zijn gehouden in 
Wageningen. Ook Prins Bernhard was dierbij tegenwoordig, namelijk als bevelhebber van de 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. De geallieerde luchtmacht heeft weer grote 
hoeveelheden voedsel uitgeworpen bij Rotterdam en andere plaatsen. 
Zo zijn onder andere in Duitsland in kampen bevrijdt: Daladier, Bloum, generaal Gamelin.  
De Duitse minister voor propaganda de beruchte minister Goebels, heeft door zelfmoord een 
einde aan zijn leven gemaakt, evenals de beruchte Bormann. 
De stad Rangoon is gevallen op het eiland Tarakan zijn geallieerde troepen ontscheept. 
Ds Niemoller en de Oostenrijkse bondskanselier van voor de aansluiting zij nu ook vrij. Ook zij 
zaten in een concentratiekamp. 
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Maandag 7 mei 1945 
Van 15.00 tot 22.00 uur corvee bij nabijheid van het kamp met 300 man een grote met rogge 
beplante vlakte, kaal gemaakt voor het aanleggen van een noodlandingsterrein voor vliegtuigen. 
Ook Duitse burgers weren gedwongen door de Russen om hieraan mee te werken. Russische 
schildwachten waren bij hen aanwezig om hen te bewaken en hen zo nodig tot spoed aan te 
zetten. Je kon weer merken dat zij als de dood zo bang waren voor de Russen. 
Hier voor het eerst de Russische jachtvliegtuigen gezien die hier opstegen en daalden. Wat een 
snelheid hadden die dingen. Het waren de modernste jagers en zij konden zeker een snelheid 
ontwikkelen van 700 Km. Wij waren weer blij dat wij hiermee klaar waren, want de Russen ware 
nogal omslachtig en zij zagen wel dat wij niet veel zin hadden om deze werkzaamheden voor 
hen uit te voeren. In het kort gezegd zij mopperden op ons en lieten vaak hun misnoegen 
hierover blijken. Heel wat rogge is platgetrapt en stukgeslagen en heel wat greppels hebben wij 
gelijk gemaakt, maar gelukkig konden wij om ongeveer 22.00 uur inrukken. 
 
Dinsdag 8 mei 1945 
Om 17.00 uur werd bekendgemaakt dat de Engelse oorlogsleider Churchill een grote rede had 
gehouden waarin hij mededeling deed dat de oorlog in Europa was beëindigd en dat Duitsland 
had gecapituleerd. Het capitulatieverdrag was vanmorgen ingegaan om 0.01 uur. De 
verschillende personen werden genoemd, die het verdrag hadden ondertekend. De rede werd 
met de woorden “Op naar Japan” beëindigd. De 8e mei wordt gerekend als de dag van de vrede 
en zal ieder jaar gevierd worden. 
De Duitse “Alva” Seijs Inquard is gearresteerd. Om 18.00 uur op het voetbalterrein door een 
Russische majoor een redevoering gehouden over de bevrijding. Alle nog aanwezige 
krijgsgevangenen waren hierbij present. Een Franse tolk vertaalde de redevoering in het Frans, 
waarna de andere tolken het weer vertaalden in hun eigen taal. Zo was pater Voesten de tolk die 
het voor ons vanuit het Italiaans vertaalde in het Nederlands. Hij spreekt vloeiend Italiaans omdat 
hij enige jaren in Rome heeft gestudeerd. Zodoende konden wij deze Russische redevoering van 
A to Z volgen. Het was niet anders dan dat er rede was om te juichen, want Duitsland met Hitler 
aan het hoofd was neergeslagen. Veel propaganda kwam er ook nog bij te pas. Na afloop 
gejuich en hoera geroep en daarna konden wij weer inrukken. Veel bijzonders was het nu niet. 
 
Woensdag 9 mei 1945 
Prachtig weer en bovendien is het ook nog warm. Om 14.00 uur met zijn tweetjes het kamp 
verlaten en dwars door de roggevelden gegaan naar het dorp Neuburxdorf. Het doel van de toch 
is om te proberen wat melk te krijgen. Bij dit dorp lig ook het kerkhof waar onze gestorven 
landgenoten allen begraven liggen. In het dorp werd door de Russen juist het feest van de vrede 
gevierd, wat van verre hoorbaar was door het afschieten van artillerie en het korte tik tak van 
luchtdoelmitrailleurs. In het dorp zelf wemelde het van de Russische soldaten. Zo goed als allen 
met hele ritsen medailles op hun borst. Het merendeel was cavalerist. Ze keken ons wel aan en 
een heel enkele keer hielden ze ons aan en riepen iets tegen ons. Dan riepen wij “Kameraden” 
en “Holland”. Een korte uitroep en een glimlach en met “Kameraad” liepen we dan weer door. 
Het hele marktveld was herschapen met bloemen en vlaggen en overal stonden tafels en stoelen 
met witte lakens erop. Ze hadden al heel wat vuurwater op, want velen van hen waren reeds 
behoorlijk dronken. Af en toe schoot er eens iemand een mitrailleur af, wat beantwoord werd met 
een donderend hoera geroep, steeds driemaal. Wij vermeden deze drukte zoveel mogelijk om 
ongemerkt te blijven en kwamen gauw aan bij een boerderij, om te proberen om wat melk te 
verkrijgen. Het bleek ook een Russische keuken te zijn. Op de vraag van de Russen wie wij 
waren zeiden wij dat we Hollanders waren. De Rus knikte eens. Of hij er iets van begreep, wij 
wisten het heus niet. Maar na een kort moment kwam hij weer terug en had voor ons ieder een 
diep bord met droge rijst en een bord met gebakken spekdobbelsteentjes en ook nog 
uitgebakken spekvet. Hij gaf ons te kennen dat wij moesten gaan eten en dat lieten we ons niet 
zeggen. Maar het viel erg tegen, want het was erg machtig eten. De boer die het zag kwam bij 
ons zitten en gaf ons een kleine bus om er de rest van de dobbelsteentjes spek in te doen. Alles 
was nog heet. Toen kwam deze Rus ook nog aanlopen met een paar stukken tarwebrood. In de 
buitenlucht hebben wij ons te goed gedaan aan dit prinsenmaal, maar alles konden wij niet op en 
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de rest hebben we in onze broodzak gedaan. We bedankten deze Rus zo goed en zo kwaad als 
het kon en vertrokken om verder te gaan kijken. Jongen, jongen wat zaten wij vol. Ik dacht dat ik 
knapte, want we waren dit eten nog niet gewend. Op een verder gelegen boerderij kregen wij ten 
langen leste de begeerde drie flessen koemelk, waar deze hele toch om begonnen was. De 
Russen wisten niet eerder of de oorlog was vanmorgen om 0.01 uur afgelopen, zij waren net een 
dag te laat.  
Oorlogsnieuws: Mussert, Göring en de Duitse generaal Kesselring door de geallieerden 
gevangen genomen. Het capitulatieverdrag is heden geratificeerd.  
 
Donderdag 10 mei 1945 (Hemelvaart) 
Het weer is warm. Het lijkt wel volop zomer te zijn. Om 17.00 uur generaalappèl vanwege de 
herdenking van de Duitse inval op 10 mei 1940. Hier waren ook twee Engelse en twee 
Amerikaanse dokters bij. Tijdens de redevoering door aalmoezenier Voesten werd de vlag 
halfstok gehesen en na afloop opnieuw gehesen.  
 

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

 
Om 19.00 uur was er een herdenkingsdienst onder Ds van Garderen over Handelingen 1: 1-12 
en als tekst Matth. 28: 18b. Het was broeierig weer en het was erg warm in het Engelse theater. 
Aalmoezenier Voesten is door de Russen gebombardeerd als commandant van de Nederlandse 
krijgsgevangenen. De Russen kijken niet naar deze rang. Hij is officier zeggen ze en daarmee 
basta. Of hij dat als een grote eer neemt, ik weet het niet, maar je ziet hem nu ook al met een 
lange sleepsabel aan zijn zijde rondlopen. 
Wat hebben de Engelsen bij hun vertrek uit het kamp een heleboel laten liggen. Hoofdzakelijk 
ondergoed en oude uniformen. In een afzonderlijk vertrek hebben zij bergen ondergoed 
ingeleverd. Zeker te veel om het allemaal mee te nemen. Velen van ons hebben het beste er van 
uitgezocht. Ook ik heb vele paren sokken, nog mooie grote handdoeken en een zo goed als 
nieuwe legertrui meegenomen. Alles bij elkaar kan je er een halve spoorwagon mee vullen. Maar 
het kan niet meegenomen worden en deels is dat jammer. 
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Vrijdag 11 mei 1945 
Het is weer erg heet vandaag. Ds de Kluis is teruggekeerd van zijn avontuurlijke reis met de 
Amerikanen, maar het is hem niet gelukt en dat is jammer voor ons. Om 20.00 uur heeft hij een 
lezing gehouden over zijn reis. De reis moet niet plezierig voor hem zijn geweest.  
Met zijn tweetjes om 19.00 uur melk gaan halen in het dorp Neuburxdorf en zodoende ook de 
beschoten en uitgebrande trein gezien die in de lucht was gevlogen. Er lagen nog tientallen 
granaten bij de uitgebrande wagons en het was een geweldige ravage. Duizenden doosjes 
lucifers lagen ver in de omtrek verspreid, waarvan veel doosje nog goed waren. Zelfs hemels-
breed 500 tot 600 meter van de trein vonden we de verwrongen stukken rails tussen het koren of 
rogge liggen. We zijn maar vlug vertrokken, want het was het bleef een gevaarlijke plek. Er moet 
maar iets gebeuren en je bent de sigaar. Maar het doel van de toch in het dorp was door ons 
bereikt, want we kwamen met een liter of vier volle melk, zo van de koe, weer in het kamp aan. 
De melk hadden we gekregen van een leuk Russisch meisje. Toch waren wij met deze 
onderneming ongeveer twee uur onderweg geweest. 
 
Zaterdag 12 mei 1945 
Om 20.00 uur een vergeefse tocht gemaakt om melk te krijgen, want de Russen hadden het zelf 
nodig voor hun feest dat ze wilden houden. Het was 22.30 uur eer we weer in het kamp terug 
waren. 
 
