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1. Inleiding bij het dagboek 
Het origineel van het voor u liggende handgeschreven dagboek bevindt zich in de 
collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag, 
collectie 444, inv.nr 48. 
Het dagboek is bewerkt omdat het een opvallend beeld geeft van de belevenissen 
van een Nederlandse soldaat in krijgsgevangenschap, die tewerk gesteld werd in 
diverse Arbeitskommando’s. 
Opvallend daarbij is vooral de relatieve vrijheid die Merki genood, de bezoeken aan 
cafés en bioscopen, wandelingen in de omgeving, het relatief afwisselende eten dat 
hij kreeg en de hoeveelheid Rode Kruis pakketten die hem bereikten. In veel 
gevallen heeft hij het “beter” gehad dan menig Officier in de Oflag’s. Eveneens 
opvallend is, dat dit alles op zeer korte afstand plaatsvond (soms enkele honderden 
meters, soms enkele dagen) van weerzinwekkende misdaden en misdragingen van 
Duitsers en Oostenrijkers jegens andere krijgsgevangenen en gevangengenomen 
minderheden zoals de Hongaarse Joden. Om dat aspect uit te lichten zijn enkele 
tekstvakken toegevoegd die in het originele dagboek niet aanwezig zijn.  
 
Het voorliggende dagboek is gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het 
Nationaal Archief, andere dagboeken (beschikbaar via de website van het geheugen 
van Nederland) en eerder publicaties met betrekking tot de krijgsgevangen 
Nederlandse soldaten. Hierbij is een speciale vermelding van het dagboek van 
Korporaal Jo de Groot (Kgf 97474) op zijn plaats. Dit dagboek is bewerkt door zijn 
zoon Cor de Groot en beschrijft in grote lijnen dezelfde kampen en gebeurtenissen. 
Het dagboek van Jo de Groot is echter op sommige punten veel uitgebreider.  
In een aantal gevallen is door de bewerker middels een noot een korte nadere uitleg 
toegevoegd. 
 
Waar sprake is van verkeerde schrijfwijze van namen (vaak kenden men elkaar 
onvoldoende om de exacte schrijfwijze van de naam te kennen !), zijn deze direct 
gecorrigeerd. Zo veel mogelijk is aan de namen de rang, de voorletters of voornaam 
en achter elke naam het krijgsgevangenennummer (Kgf) toegevoegd. Die gegevens 
zijn ontleend aan: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie 
Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98, inventarisnummer 08 Ab- und 
Zugangslisten Stalag XVIII-C Markt-Pongau en inventarisnummers 10, 12 en 20 Ab- 
und Zugangslisten Stalag IV-B Mühlberg). Omdat de “ploegjes” waarin Alexander 
Merki optrok vrij klein waren, is in tegenstelling tot andere bewerkte dagboeken, dit 
maal geen overzichtlijst van alle Nederlandse krijgsgevangenen van bijvoorbeeld 
Mühlberg of Markt Pongau toegevoegd. 
Waar sprake is van tijdsaanduidingen als 4 uur is zoveel mogelijk getracht dit weer te 
geven als 04.00 of 16.00 uur. 
 
Dit dagboek is bewerkt en digitaal gemaakt ten einde het beter leesbaar te maken. 
Bovendien zijn feiten nu eenvoudig digitaal terugvindbaar 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  
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gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
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uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende 

onjuistheden. 
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2. Algemene informatie over Alexander Merki 
Alexander Merki is geboren op 1 augustus 1918 te Den Haag. Hij was een zoon van 
Alexander Merki en Hester van Heukelingen, die op 30 mei 1917 te Den Haag 
getrouwd waren.  
Hij was soldaat bij het 18e  Regiment Infanterie. Op 15-7-1943 werd hij in Amersfoort 
gevangen genomen en afgevoerd in krijgsgevangenschap. Omdat hij behoorde tot 
de grote groep van gevangen genomen soldaten (welke door de Duitsers ingezet 
werd voor de arbeid in fabrieken of op het land in zogenaamde arbeidskommando’s) 
beschrijft dit dagboek vooral de werkzaamheden die Merki in Graz moest uitvoeren. 
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3. Personen die voorkomen in het dagboek 
Onderstaande personen worden in het dagboek genoemd. Van enkele personen is in 
het dagboek de schrijfwijze van de naam niet juist. Deze is gewijzigd in de juiste 
schrijfwijze. Voor zover bekend is van de genoemde personen het Kriegsgefangenen 
nummer (Kgf), de rang en het legeronderdeel toe-gevoegd. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de Ab- und Zugangslisten uit het Nationaal Archief. 
Deze Ab- und Zugangslisten zijn helaas onvolledig en niet altijd nauwkeurig 
gebleken.  
 