Zondag 13 mei 1945 
Het is vandaag precies twee jaar gelden dat ik van huis ben gegaan. Waar is de tijd gebleven, 
met alle ellende die je hebt meegemaakt? Vanmorgen om 06.30 uur met een grote omweg het 
kamp uitgegaan, omdat er steeds een Russische post op en neer fietste. Het was weinig melk en 
er kwam nog bij dat bij het koken de melk door ging lopen, zodat wij nog niets hadden en dat nog 
wel nadat wij met er ons drieën op uitgegaan waren. We hadden dus pech gehad.  
Om 13.30 uur het kamp opnieuw verlaten en pas om 21.00 uur teruggekeerd. Het doel van de 
tocht was een grote Duitse suikerfabriek die een paar uur verder van het kamp verwijderd lag en 
waarvan wij de paar grote schoorstenen onduidelijk tegen de lucht zagen afsteken. Eerder om 
10.00 uur hadden wij eerste de kerkdienst meegemaakt die onder leiding van Ds van Garderen 
plaatsvond. Hij sprak naar aanleiding van psalm 89 en als tekst Deut. 33: 15. 
Het is erg warm weer en drukkend heet. Toen wij met ons tweeën (Piet, Vonk) op stap gingen. 
Vlak bij het doel van de reis zagen zij op een zijspoor een lange trein geheel uitgebrand. Het 
bleek Nederlands materieel te zijn. De zogenaamde nieuwste elektrische treinstellen zagen we 
hier staan, zeker een lengte van driehonderd meter. Ze waren beschoten met vliegtuigen, want 
er zaten honderden van die gaten in. De trein was uitgebrand, geplunderd en leeggeroofd. Het 
was een treurig gezicht dit prachtige materieel van onze Spoorwegen daar zo te zien staan. 
Bij de suikerfabriek aangekomen bemerkten wij dat er nu posten voor stonden en dat het niet 
meer mogelijk was erin te komen. We hebben nog vele minuten op allerlei manieren geprobeerd  
Om erin te komen, en ten laatste bleek dat er met geen mogelijkheid met de Russen gepraat kon 
worden. Zo zijn we tenslotte weer vertrokken zonder de bruine suiker waar wij deze tocht voor 
ondernomen hadden. Wij zijn over Burxdorf en Langeriet terug gegaan in de richting van het 
kamp. Alle dorpen bleken volgepropt te zitten met Russische troepen, meestal cavalerie.  
In een van deze dorpjes zagen we een Russische keuken en wij er op af. We maakten het 
gebaar van vingers naar de mond brengen en de kok die het zag knikte, want de troep had niet 
gegeten, dat zagen wij. En toen kwam er ineens een Russische onderofficier met een lange 
sleepsabel op zijn zij erbij staan en vroeg hij iets aan de kok in een voor ons onbegrijpelijk taaltje. 
Wat was het? Hij kwam naar ons toe en maakte een teken met zijn vingers naar zijn mond. We 
kregen van de kok een groot stuk brood en een grote schotel met Russische soep, waarin allerlei 
groenten zaten, alsmede erwten en fijne schijfjes aardappel. Ook zaten er kruiden in, dat kon je 
goed proeven. Toen wij daarmee klaar waren, gaf hij ons nog een groot bord droge rijst met 
uitgebakken spekvet en kleine dobbelsteentjes uitgebakken spek. We aten onze buik rond en 
hebben de rest wat wij niet op konden eten in onze broodzakken gedaan om het mee te nemen. 
We bleven nog wat zitten om uit te rusten en dat werd ons ongeluk, want ineens riep de kok ons 
en wenkte om met hem mee te gaan. De slimmerik bracht ons bij een stenen gebouwtje. We 
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zouden zeggen, een bakhuis dat bij de boerderij hoort. Hier stond een grote kookketel, voor het 
komen van veevoeder en hij beduidde ons dat wij de wanden van dit schuurtje moesten gaan 
witten. Hij gaf ons een emmer en een grote kwast en wij konden beginnen met het werkje. 
Beurtelings hebben we gewerkt en op een gegeven ogenblik zakte ik ook nog door de stoel en 
kreeg de emmer met witkalk over mijn schoenen. Met veel pijn hadden we het eindelijk klaar en 
ging de kok inspectie houden. Het bleek gelukkig nogal naar zijn zin te zijn, want hij knikte en 
toen waren wij klaar. Die domme Rus was ons nog te slim af geweest. Hij heeft gedacht, eten, 
dan er ook voor werken en wij konden toch moeilijk weigeren. Ook zagen we nog een generaal 
die inspectie kwam houden, vergezeld van een stel andere officieren. We konden merken dat zij 
ons niet mochten zien, want we werden achter gehouden tot het bezoek afgelopen was. Een 
zakdoek scheen voor deze Russische generaal een onbekend voorwerp te zijn, want hij snoot 
zijn neus op de bekende boeren manier, waar wij in stilte hartelijk om moesten lachen. Het was 
een spannende dag geweest en wij hebben zeker met ons tweeën een dikke 20 tot 25 kilometer 
afgelegd, op wegen waar we nog nooit waren geweest. 
 
Maandag 14 mei 1945 
Het is niet zo warm meer, het weer is wat omgeslagen. Het kamp uitgaan wordt moeilijker voor 
ons. De Russische posten staan uit te kijken en lossen af en toe een schot. Bovendien is de 
draad weer hersteld en opnieuw dichtgemaakt. 
Hoe zou het thuis zijn, met al de doorgestane ellende? We weten er niets van, laat staan hoe de 
toestand is in ons land. Het is nu vier maanden geleden sinds wij (ik) het laatste nieuws 
doormiddel van de post hebben ontvangen. We moeten maar vertrouwen hebben in God, die 
ons zo vaak heeft beschaamd en het zeker wel zal maken met ons allen. 
 
Dinsdag 15 mei 1945 
Er zijn geruchten dat wij vandaag zouden vertrekken, maar er is niet veel van te merken. 
We hoorden dat alle Amerikaanse troepen Europa verlaten en na een korte speciale opleiding 
worden ingezet tegen de Jappen. Dat zal nog een klein jaar gaan duren. Ook in Engeland zal 
hetzelfde geschieden. Ja, nu hebben zij de handen vrij om de Jappen nog meer murw te maken.  
Ook vandaag was het moeilijk om het kamp te verlaten, wegens de voortdurende controle van 
de Russische posten. 
 
Woensdag 16 mei 1945 
Nog steeds verlaten velen gepakt en gezakt op slinkse wijze en in stilte het kamp, om op die 
manier over de Elbe te komen. Van de Russische commandant toestemming gekregen om te 
schrijven naar de onzen in Nederland. Of er iets van terecht zal komen, ik vrees er voor, want in 
Duitsland is het nog een grote chaos. 
Het blijkt nu wel, dat het verlaten van het kamp om op die manier over de Elbe te komen, niet zo 
eenvoudig is, want reeds zijn verschillenden van ons terug gekomen omdat de toegangen over 
de Elbe worden bewaakt door de Russen.  
 
Donderdag 17 mei 1945 
We lopen weer in het kamp met alleen een kort broekje aan. Het is volop zomer en het is 
snikheet. Toch zijn we vanmiddag met ons tweetjes het kamp uitgekomen. We hebben een 
wandeling gemaakt naar een aspergebed, een klein kwartiertje van het kamp verwijderd.  
Er waren reeds meerdere liefhebbers geweest, dat konden we goed merken, maar ondanks dat 
hebben we er toch nog een paar maaltjes afgehaald. 
Nieuws: de hele etappedienst van het eerste Canadese leger in Nederland is ingezet voor de 
voedselvoorziening in de provincies Noord- en Zuid-Holland, alsmede de provincie Utrecht. 
Generaal Eisenhower heeft verboden dat de geallieerde krijgsgevangenen op eigen gelegenheid 
de kampen verlaten. De afvoer van de krijsgevangenen is in volle gang.  
Er worden per dag ongeveer 20.000 man per vliegtuig afgevoerd om op die manier vlugger hun 
eigen land te bereiken 
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Vrijdag 18 mei 1945 
Er is wel nieuws, maar het is van weinig belang. Wel is het nog steeds onbekend voor ons 
wanneer we dit kamp verlaten en naar de Amerikanen afgevoerd zullen worden. 
 
Zaterdag 19 mei 1945 
De Fransen in ons kamp hebben bericht gekregen dat zij binnen drie dagen vertrekken om 
afgevoerd te worden naar huis. 
Oorlogsnieuws: Hitler had voor zijn dood bevel gegeven aan de beruchte SS om alle 
gevangenen in de concentratiekampen te doden. Ja, men zegt zelfs dat de Wehrmacht dit bevel 
had gekregen voor de krijgsgevangenenkampen, maar dit heeft geweigerd. In vele gevallen is 
deze eerste order niet ten uitvoer gebracht kunnen worden, dankzij de snelle opmars van de 
geallieerden. Er zijn ontzettende toestanden in deze concentratiekampen aangetroffen. Ten 
hemel schreiende toestanden, die men niet gedacht had en dat in de 20ste eeuw, de eeuw van de 
beschaving.  
 
Zondag 20 mei 1945 (Eerste Pinksterdag) 
De Fransen zijn vannacht om 02.30 uur vertrokken en afgemarcheerd, men zegt in de richting 
van de stad Torgau. Deze stad ligt aan de westzijde van de Elbe, ongeveer 25 tot 30 km ten 
noorden van Mühlberg aan de Elbe. Om 07.00 uur is het reveille en om 07.30 uur kwam het 
bericht dat wij om 09.30 uur klaar moeten staan om af te marcheren. Wij boffen, want we hebben 
een kleine vierwielige wagen, een zogenaamde holder de bolderwagen en daar hebben wij al 
onze bagage met de nog aanwezige levensmiddelen op geladen. Het kon niet met ons vieren. 
We hebben nog brood met het toebehoren voor deze dag ontvangen en zo staan we klaar om te 
vertrekken. Je ziet van alles, hele grote wagens met een disselboom ervoor, opgeladen met 
bagage van vele mannen, men lost elkaar dan gedurende het rijden af en men behoeft niet te 
zweten van de mee te voeren bagage. Zelfs de onderstellen van voormalige kinderwagens zie je 
klaar staan om met de stoet mee te gaan. 
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10. Nabeschouwingen van de periode van 23 april tot en met 20 mei (eerste 
Pinksterdag) 

Doorgebracht in het Stamlager IV-b Mühlberg a/d Elbe in het door de Russen bezette 
gebied ten oosten van de Elbe. 
 
Die zondagmiddag zullen velen van ons niet meer vergeten. De spanning die er in het kamp 
heerste toen wij in de verte de artillerie hoorden en de mitrailleurs ratelden en toen de bevrijding 
door de Russische legers. Het waren momenten om niet te vergeten. Wij waren wel 
teleurgesteld dat het de Amerikanen niet waren, maar vrij waren we. De eerste dagen konden wij 
ons dit feit niet realiseren, maar toen wij voor de eerste keer het kamp uit waren, bemerkten wij 
dit pas ten volle, frank en vrij te kunnen rondlopen. Onmiddellijk na de Russische bevrijding 
begon het brandschatten van de omliggende dorpen, door alle krijgsgevangenen. Ja, honderden 
gingen het kamp uit om levensmiddelen te bemachtigen. En voornamelijk het dorpen Mühlberg 
was het centrum waar iedereen naar toe ging. Jammer dat onder andere de Amerikanen en 
Engelsen niet alleen voedsel meenamen, maar zich ook niet ontzagen om andere voorwerpen 
mee te nemen, onder andere radiotoestellen en dingen waar zij niets aan hadden. Of de 
Nederlandse gevangenen dit ook hebben gedaan is mij niet bekend.  
Direct na de bevrijding werd het eten beter, want de Russen zeiden jullie hebben genoeg honger 
geleden, dat is nu afgelopen. Bij deze tochten is een enorme hoeveelheid eten meegenomen. 
Men kwam zelfs met geslachte varkens het kamp binnen. Men vertelde dat de Russen op een 
boerderij gewoon een salvo met hun geweermitrailleur door zijn kop joegen en het varken 
slachtten. Enkele stukken hielden ze zelf, en de rest gaven ze cadeau. Hetzelfde gebeurde met 
kippen, zodat na enkele dagen geen kippen meer in de omtrek van het kamp te vinden waren. 
Eieren werden met tientallen stuks meegenomen. Iedereen was gek om zijn maag weer eens te 
vullen, zodat er gekookt en gebakken werd tot in het middernachtelijke uur. De ovens waren 24 
uur aan om alles te braden en klaar te maken. Zelfs een gehele barak deed dienst om 
afgebroken te worden door brandstof. Het was een gek gezicht om in de kampstraat alleen de 
betonnen fundering te zien. De rest was zo goed als verdwenen. De Fransen deden het 
georganiseerd, zelfs met paard en wagens van het kamp gingen zij er op uit. Ze kwamen bepakt 
en gezakt met hoog opgeladen wagens weer in het kamp terug. In het dorp Mühlberg waren vele 
zogenaamde Wehrmachtsmagazijnen, dat warende opslagplaatsen waar de levensmiddelen 
voor de Wehrmacht opgeslagen lagen. En deze magazijnen moesten het ontgelden, want zij 
werden bestormd. De Russische schildwachten deden een oogje toe en lieten iedereen zijn gang 
gaan, totdat het af en toe een beetje te erg werd. Dan schoot hij eens zijn geweermitrailleur in de 
lucht af en iedereen stoof naar links en naar rechts en zocht een goed heenkomen.  
De angst voor de Russen zat er diep in, want vele honderden inwoners hadden de vlucht 
genomen naar de westzijde van de Elbe zodat de huizen er verlaten bijstonden. Door de 
inwoners van Mühlberg zelf is ook heel wat geroofd, wat wij met eigen ogen hebben gezien. 
Hele huisgezinnen hebben bij de naderende komst van de Russische legers zelfmoord 
gepleegd. Zelfs de kleine kinderen deelden in dat lot. Beter dood, dan onder de Russen te 
moeten leven, was hun gedachte. 
En dan de daden tegenover de vrouwen en meisjes, honderden zijn er verkracht door de 
Russen, zelfs oude vrouwen van 70 jaar deelden in dat lot. Ze moesten hun lang opgekropte 
woede uitleven. Een van ons heeft het zelf meegemaakt dat in een huis, of het in Mühlberg is 
geweest is niet bekend, dat hij met anderen was binnengegaan, de moeder dood in een stoel 
zat, half ontkleed en in een andere stoel geheel ontkleed een meisje van tussen de 20 tot 25 jaar 
en in de bedstee geheel naakt eveneens een meisje. Allen waren door schotwonden in de nek 
om het leven gebracht nadat zij van tevoren door de Russen onteerd waren. Dergelijke 
gruweldaden zijn door de Russen in massa gepleegd. Vandaar de angst bij de Duitsers voor de 
Russen. De Duitsers waren zelfs zover gekomen, om aan ons te vragen of wij bij hen wilden 
blijven om te slapen en te eten. Zij waren dan niet angstig voor de Russen, want die bleven dan 
uit hun huis en lieten hen dan vrij. Er waren zelfs jonge meisjes die ons ten huwelijk vroegen. 
Even naar de burgemeester van het dorp en de zaak was voor elkaar. Zij konden dan met ons 
mee en na aankomst in de Amerikaanse zone lieten ze zich dan in het eerste het beste dorp 
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weer van je scheiden. Zij hadden dan hun doel bereikt om te ontvluchten uit de Russische 
bezettingszone. Maar het tekent de mentaliteit van de Duitse vrouwen en meisjes, de angst die 
eruit sprak om weg te komen van alles wat Russisch was. 
Wij hebben op de vele tochten buiten het kamp en er waren behoorlijke afstanden bij, nooit last 
gehad van de Russen, maar zijn steeds vriendelijke door hen ontvangen. En eten kreeg je altijd 
van hen. Op het laatst moest je wel oppassen, want zij hadden lelijke gewoonten om ook je ring 
en horloge te vragen. Het is zelfs gebeurd, dat een marineman van ons een Rus hielp, die een 
defect aan zijn motor had en nadat hij dit voor de Rus had verholpen de Rus hem op dreigende 
toon commandeerde zijn polshorloge af te geven. Bang voor verdere dreigementen heeft hij dat 
toen maar gedaan. Deze marineman moest na dat avontuur niet veel meer van de Russen 
hebben. Ze hadden bij hem afgedaan. Na de bevrijding hebben wij tot aan het vertrek nog nooit 
zoveel snert gegeten. Iedere dag was het weer hetzelfde “snert” en zo ging het maar door. De 
laatste week werd het afgewisseld met roggepap en vlees. Na een paar dagen kotsten we ervan, 
evenals van de snert. Het was teveel van het goede. De heimelijke angst die bij ons aanwezig 
was kon je echter niet meer onderdrukken. Je hoorde veel verhalen en geruchten en zodoende 
begonnen wij wel eens te twijfelen of wij ooit uit de handen van de Russen verlost zouden 
worden. Het was dan ook een grote vreugde toen het bevel kwam dat wij moesten vertrekken. 
De spanning was weg en het begin om naar huis te vertrekken was aangebroken. Iedereen 
juichte en was blij dat hieraan een einde was gekomen. Geen licht, geen water, geen nieuws, 
want na het vreselijke bombardement van Falkenberg waren er ook geen berichten meer, die 
bekend gemaakt konden worden. Het begon erg saai voor ons te worden, maar toch heeft 
Kamphuis het gedaan weten te krijgen dat wij toch nog vele nieuwsberichten hebben gekregen. 
Vermoedelijk heeft hij deze berichten gekregen van de inwoners die vlak bij het kamp woonden. 
Velen van ons zijn doodziek geworden bij het nuttigen van het vele eten. Hun maag kon er niet 
meer tegen en hun darmen konden het vele vet niet meer verdragen. Velen van hen zijn erg ziek 
geweest, maar waren na een dag of drie weer beter. Ikzelf heb nooit last van deze overgang 
gehad en niets nadeligs ervan ondervonden. Zelfs zijn er een paar doodziek naar het 
Krankenrevier gebracht en men verkeerde in de menging dat zijn dood zouden gaan. Maar het is 
nog goed afgelopen en zij zijn weer beter geworden. En zo eindigde ook deze periode van ons 
bestaan in het kamp en ging de mars aanvangen die ons naar het westen zou voeren, naar huis. 
“Kompas het Westen” zoals de opperschipper Heerschap het in marinetermen tegen ons zei. 
Wat staat ons nog te wachten eer wij thuis bij vrouw en kinderen zullen zijn?  
 
 
Uittocht naar Torgau 
Om 01.30 uur zijn we ze goed en zo kwaad als het kon opgesteld om af te marcheren. Alleen de 
Italianen zijn nog in het kamp. Wanneer zij weggaan is nog niet bekend. Het is een wonderlijke 
optocht die het kamp verlaat. Een optocht die men niet meer zal zien na deze zeldzame 
gebeurtenis. Voorop met de Nederlandse vlag en daarachter een 1.000 tot 1.200 man 
Nederlandse krijgsgevangenen in allerlei uniformen, Marine en Landmacht een bonte 
verscheidenheid, met allerlei voertuigen, zelfs kinderwagens ware er bij. Het geheel onder 
geleide van een Russische soldaat, die ons van het ene dorp naar het andere begeleidde, om zo 
door de bezettingszone van de Russen te komen, tot aan de stad Torgau, wat het einddoel van 
de reis schijnt te zijn.  
 



174 

 
Vertrek van de Nederlanders uit Stalag IV-b Mühlberg 

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

 
Wij zijn welgemoed en het weer is gelukkig droog, met dragelijk weer. Ds de Kluis en Ds van 
Garderen hebben een fiets, zodat zij af en toe langs de colonne kunnen rijden en omdat Ds van 
Garderen slecht ter been is, om deze lange reis geheel te voet af te leggen.  
 

Reconstructie van de voettocht naar Torgau  
(E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018).  
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Het weer wordt gaandeweg beter en zo gaan wij over Burxdorf, Kossdorf, Stehla, Packisch, 
Kaucklitz, Arzberg maar Torgau. Het zal een afstand van tegen de 25 tot 30 kilometer zijn. 
 
Onderweg kapotte tanks, luchtdoelgeschut en ander geschut langs de wegen zien staan. Veel 
afwisseling onderweg gezien en ook een grote rustpauze gehouden. Zo kwamen wij in de late 
avond bij de Elbe aan, waar wij de stad Torgau aan de overkant zagen liggen. 
De voetbrug en de grote spoorbrug waren totaal door de Duitse troepen vernield en niet meer te 
gebruiken. De Russische pioniers hadden ter plaatse een grote vaste brug over de Elbe 
geslagen, waar wij over konden trekken. De Elbe is daar zeker ongeveer een paar honderd 
meter breed.  
Het had heel wat in het lijf om te weten te komen waar wij naartoe moesten, maar eindelijk 
scheen het doel bekend te zijn. Door de hele stad zijn we gegaan, waarbij bleek dat er ook hier 
door oorlogshandelingen heel wat schade was aangericht. Tegen de schemer zagen wij een 
grote kazerne, of liever een kazernecomplex te voorschijn komen. Het bleek een grote 
Wehrmachtkazerne te zijn.  
 

 
De “Kaserne des Reiter Regimenst” waar voor enkele dagen onderdak werd gevonden  

(stadsplattegrond Torgau 1938). 

 
Bij aankomst bemerkten wij dat hier ook de Fransen lagen die ’s nachts vanuit ons kamp 
vertrokken waren en reeds een plaats hadden gevonden. Na veel heen en weer gescharrel toch 
eindelijk met vijf man een kamer gekregen om er in te slapen en ook de nodige dekens 
gekregen. Zodoende was het reeds 22.30 uur geworden eer wij ons eens konden wassen. Wij 
waren na deze mars doodmoe en verlangden erg naar een flinke rust en om te gaan slapen. 
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Slaapzakken en dekens hebben wij genoeg, maar eten? Jawel, om 23.30 uur kwam het bevel 
om aan te treden en kregen wij van de Russen een flinke portie Russische soep met brood erbij. 
Het was ruim middernacht toen wij eindelijk klaar waren en wij ons neer konden leggen om eens 
behoorlijk te gaan slapen. Een ieder van ons was doodmoe. Wij hebben als een blok geslapen 
en zijn die nacht niet meer wakker geworden.  
 
Maandag 21 mei 1945 (Tweede Pinksterdag) 
We zijn pas om 09.00 uur opgestaan, hebben brood en soep uit de keuken gegeten. Daarna van 
11.00 tot 16.30 uur aardappelen geschild bij een Russische keuken en beloond met een paar 
koppen koffie, die Russische meisjes aan ons gaven. Na afloop hebben we uit die Russische 
keuken nog extra soep met grote brokken vlees erin gegeten, zeker wel een pond en eerder 
meer dan minder. We moesten ook nog een extra portie meenemen. Alles in deze keuken was 
vrouwelijk personeel. Waar al die Russische vrouwen en meisjes vandaag komen is mij een 
raadsel. De periode van snert was afgelopen. Het is nu de Russische soep die er voor in de 
plaats is gekomen. In ieder geval smaalt het beter dan de witte bonen en de roggepap, waar wij 
zo langzamerhand van kotsten. Wij zijn vanmiddag opnieuw door de Russen geregistreerd, de 
zoveelste keer. Het gerucht gaat, dat wij hier gauw vandaag gaan en wel naar huis. 
N de loop van de middag zijn hier nog veel Fransen aangekomen, alles met grote auto’s. Ook 
veel Belgen, je kunt het zo gek niet bedenken of je ziet het hier. Zo zijn er bijvoorbeeld 
Nederlandse politiemannen in volledig uniform, waar ze vandaan komen weet ik niet. Dan zie je 
weer transporten met vrouwen en kinderen, het is een bonte verscheidenheid. Het lijkt wel of alle 
talen en tongen van de hele wereld hier aanspoelen. 
In de avonduren zijn we naar een openlucht filmvoorstelling wezen kijken. Op de muur van een 
kazernegebouw een groot wit doek. Daarna een auto met een volledige bezetting en de 
filmvoorstelling nam een aanvang. Wat anders had het kunnen zijn dan een Russische 
oorlogsfilm, een propagandafilm natuurlijk. Maar al met al was het eens een afwisseling voor 
ons, deze openlucht bioscoopvoorstelling die de Russen ons aanboden. Na afloop was het 
precies middernacht toen wij weer naar bed gingen. 
De staf Torgau was het hoofdkwartier van de Duitsers en hier heeft het OKW gezeteld. Dat 
hoorde ik pas later. Het is een geweldig complex van gebouwen, die allen namen dragen van 
Duitse veldheren uit lang vervlogen jaren. Je moet oppassen of je verdwaalt erin, in dit grote 
complex van kazernegebouwen. 
 
Dinsdag 22 mei 1945  
De hele dag stromen hier allerlei personen het kamp binnen; krijgsgevangenen, civiele 
personen, dus burgers, dan weer vrouwen en kinderen. Het is een volksverhuizing als je het zo 
ziet. Er zitten in deze Wehrmachtskazerne duizenden en duizenden, men zegt zelfs meer dan 
tienduizend mannen, vrouwen en kinderen. Om 13.00 uur was het voor ons baden in een 
primitief gebouwtje, een soort waslokaal om het zo maar eens te noemen. Er waren tenminste 
waterkranen en een ieder van ons kreeg een waskom in zijn bezit. In een hoek van het lokaal 
stond een groot benzinevat op stenen geplaatst, waaronder een vuurtje brandde. Men kon 
zodoende heet en koud water gebruiken. Allemaal uitkleden met een man of dertig en we 
konden beginnen, terwijl de hele familie poedelnaakt zich stond te wassen, kwam er plotseling 
een stel Russische meisjes binnen die zonder blikken of blozen ons begonnen te inspecteren of 
wij wel zindelijk waren en het zeep niet spaarden. Zij bekeken ons van top tot teen en er was 
geen een die een woord sprak of een grapje hierover maakte. Ze hadden allen een zogenaamde 
Rode Kruis band om hun arm. Later hebben wij veel moeten lachen om deze vrouwelijke 
inspectie. Vooral bij verschillenden die zij nakeken om te zien of zij soms ongedierte op hun 
hoofd hadden en ook op andere plaatsen van hun lichaam. Bij de uitgang kreeg iedereen een 
papiertje waarmee hij eten kon krijgen. 
 
Woensdag 23 mei 1945 
Vanmiddag zijn er al 4.000 Franse krijgsgevangenen van hier vertrokken. 
Nieuws is er niet veel, zo heeft ons land 250000.000 dollar geleend van Canada, hoofdzakelijk 
voor voedselaankoop. Het eerste Amerikaanse leger heeft nu Europa verlaten om ingezet te 
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worden tegen de Japanners. De Duitsers hebben in ons land een laatste gruweldaad begaan 
naast het vele wat zij al hadden gedaan, komt ook nog dat zij met springladingen de dijk van de 
grote polder de Wieringermeer in de lucht hebben laten vliegen. Zodoende is de hele polder, die 
al jaren in cultuur was, opnieuw veranderd in een binnenzee. Het zal maanden duren eer de dijk 
weer dicht is en de polder opnieuw droog is. Laat staan van de huizen die straks als puinhopen 
teruggevonden worden, de inboedel en alles hebben deze mensen verloren. 
Er wordt hier per dag voor ongeveer 11.000 mannen gekookt. Mannen is niet het juiste woord, 
want er zijn ook vrouwen en kinderen bij. 
 
Donderdag 24 mei 1945 
Het bericht is gekomen dat wij vertrekken en wij hebben alles al klaar staan. Is het weer een loos 
gerucht, zoals we zo vaak horen?  
Om 18.45 uur te voet vertrokken en ongeveer drie kilometer gelopen naar het punt van waar de 
Amerikanen ons zouden afhalen met grote legerauto’s. Maar het is loos alarm en we zijn weer 
teruggemarcheerd naar de kazerne. Om 22.30 uur weer hetzelfde bericht. Nu maar weer 
afwachten tot nadere order. 
Weer om 23.00 uur aantreden, omdat de Amerikaanse legerauto’s waren aangekomen en nu 
eindelijk in de wagens plaatsgenomen met al onze bagage bij ons. We staan volkomen 
opgepropt, zij aan zij, tegen elkaar aan, met liefst 40 man in één auto. Het is volkomen nacht en 
wij staan maar te wachten, te wachten en er komt geen beweging in. 
 
Vrijdag 25 mei 1945 
Om 02.15 uur na een paar uur in de auto’s te hebben gestaan, het bevel gekregen om er weer 
uit te gaan. De Russische commandant wilde niet hebben dat wij in de nacht vertrokken, hij vond 
het te gevaarlijk. Als er ongelukken van zouden komen, dan was hij de verantwoordelijke man. 
Iedereen is weer naar zijn kamer gegaan om nog een paar uur te gaan slapen en zo hebben we 
weer voor een paar uur ons bed opgezocht. Het is 05.00 uur en iedereen is er uit en we maken 
ons allen klaar, wassen ons en eten nog iets voor we hier vandaan gaan. Het is 06.00 uur en 
opnieuw nemen we plaats in de grote legerauto’s van de Amerikanen. We staan met 40 man zij 
aan zij en staan als haringen in de bekende ton. De bagage staat tegen de hoge afrasteringen 
rondom de auto’s. Het is 07.00 uur eer wij pas afmarcheren. Het transport is meer dan 1.000 
man. De auto’s worden bestuurd door de bekende negerchauffeurs van het Amerikaanse leger. 
Kerels die rijden als duivels, maar ware meesters zijn in het besturen van deze zware 
legerauto’s. De tocht gaat over golvend terrein, Limburg in het klein om het ze eens te zeggen. 
We gaan over de stad Gotha naar het grote vliegveld Polenz. Polenz was een ontzaggelijk groot 
vliegveld van de Duitse luchtmacht. Gedurende deze tocht hebben we heel wat ellende van de 
afgelopen oorlog gezien. Over het kleine riviertje de Mulde een zijriviertje van de Elbe, zagen wij 
voor het eerste de Amerikaanse troepen. De stad Gotha was grotendeels verwoest, vermoedelijk 
door de luchtbombardementen van de geallieerden. Bij onze aankomst in Polenz zagen wij voor 
het eerst de ontzaglijke grote van dit Duitse vliegveld. Met 25 man tegelijk zijn we daarna door de 
Amerikanen geregistreerd, wat ons vreemd in de oren klonk, was dat wij door dit Amerikaanse 
legerpersoneel in onze eigen taal werden toegesproken. Dit deed ons goed en toen naar het 
voor ons bewoonde gebouw. Daarna weer aantreden om te baden in grote tenten die door de 
Amerikanen voor dat doel waren neergezet. Na een lekker bad doorgegaan naar een tent, waar 
een paar Amerikaanse soldaten klaar stonden met kleine pompen en ons van onder tot boven 
bestoven met het bekende DDT-poeder. Weer aankleden en naar het gebouw waar wij waren 
ondergebracht. De ligging is in één woord treurig, er is geen stro, geen bedzakken of iets van 
dien aard. Het komt er dus op neer, dat je op de vloer slaapt. Er is niet veel aan te doen. Eten 
geven de Amerikanen ons niet, je krijgt wat kleine blikjes, aardappelen moet je zelf maar pakken, 
want die liggen overal in kasten en in hokken en je eigen potje klaarmaken op een eigen vuurtje. 
Gelukkig dat wij nog levensmiddelen hebben meegenomen vanuit Mühlberg, als is het niet veel 
meer en zo koken wij ons eigen beetje eten. Brood is geroosterd, bijna alles is afkomstig van de 
voormalige Duitse Wehrmacht. Nee, Amerikanen, jullie vallen mij erg tegen, dat hadden wij ons 
anders voorgesteld. Maar afijn, we zijn in de richting van ons land en lang kan het niet meer 
duren en wij zijn weer thuis bij vrouw en kinderen. 
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In de namiddag hebben we eens een kijkje genomen en zijn eens op verkenning uitgegaan. Wat 
is dit terrein enorm groot. Wel een honderdtal vliegtuigen van de eenpersoons jagers tot de 
viermotorige bommenwerpers liggen op alle mogelijke plaatsen in puin en in de soep. Ja, kunt 
zien dat dit alles moedwillig is gedaan. Vliegtuigen heeft men met de in werking zijnde motoren 
eenvoudig tegen een wal laten aanrijden of tegen betonnen bunkers, alleen met het doel ze niet 
onbeschadigd in handen van de vijand te laten vallen. Verbrande hangars en in brand gestoken 
gebouwen, het is een beeld van volkomen vernieling. En zo kan je wel een uur lopen en steeds 
zie je hetzelfde beeld. Ik hoorde later dat er op dit vliegveld een ondergrondse kazerne was 
aangelegd met slaapzalen, munitiemagazijnen, recreatieverblijven, ziekenzalen, enz. Dit alles 
lag enige meter diep onder de grond. De A.O.O.I. C. Dronkers (kgf. 104432) heeft mij dit later 
zelf verteld, want die was er met een collega in geweest en had een kijkje genomen. Maar zij 
durfden niet ver weg te gaan, want zij vreesden te verdwalen in deze onderaardse ruimten. 
Bovendien kwamen ze borden tegen waarop stond “pas op landmijnen”, en toen kregen ze 
helemaal de schrik te pakken en zijn ze zo vlug als het kon en goed uitkijkend teruggegaan. 
 
Zaterdag 26 mei 1945 
Ook deze dag hebben we ons eigen potje gekookt. Ook heb ik Ds J. Bronsgeest (kgf. 271259) 
nog gezien. Hij is afkomstig uit het Stamlager IV-d Torgau.  
Weer zijn er grote transporten van Franse krijgsgevangenen hier aangekomen en ook weer 
vertrokken in westelijke richting. Ook in de loop van deze dag een vrij groot transport van Noorse 
officieren aangekomen. Ook weer Nederlandse officieren hier aangekomen. We eten de laatste 
dag er goed van, maar je moet alles zelf klaar maken en je eigen potje maar zien te komen. De 
Amerikanen bemoeien zich daar niet mee en laten je je gang maar gaan. 
Volgens de geruchten die we horen, gaan we morgen hier weg, want het is hier een zogenaamd 
doorgangskamp. Dit kamp heet “Geallieerden POW kamp Polenz”.  
Om 22.00 uur kwam het bericht door dat wij morgen om 10.00 uur met Amerikaanse legerauto’s 
van hier vertrekken, welke richting is ons onbekend. 
Iedereen maakt zich gereed en pakt eventueel zijn bagage. Komt het bericht, dan zijn we klaar 
om op te stappen. Iedereen is benieuwd waar we nu weer naar toe zullen gaan. 
 
Zondag 27 mei 1945 
Het was vanmorgen weer vroeg dag. Om 06.30 uur gewassen. Je bent een beetje onder de 
indruk van het vertrek, want iedere schrede brengt ons dichter bij hen naar wie ons verlangen 
uitgaat. Om 08.00 uur protestantse godsdienstoefening en een laatste samenkomst onder leiding 
van Ds de Kluis. Als tekst had hij gekozen het laatste vers van psalm 121: namelijk de Heere 
beware Uw ingang en uitgang. Hij bedankte Ds van Bronsgeest voor alles wat hij voor ons had 
gedaan en wenste hem het beste toe. Ds Bronsgeest blijft hier nog achter voor eventuele 
verdere transporten van Nederlandse krijgsgevangenen. Om 11.00 uur waren wij allen weer 
ingeladen op de bekende Amerikaanse legerauto’s en gingen we met een hele lange rij van deze 
auto’s, ik schat een aantal op 40 tot 50 stuks, op weg in onbekende richting. 
Deze afmars was een leuk gezicht, met 45 man met de bagage erop, dicht opeen gepakt en 
bemand met de bekende negerchauffeurs van het Amerikaanse leger. Ook een grote afdeling 
Fransen was hierbij ingedeeld. De tocht werd bekend gemaakt en het gaat naar een groot 
spoorwegstation in de stad Leipzig. We konden merken dat de voorsteden van Leipzig zwaar 
hadden geleden van de geallieerde bombardementen en toen wij door de stad Leipzig reden 
konden wij met eigen ogen aanschouwen hoeveel puinhopen er waren. Grote kraters waar grote 
gebouwen in konden verdwijnen, verwoeste gebouwen en huizen bij tientallen. Het was een 
beeld van grauwe verlatenheid wat wij kilometers door Leipzig rijdende konden zien. 
En zo kwamen wij om 11.30 uur in een groot station aan. Om 12.00 uur waren we ingeladen in 
de wagons, waarvan er nog veel meer klaar stonden. In elke wagon met 35 man plaatsgenomen. 
Brood, kaas, bussen vlees, water, alles was reeds in de wagons aanwezig en zo konden we 
alleen nog maar wachten op het sein van vertrek. 
Onderweg hebben we tientallen, ja honderden Duitse soldaten gezien. Ze waren zeker van hun 
onderdelen weggelopen om op die manier zo spoedig mogelijk hun haardsteden te bereiken en 
zich te onttrekken aan de krijgsgevangenschap. Een ieder is in een prettige stemming want wij 
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komen steeds dichter bij ons land. We kunnen het nog niet indenken dat wij werkelijk naar huis 
gaan. Om 13.30 uur werd het sein tot vertrek gegeven en zette de zeer lange trein zich in 
beweging. De deuren aan weerszijden van de wagon staan open. Het is goed weer en de zon 
schijnt. We hebben stro om op te slapen, wat willen we nog meer? En we zijn vrij, vrij als een 
vogel in de lucht. De lange reis heeft een aanvang genomen in een voor ons onbekende richting. 
Waar wij naar toe gaan, hoe de route is, er is niemand die het ons kan vertellen. 
Zeits, Teuchern, Mertendorp, Naumburg a/d Saale passeren wij. Hier was een grote 
geschutsfabriek, die zo grondig was vernield, ondanks dat de gebouwen afzonderlijk verspreid 
lagen, dat er niet veel meer van over was gebleven. Veldgeschut zagen we er nog staan, klaar 
voor aflevering, maar nu stond het er waardeloos en de meeste vuurmonden kapot, 
omgeworpen op zijn kant, door de kracht van de luchtbombardementen van de geallieerde 
vliegtuigen. Ook passeerden wij een kamp met prikkeldraad, opgepropt met duizenden Duitse 
krijgsgevangenen. 
Bad Kozen a/d Saale, Grosheringen, Bad Sielza, gingen aan onze ogen voorbij. Deze streek 
was van een geweldige schoonheid, net als ons Limburg. Je kon je ogen uitkijken, zo prachtig 
was deze streek. En steeds bleef het landschap heuvelachtig. Om 20.30 uur stond de trein in de 
stad Erfurt. Ook hier zagen we geweldige verwoestingen, vooral het station, waar wij sommige 
goederenwagons driehoog op elkaar zagen zitten, stukken rails met de bielzen er nog aan, 
staken regelrecht en loodrecht in de lucht. Personeel van de Duitse spoorwegen was de kraters 
aan het dichtmaken. Om 22.00 uur zijn we gaan slapen, een deur dichtgedaan en de andere op 
een kier open gelaten. Het stro was voldoende voor ons en zo vielen we wiegelend op de maat 
van de schommelende wagon vrij spoedig in slaap. 
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11. Nabeschouwingen over het tijdvak dat wij verblijf hielden in Torgau a/d Elbe 

En ons vertrek met de trein uit het station te Leipzig. 
Tijdvak van 20 mei tot 27 mei 1945 
 
De Russen die de organisatie in handen hadden van onze afvoer en ons moesten afleveren aan 
de Amerikanen, hebben heel wat geschipperd met ons eer het zo ver was. Het waren slechte 
leiders die dit moesten regelen. Vele malen kwamen er moeilijkheden, dan weer vertrekken, dan 
weer blijven, en wij zate maar in spanning, want wij wilden hoe eerder hoe liever weg uit de door 
de Russen bezette gebieden. Was het angst, niemand die het kon zeggen, maar iedereen was 
blij toen het sein voor vertrek gegeven werd en wij met de auto’s uit de kazerne te Torgau 
vertrokken. 
Deze autotocht was op zich zelf al een zeldzaam iets, door het golvende landschap van dit 
gedeelte van het groot Duitse rijk, het was een prachtig gezicht, omlaag en omhoog, door kleine 
dorpen heen. Die Amerikaanse negers reden als bezetenen, het waren echte duivels in het 
berijden van deze zeer zware legerauto’s. Wij kwamen ook op een groot veld aan dat geheel 
versierd was. Grote levensgrote portretten van het drietal Stalin, Truman en Churchill hingen 
daar, het geheel versierd met allerlei groen van dennenbomen en daartussen de levensgrote 
portretten van verschillende Russische legeraanvoerders. Het scheen wel heilige grond voor de 
Russen te zijn, want toen één van ons uit de broek moest, werd dit opgemerkt door een 
Russische schildwacht en die ging te keer als een bezetene en was geweldig boos. Zeker weer 
ik het niet, maar het scheen hier het punt te zijn, waar een grote parade had plaatsgevonden. 
Eerder waren wij een dorpje gepasseerd waar een eenvoudig gedenkteken stond, Hier hadden 
de Amerikaanse en de Russische troepen voor het eerst contact met elkaar gekregen. Er hingen 
vele bloemstukken en kransen aan. Dit gebeurde tussen de stad Torgau en het vliegveld van 
Polenz. De behandeling van de Amerikanen in Polenz was maar matig, want eten van hen 
hebben we zo goed als niet gehad. Iedereen moest zich zelf maar redden met eten wat de 
Duitse Wehrmacht had achtergelaten en dat was niet zo veel. Die paar dagen hebben wij op de 
harde vloer geslapen, want er was niets anders aanwezig. Polenz was een geweldig groot 
vliegveld van de voormalige Duitse Luftwaffe. Zelfs een onderaardse kazerne was hier 
aangelegd door de Duitsers met volledige accommodatie. Eén van ons is er met een kameraad 
in geweest, maar door de grote uitgestrektheid en door het gevaar van mijnen, was het gevaarlijk 
zich er te diep in te begeven, men had kans er volledig in te verdwalen. Geweldig grote hangars 
voor de vliegtuigen waren er aanwezig. In een van deze hallen werden wij door de Amerikanen 
geregistreerd. De Amerikanen waren zelfs bekend met onze persoonsbewijzen, want ze vonden 
het gemakkelijker om de gewenste gegevens daarvan te gebruiken. Men had een heel stel van 
deze Amerikanen voor ons neergezet die onze taal netjes spraken, wat ons na een paar jaar 
vreemd in de oren klonk. 
Vele transporten met krijgsgevangenen kwamen daar aan: Fransen het meest, Belgen en ook 
een groep Noorse officieren en Nederlandse officieren. Alles wed aangevoerd met de grote 
Amerikaanse legerauto’s. Polenz was een doorgangskamp want na een paar dagen werden 
allen weer afgevoerd naar het westen, of rechtstreeks in Leipzig op de treinen gezet met 
bestemming eigen land. 
Geweldige verwoestingen hebben de Duitsers hier aangericht, eer zij dit vliegveld hebben 
prijsgegeven en verlaten. Honderden vliegtuigwrakken lagen overal op het terrein, van de 
eenvoudige jagers tot en met de viermotorige bommenwerpers aan toe. Ook de gebouwen en 
hangars hadden geleden van deze verwoesting. Een volledig overzicht konden wij gedurende 
deze paar dagen van het geheel niet krijgen, want daar was alles te groot en te uitgestrekt voor. 
Ook waren we blij toen we eindelijk het bevel kregen om te vertrekken, want we waren nog 
steeds in het door de Russen bezette gebied en onder de lange armen van de Russen. 
Iedereen was blij toen we wegreden naar het einddoel Leipzig en wij voelden ons opgelucht toen 
wij op dit grote station een van de vele van de sliert van goederenwagons zagen staan die onder 
andere voor ons bestemd was, aangekoppeld met de Fransen om te vertrekken. Hier schijnt toe 
een grote vergissing door de Amerikanen te zijn gemaakt, want dat bleek later. In plaats van 
apart te vertrekken naar Nederland, hebben wij een grote omweg gemaakt en zijn tenslotte 
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aangekomen in de Elzas en toen weer terug in noordelijke richting en zo via Luxemburg en 
België bij Roosendaal over de grens ons land binnengekomen.  
Over Torgau nog dit om te vertellen: het was de stad en in deze kazerne waar het OKW van de 
Duitse Wehrmacht steeds heeft gezeten. Verschillende van ons hebben eens een kijkje 
genomen en zijn aan het dwalen gegaan, zelfs de grote archiefkasten met vele stukken erin ook 
ten aanzien van ons eigen land waren daar nog aanwezig. Tijdgebrek was de aanleiding dat 
men het niet rustig kon bekijken en nagaan wat dit allemaal in hield. Ik denk dat er nog vele 
verrassingen voor de dag gekomen zouden zijn. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat de Duitsers 
zulke grote kazernecomplexen zouden hebben, wat een uitgestrektheid en wat een groot aantal 
gebouwen en weer echt op de Duitse manier, dat kon is aan alles merken. 
Er heerste in deze kazernes een Babylonische spraakverwarring. Niet alleen krijgsgevangenen 
zag je er maar ook vrouwen en kinderen. Waar die allemaal vandaan kwamen was een 
volkomen verrassing. Zelfs Nederlandse politiemannen in uniform kwamen we er tegen. Het 
krioelde maar door elkaar, kinderen hoorde je huilen, allerlei talen klonken in de oren. De sterke 
was naar wij vernamen zeker een 10.000 tot 12.000 mensen, die iedere dag onder andere warm 
te eten kregen. Dat eten was best, de zogenaamde Russische soep met veel vleesbrokken erin, 
groente met vreemde kruiden en kleine schijfjes aardappel. Het geheel etende met het 
tarwebrood, schijnbaar de Russische gewoonte van eten. Nee, wat het eten aangaat hadden wij 
niet te klagen, de Russen hebben daar goed voor ons gezorgd. Maar de organisatie was niet 
best, wat de afvoering van ons aanging. Het waren en het bleven Russen, die veel 
administratieve gegevens van ons moesten hebben en dat ging niet gemakkelijk, maar het was 
ook moeilijk want de Russen konden zelfs onze namen niet uitspreken, laat staan opschrijven. 
Daartoe namen ze dan Duitse meisjes en vrouwen, die dit voor hun moesten doen en dat ging 
heel wat beter. Maar toch waren wij blij toen we eindelijk in Leipzig waren en in de 
gereedstaande trein stapten. 
 
Maandag 28 mei 1945 
Gedurende de nachtelijke uren zijn we de stad Eisenach gepasseerd, welbekend omdat in deze 
stad de grote Duitse hervormer Luther heeft gewoond. Het landschap is nog steeds prachtig. Het 
is heuvelachtig. Op het ogenblik staan we bij Bebra. We hebben vrij goed geslapen, ondanks de 
schommelende bewegingen van de voortgaande trein, die met niet te grote snelheid zijn weg 
door Duitsland vervolgt. Wij komen alleen maar treinen tegen die beladen zijn met goederen en 
levensmiddelen voor de geallieerde troepen en ook grote transporten beladen met civiele 
burgerpersonen, meestal in open wagons, alles in oostelijke richting, burgers, vrouwen en 
kinderen die teruggaan naar hun eigen land. Het lijkt wel één grote volksverhuizing als wij die 
treinen tegenkomen. De schamele bezittingen van deze mensen zien wij in de open wagons 
staan. Zelfs kinderwagens met kleine baby’s zien wij er in staan. Ook grote transporten met 
Russische krijsgevangenen passeren ons vaak, ook zij gaan terug naar hun heilstaat, naar 
vadertje Stalin. De voorzieningen van de Amerikanen om ons onderweg te eten te geven, 
kloppen niet en soms als wij op een station stilstaan, of vlak in de buurt van een halte, zien wij 
ook deze treinen beladen met levensmiddelen bestemd voor de Amerikaanse en Engelse 
troepen. De meeste zijn open wagons en dan doet zich het feit voor, dat hele zwermen 
krijgsgevangenen de trein verlaten, de wagons beklimmen die op het andere spoor staan, alleen 
bewaakt door een enkele Amerikaanse schildwacht en even daarna beladen met de buit hun 
wagons weer binnenkomen. Wat er in de verschillende pakketten zit, is een onbekend iets, maar 
het moeten levensmiddelen zijn. Ook grote gesloten blikken met cakes zijn er bij en daar weten 
wij wel raad mee. Af en toe hoor je schot weerklinken, gelost door de schildwacht. Het is meer 
een waarschuwing om te eindigen en weg te gaan. Zo gebeurt het meerdere malen dat een 
wagon op deze manier binnen tien minuten totaal leeggehaald is. Soms als het te erg wordt 
komen de Amerikanen in de wagons kijken om na te gaan of zij iets kunnen vinden en nemen 
het weer mee, maar veel kans krijgen zij niet, want als zij de ene kant van de wagon ingaan 
slepen wij het aan de andere kant eruit en stoppen het aan de kant van de weg of in de struiken 
of langs de droge kant van de sloot. Na een vergeefse inspectie verdwijnen ze dan weer. 
Om 12.30 uur zijn we weer in beweging gekomen en gaat de trein weer verder. Hersfeld 
passeren wij dus in zuidwestelijke richting, het is alleen onbekend waar we naar toe gaan. Waar 
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wij door gegaan zijn was Thüringen, een geweldig mooi stuk van Duitsland en nu gaat de reis 
verder door Nassau, ook alweer met zijn heuvelachtige landschap net als Zuid-Limburg bij ons. 
De stad Fulda gaan we voorbij, ook hier grote verwoestingen aangericht, zowel in de stad zelf 
als op het spoorwegemplacement. Het is er één grote chaos van diepe bomkraters en in puin 
geschoten huizen. Een treurig beeld van wat de waanzinnige leiders over het Duitser volk 
hebben losgelaten door maar te blijven vechten voor een hopeloze en onzinnige verloren zaak. 
Bij het aanschouwen van deze toestand is het een triest beeld van al de ellende van een totale 
oorlog, waar niemand meer veilig is. Na een prachtige landstreek te hebben doorgereden, om 
20.00 uur aangekomen in Hanau, vlak bij de stad Frankfurt am Main. 
 

 
Van Leipzig Plagwitz over Erfurt, Fulda, Hanau naar Mainz (Google Earth 2018). 

 
Dinsdag 29 mei 1945 
Vannacht niet meer verder gereden en is de trein stil blijven staan. Ik heb goed geslapen en ben 
verfrist ontwaakt. Om 07.30 uur Muhlheim a/d Main voorbijgegaan. De Amerikaanse soldaten 
groeten ons overal met de opgestoken arm, daarbij met twee vingers het beroemde V-teken 
makend. Hiermee geven ze ons te kennen dat wij weer vrij zijn. Op het station te Offenbach is de 
trein tot stilstand gekomen. Hier kregen wij koffie en ieder drie rantsoenen van het Amerikaanse 
leger, net zoals gisteren plaatsvond. We hebben ons zo goed en zo kwaad als het ging eens 
lekker gewassen, want de laatste keer dat dit was gebeurd was zondag jongstleden. Het weer is 
vrij heet voor de tijd van het jaar, dus was het een hele opluchting om eens met water te spatten 
en te knoeien. In Frankfurt en Offenbach weer hetzelfde beeld van grote verwoestingen, zowel in 
de stad als op het spoorwegemplacement. 
Toen wij voorbij de grote Opel fabrieken reden zagen we dat er niet veel meer van over was, 
Ook deze fabriekcomplexen hadden een grondige beurt gehad van de geallieerden. Het was een 
grote puinmassa die wij aanschouwden. Het gaat maar langzaam met de trein, stoppen en weer 
verder. Om 20.30 uur zijn we bij de stad Mainz de rivier de Rijn overgegaan. De bestaande brug 
was in de lucht gevlogen en totaal verwoest. Maar de Amerikaanse troepen hadden er een grote 
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noodbrug geslagen waar de treinen met heel lage snelheid overgingen 25). Het was een akelig 
gezicht bij de open deuren van de wagon te staan en dan in de diepte kijkend de Rijn te zien, 
waar het water met grote snelheid voorbij snelde. De Rijn is daar nog behoorlijk breed ook.  
 

 
De Franklin D. Roosevelt Memorial brug over de Rijn bij Mainz. 

 
Bij aankomst op het verlaten station te Mainz zagen we ook hier weer het treurige beeld van de 
oorlog, ook de stad zelf had behoorlijk geleden door het oorlogsgeweld. Het is en het blijft een 
treurig beeld van al die verwoestingen. Op een grote ijzeren pilaar van een stationsoverkapping 
zag ik in het Nederlands vertaald staan: “dat heb je aan Hitler te danken”. Met grote krijtletters 
was het erop gekrast. Wij raken geheel vertrouwd met de schommelende gang van de 
voortgaande wagon en zo zijn we weer op het stro ingeslapen. Gedurende die tijd zijn we de 
stad Worms voorbij gegaan. 
  
Woensdag 30 mei 1945 
Gisteravond van iemand een stevige en flinke trap gekregen. Ik lag juist op het stro wat te rusten 
toen de trein met rukken stil ging staan en op dat moment verloor er iemand zijn evenwicht en 
schopte hij, om te blijven staan, zonder zijn schuld tegen mijn linker knie, de knie waar ik zo voor 
moet oppassen vanwege mijn in 1932 gebroken been. De hele dag en nacht niet kunnen slapen 
van de pijn. 
We schijnen op het ogenblik in het Saargebied te zitten, want zoeven een klein station 
gepasseerd waarop stond “Steenbourg”. Gisteravond in Mainz passeerden we een trein met 
civiele personen en het waren ook nog Hollanders. Waar die naar toe gingen weten wij niet. Het 
was een geschreeuw en gejuich van je welste. We zijn aangekomen in het kleine plaatsje in de 
Elzas en het heet Saverne. Er stond een grote lange trein met Franse troepen klaar om te 
vertrekken. Hier moesten wij toen ineens de trein verlaten, ook de Fransen die in deze trein 
zaten en dat waren de meesten van het grote transport, waar ook wij toe behoorden. 
Bij de uitgang van het station werd de bagage op grote auto’s geladen en naar de kazerne 
gereden, die op een afstand van ongeveer 600 meter in het dorp lag. Na een korte wandeling 
door de straten van dit dorpje kwamen wij bij de kazerne aan. Een kazerne was het eigenlijk ook 
niet, want het bleek het voormalige paleis te zijn, wat daar door Keizer Napoleon III was 
gebouwd en waarin hij een tijd heeft gewoond. Het was van grote omvang dit hele paleis en het 
deed ons Hollanders vreemd aan, de grote hoge zuilen die voor de ingang waren opgericht. Net 

 
25 Deze brug werd op 15 april 1945 geopend en was maanden lang de enige begaanbare spoorbrug over 
de Rijn. 



184 

zoiets als het Capitool in Amerika. Nu was dit paleis ingericht voor de ontvangst van de Franse 
krijgsgevangenen die hier werden geregistreerd en dan weer naar huis terugkeerden. 
We waren net in dit paleis aangekomen of een geweldige regenbui stortte zich neer over het 
dorpje. We boften want het kwam met bakken uit de hemel neer. Op kribben driehoog met verse 
slaapzakken en een Engelse deken, konden wij ons neerstrekken en ons ook eens heerlijk gaan 
wassen. Om 16.45 uur konden wij aantreden om te gaan eten in de grote houten eetzaal bij de 
keuken. We werden volledig bediend en verzorgd door Franse meisjes die het eten aandroegen. 
Het eten bestond uit soep met wittebrood, macaroni met vlees, wittebrood en zoete kaas en per 
vier man een grote fles Franse landwijn. Dit was onze aankomst in Saverne. De Fransen hebben 
zich die dag voor ons uitgesloofd, het was een buitengewone ontvangst die wij in dit 
krijgsgevangenen centrum in de Elzas van de Fransen kregen. We bleken de eerste 
Nederlanders te zijn, die in dit centrum waren aangekomen, maar ook bleek dat de hele 
aankomst hier een grote vergissing was geweest. Maar de Fransen zeiden direct, jullie zijn hier 
en nu moeten we maar zien dat jullie ook niet het slachtoffer hiervan worden. We hadden hier 
nooit mogen aankomen, maar wie droeg de schuld van dit alles? Niet wij en wie de schuldige 
was om ons helemaal deze treinreis te laten maken naar deze omgeving, dat was niet meer te 
achterhalen. 
Saberne zegt men ook wel eens, in plaats van Saverne, is een heel oude plaats. De straten 
lijken veel op die in Arnhem en Nijmegen, zoals die te zien zijn bij de rivierkant van die steden. 
Omhoog hellend en dan weer omlaag gaande. De omstreken zijn prachtig bergterrein aan alle 
kanten zover het oog zien kan en de hellingen bedenkt met dichte bossen. Je raakt niet 
uitgekeken omdat het steeds nieuwe dingen zijn. Voor ons Nederlanders is dit heel wat mooier 
omdat wij globaal het vlakke terrein in ons hebben en heuvels iets nieuws voor onze ogen zijn. 
Zo ook hier in deze Franse plaats. Wij hebben deze nacht lekker geslapen. In plaats van een 
schommelende spoorwagon een zacht bed en een lekkere deken over je heen. 
 

 
Van Mainz over Saverne, Nancy, Metz en Luxemburg terug naar Nederland (Google Earth 2018). 
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Donderdag 31 mei 1945 
Nu, wij hebben lekker geslapen in het voormalige paleis van Napoleon III. Vanmorgen om 06.00 
uur reveille, daarna wassen en tenslotte eten met groepen tegelijk in de eetzaal, net als gisteren. 
Koffie met Franse cakes en een sneetje wittebrood. Om 08.00 uur zijn de Fransen begonnen 
met de registratie en met de inenting tegen de pokken. Wij hebben ook maar deze prik 
ontvangen. Het bleek uit alles dat de Fransen de zaak hier prachtig voor elkaar hebben. Na het 
registreren heeft een ieder van ons een Frans Rode Kruis pakket ontvangen om te gebruiken 
voor de treinreis naar ons eigen land. Om 12.00 uur weer eten in de eetzaal en ontvingen we 
weer soep met wittebrood, erwtensoep, kaas en landwijn. Om 17.30 uur ontvingen we ons 
galgenmaal bestaande uit drie sneetjes wittebrood met jam en kaas en koffie. De bagage werd 
weer op de Franse auto’s geladen en naar het station gebracht en wij tenslotte ook 
afgemarcheerd en aangekomen op het station, waar de trein voor ons klaar stond. Om 20.00 uur 
zette de trein zich dan ook weer in beweging en werd de reis weer aangevangen. Waar heen?  
We wisten er niets van. Afwachten is de beste methode. Gedurende deze reis zijn we zeker wel 
een tiental spoorwegtunnels doorgegaan. Dit alles door een prachtig berglandschap en een 
prachtige omgeving. Naar Sarrebourg waar wij om 22.00 uur aankwamen. Gedurende de nacht 
zijn we Luneville voorbij gegaan. Welbekend uit de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. 
 
Vrijdag 1 juni 1945 
Om 06.30 uur in de vroege morgen zijn we aangekomen op het station van de grote stad Metz. 
Ook hier zagen we veelvuldig de sporen van verwoesting die de oorlog hier had aangericht. 
Langs de rails op een vuurtje een pot macaroni gekookt, want we hebben trek in een stukje eten. 
Van de Amerikanen moet je niet veel verwachten.  
 

 
De twee dominees en Dick van Maarseveen koken een potje op het emplacement van Metz 

(foto Dick van Maarseveen in “Fotograaf in krijgsgevangenschap 1943-1945”).  
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Het is mondjesmaat wat ze je geven en dan nog op ongeregelde tijdstippen. Het is op het 
ogenblik 14.30 uur in de namiddag en velen van ons hebben de trein en het perron verlaten en 
zijn de stad ingegaan om die eens te bekijken. En zo kwam het dat wij een grote militaire 
plechtigheid zagen op het grote plein voor het station. 
De 1.000.000ste Franse krijgsgevangene zou onder andere aankomen met een transport en 
daarop stond alles te wachten. Wij stonden met honderden Nederlanders te kijken en dit moment 
af te wachten. Een paar Franse generaals en een Franse admiraal of zoiets, alsmede de 
bisschop van Metz waren hierbij aanwezig. Een groot Frans militair muziekkorps kwam met volle 
muziek aanmarcheren en stelde zich op. En een leuke troep Franse meisjes van allerlei 
leeftijden en gekleed in de verschillende nationale kelderdrachten was aanwezig. Daarna kwam 
er nog een klein muziekkorps van de Amerikanen bij en toen was het ogenblik aangebroken. 
Een grote troep Franse krijgsgevangenen kwam het station uit en zij stelden zich in carré op.  
En toen werd na een kort moment de 1.000.000ste er uit gehaald en werd hij door de hoge 
autoriteiten gelukgewenst en daarna door verschillende Franse meisjes in nationale kledij gekust 
dat het een lust was. Van de weeromstuit deed hij het maar terug. Het Franse volkslied weer-
klonk en alles zong mee, bruisend en met een ontzaglijke geestdrift. Wij stonden tussen het 
publiek in en konden niet weg komen, het was een groots moment, wat wij daar beleefden. En 
zo was ook deze plechtigheid weer voorbij en het plein kreeg weer zijn dagelijkse beeld te zien. 
Je hoorde twee talen spreken, Duits en Frans. Dit komt omdat deze provincie dan weer bij 
Duitsland, dan weer bij Frankrijk was, zoals nu het geval is. Maar voor zover men kan zien, 
voelen deze mensen zich Fransen en geen Duitsers. 
Het is na eindeloos wachten 21.00 uur en nog steeds staan wij maar te wachten en niemand 
weet wanneer wij van hier vertrekken. Eindelijk het is 22.00 uur, komt er een achttal wagons bij 
en zij worden bij onze trein aangekoppeld. Het zijn landgenoten en burgers, waar zij vandaag 
komen, ja, ergens uit Frankrijk, meer weten wij ook niet. En dan een uur later, het is 23.00 uur, 
zet de trein zich in beweging en wij vertrekken eindelijk. Maar nu rijden we schijnbaar in 
noordelijke richting. We gaan slapen en zo is ook deze eindeloos lijkende dag zo goed als 
voorbij.  
 
Zaterdag 2 juni 1945 
Het is 06.00 uur en wij zijn bij de grens van Luxemburg aangekomen, waar precies weet ik niet. 
Ja, we zitten nu ongeveer bij de grens van beide landen, in de buurt van de Franse stad 
Thionville. Het gaat nu verder voor Luxemburg, we zijn de stad Bettembourg voorbij gegaan. 
Het landschap is heuvelachtig van aard, prachtig om te zien, vooral op deze vroege morgen. 
Het zonnetje is er door en zet alles in een gouden gloed. Het is boeiend om naar te kijken, want 
een ieder van ons is in een beste stemming, de afstand naar huis wordt steeds kleiner. 
Om 10.45 uur de stad Luxemburg gepasseerd. Van oorlogsverwoestingen niet veel gezien. 
Om 12.30 uur in de stad Arlon aangekomen, een grensstation vlak bij de Belgische grens. Hier 
gingen we de wagons uit en werden we op het station door de Belgen getrakteerd op verse 
kadetjes, waarvan iedereen er vier kreeg, alsmede een kop koffie of een glas bier. De Belgen 
die hier nog bij het transport zaten gingen er nu voorgoed uit, zodat we nu met uitsluitend 
Nederlanders overblijven. 
Wat is dat landschap in België toch prachtig, steeds maar weer dat mooie heuvelachtige terrein, 
het is een lust voor je ogen om daar naar te kijken.  
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Duwen van de trein in Hamipré (foto Dick van Maarseveen 

in “Fotograaf in krijgsgevangenschap 1943-1945”). 

 
De trein gaat goed, er zit een goede gang in en om 21.30 uur komen we in de stad Namen aan. 
Hier wachtte ons alleen een grote verrassing. Alles uit de trein om te gaan eten en zodoende 
voor dit doel het stationsrestaurant ook aangewezen. Het Belgische Rode Kruis deed ons deze 
verrassing aan. Het warme eten bestond uit groene erwten en warme worstjes, wittebrood, 
cakes en de man ook nog een glas bier. Dat laatste was lang geleden, want dit bier smaakte 
goed. Het viel er fijn in, want je kon zien dat de Belgen zich hadden uitgesloofd om als 
gastheren op te treden. Het was dagenlang steeds maar wat cakes en Amerikaanse 
legerrantsoenen en dit viel er in als koek. 
Sinds wij in Frankrijk zijn gekomen en nu in Luxemburg en België, juichen alle mensen die ons 
zien, als de trein voorbij komt. Ook hebben we heel veel vlaggen gezien die wapperen van de 
huizen, speciaal in Luxemburg en België. Na dit lekkere eten hebben wij nog wat vertoeft op het 
ruime stationsplein van Namen. Veel Amerikaanse troepen, militaire politie en ook vele 
beschonken Amerikaanse soldaten, maar deze werden vlug en handig met een MP-jeep 
opgepikt en weggebracht, alles zonder veel te zeggen of er herrie bij te maken. 
Om ongeveer 24.00 uur waren wij allen weer in de wagons om te gaan slapen, want er was 
niemand die nu eens precies kon zeggen hoe laat we zouden vertrekken. 
 
Zondag 3 juni 1945 
Vannacht tijdens het slapen zijn wij Brussel voorbij gegaan. En in de stilte van de ontwakende 
dag was het de stad Mechelen waar wij voorbij trokken. En ook Antwerpen hebben wij achter 
ons liggen. Het begint nu op te schieten, want de grens is nu dichtbij. Het is 07.00 uur in de 
morgen en wij zijn het station van Roosendaal binnengekomen en de trein staat stil. 
We zijn weer in ons eigen land, een ieder is stil en wij vonden het een vreemd gevoel om te 
zeggen, we zijn thuis en in ons eigen land. Veel volk is er niet, maar die er zijn maken zich niet 
druk over ons. Net alsof het niet bijzonder was, wat zich hier voor hun ogen afspeelde. Dat is nu 
de beroemde thuiskomst van ons in het eigen land. Nee, we hadden het ons anders 
voorgesteld, maar niet zoals het nu gaat. Ik denk dat ieder van ons volkomen vreemd staat te 
kijken tegenover deze thuiskomst in het eigen land. Er schijnt nogal gevochten te zijn, want we 
zien vele kapot geschoten huizen en ook het station is behoorlijk verwoest. Nee, zonder strijd is 
deze stad niet uit de handen van de Duitsers gekomen. 
Na een dik uur op dit verlaten en kale station te hebben gestaan, zijn we weer vertrokken over 
Breda, Tilburg, Eindhoven, waar wij om 11.30 uur aankwamen. Hier was voor ons veel gejuich 
en gingen we de trein uit. Ook hier overal de sporen van vele verwoestingen die de oorlog en 
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de bevrijding hadden gemaakt. Een comité was hier aanwezig vanuit de stad, die ons onthaalde 
op koffie en brood, maar het was erg jammer dat de laatste ploegen dit niet meer kregen omdat 
het op was. Ook ik heb niet anders gekregen dan drie cakes. Na dit oponthoud weer vertrokken 
over Tilburg, Boxtel naar Weert wat nu langzamerhand de eindplaats is. Het heeft wel wat lang 
geduurd eer wij het wisten. Bij aankomst op het station te Weert op deze kalme zomermiddag 
zijn we na een week in deze trein te hebben gezeten op onze eindplaats gekomen. De bagage 
werd uitgeladen en op auto’s geladen die nog bleken te zijn van de Marine. En wij zelf gingen 
op stap en marcheerden door het stille stadje op weg naar de voormalige infanteriekazerne. Bij 
aankomst bleek ook hier dat men niet wist dat wij zouden aankomen. Weert bleek een centrum 
van ontvangst voor de Nederlandse krijgsgevangenen te zijn. Na indeling in de verschillende 
provincies en het invullen van verschillende formaliteiten, beloofde men ons om ons op de 
vlugste manier en zo spoedig mogelijk weer weg te sturen naar huis.  
 
Op de volgende bladzijden is het repatrieringsformulier van Marcus de Zee afgebeeld 
(Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 150, foto’s E. van der Most). 
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Het slapen ging vrij goed als was het maar op stro. En zo ontvingen wij ieder 1/3 wittebrood, 
boter, jam met echte thee, wat ons allen smaakte als koek. En als avondeten een sneetje 
krentenbrood met een liter havermoutpap in volle melk gekookt. Later in de keuken nog een liter 
van deze pap gekregen, omdat er nog een grote hoeveelheid over was. Veel papieren zijn er 
door ons in de loop van de avond ingevuld en ook nog ieder tien Engelse sigaretten ontvangen. 
de Limburgers hebben geboft, omdat zij het dichtste bij waren. Ze zijn nog in de loop van deze 
avond met legerauto’s vertrokken. Met de SMI O.G. van Veen (kgf. 104437) nog in de 
avonduren de stad eens ingegaan en tenslotte bij een boerderij gekomen waar wij een praatje 
maakten. Het slot was dat wij binnen konden komen en ons tegoed hebben gedaan aan eigen 
gebakken boerenbrood, boerenham, roomboter en ander beleg, onder andere kaas en een 
grote pot met verse koffie, melk en suiker. We hebben gesmuld en hebben ons dik gegeten aan 
al deze, voor ons zo volkomen lekkernijen. Voldaan zijn we daarna deze mensen hartelijk 
bedankt hebbende, weer naar de kazerne gewandeld en onder de wol gegaan. 
 
Maandag 4 juni 1945 
De afgelopen nacht goed geslapen, fijn gewassen en als ontbijt 1/3 wittebrood met boter en 
beleg en echte thee met suiker en melk. Het smaakte ons best. Intussen gaat het afvoeren met 
de auto’s steeds door. De meest verwijderde provincies zijn het eerste aan de beurt. 
 
Dinsdag 5 juni 1945 
De nacht duurde erg lang door het onrustige slapen. Door het vele draaien was er een holletje 
in het stro ontstaan. Ik heb nu nog maar één probleem en dat is wanneer gaan wij naar huis.  
Er gaat toch niets boven een Hollands ontbijt. Plotseling werd onze aandacht gevraagd voor de 
mededelingen betreffende het vertrek van een groep krijgsgevangenen. Dolgelukkig was ik toen 
ook mijn naam afgeroepen werd. Verzocht werd ons reisklaar te maken en met de bagage op 
de binnenplaats te verzamelen. Daar stonden enkele vrachtwagens klaar om ons naar huis te 
brengen. Na enig geharrewar namen wij afscheid van de achterblijver en klommen met onze 
bagage op een open vrachtwagen. We hadden nog brood meegekregen voor onderweg. We 
reden door het reeds lang bevrijde Brabant. Toen wij door Gelderland reden konden we nog 
goed de sporen van de gevechten zien. Steeds stapte een militair van de wagen en eindelijk 
reden we Harderwijk binnen. De wagen stopte aan de provinciale weg zodat hij direct weer 
verder kon. Toen ik met mijn bagage op de stoep stond, voelde ik me erg eenzaam, omdat 
niemand mij ophaalde. Dit duurde niet lang, want de mensen die mij zagen uitstappen kwamen 
op mij af om mij te feliciteren met mijn terugkeer. Hoe dichter ik bij huis kwam, hoe meer 
bekenden naar mij toekwamen. Eindelijk na ruim twee jaar konden wij elkaar weer omhelzen en 
elkaar weer in de armen sluiten. Ook de familie die niet thuis was, werd gewaarschuwd en 
kwam met de meeste spoed naar huis. De blijdschap was enorm, maar wij dankten God dat hij 
mijn gespaard heeft voor mijn gezin en familie. 
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