Albus, Gerard  (Kgf 106111).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Alderden, Aldert (Ab)  (Kgf 106557).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Ammeraal, Leen  (Kgf 106071).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Bax, Franciscus  (Kgf 107124).  Korporaal bij 3 R.I. 
Beerman, Gerbrand  (Kgf 108031).  Soldaat bij 4 R.I. 
Bella, Sally de la  (Kgf 96921).   Soldaat bij 18 R.I.  
Benner, Johannes (Ben)  (Kgf 96918).   Korporaal bij 15 R.I. 
Berkel, Henk  (Kgf 106708).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Beijster, Anton (Kgf 106816).  Soldaat bij Regiment Jagers. Een foto 

van hem is opgenomen in de bijlage 
van het dagboek 

Bisdom  (Kgf ?). 
Booy, van  (Kgf. ?). 
Bosch, Dirk van de  (Kgf 106106).  Soldaat (of korporaal ?) bij Regiment 

Grenadiers 
Brand, Egbert (Kgf 107636).  Soldaat bij 5 R.I. 
Burg, Adrianus van de  (Kgf 105647).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Derwort, Adriaan  (Kgf 108085).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Dongen, Bert van   Een bekende radiozanger van de 

VARA. 
Dongen, Jozef (Jan) van  (Kgf 107620).  Korporaal bij 5 R.I. 
Donselaar, Abraham  (Kgf 105926).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Ebben, Cornelis Petrus (Kgf 108119).  Soldaat bij 8 R.I., overleden 18-12-

1944 tijdens een bombardement op 
Wolfsberg  

Eijkeren, Jan van  (Kgf 105970).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Elles, Jan  (Kgf 106949).  Soldaat bij 9 R.I. 
Es, Antonie (Ton) van  (Kgf 105959).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Gennep, Jan (Karel?) van  (Kgf 97599).   Soldaat bij 22 R.I. 
Gerards, Fransiscus (Frans)  (Kgf 106499).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Giesekam, Jacobus (Kobus) (Kgf 106705).  Soldaat Jagers / 1e reserve Grensbat. 
Gorlee, Cornelis (Kees)  (Kgf 106850).  Korporaal bij Regiment Jagers 
Graaf, Bertus de  (Kgf 107626).  Soldaat bij 11 R.I. 
Graanstra, Dries  (Kgf ?). 
Groeneweg, Jacobus (Kobi)  (Kgf 107442).  Soldaat bij 5 R.I. 
Groot, Johannes (Jo) de  (Kgf 97474).  Korporaal bij 22 R.I. Jo De Groot was 

een verdien-stelijk amateur bokser (hij 
behaalde de kampioenschappen 
Halfzwaargewicht (1936) en 
Zwaargewicht (1940) van Nederland. 
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Haan, Anne Ernst de  (Kgf 107640). Korporaal bij 5 R.I. In Graz de 
vertrouwensman. 

Hazewinkel, Jan  (Kgf 108100).  Korporaal bij 4 R.I. 
Heynen, Peter  (Kgf 106789).  Korporaal bij Regiment Jagers 
Hoogendijk, Willem  (Kgf 107635).  Soldaat bij 5 R.I. 
Hoppenbrouwer, Jacobus (Jaques) (Kgf 106703). Soldaat bij Regiment Jagers 
Hotsma, Hendrik  (Kgf 106662).  Korporaal bij Regiment Jagers 
Iwema, Rikkert  (Kgf 107610).  Soldaat bij 12 R.I. 
Jansen, Hendrik  (Kgf 108685).  Soldaat bij 4 R.V.A. Geboren 1-2-

1912, op 27-10-1943 naar Wolfsberg 
gestuurd. 

Jansen, Koos of Kees (Kgf ?)  Foto van hem is opgenomen in de 
bijlage van het dagboek 

Jansen, Fransiscus Wilhemus (Kgf 105820) Grenadier, overleden op 28-7-1943 in 
Mühlberg 

Jong, Roelof (Roel) de  (Kgf 107489).  Soldaat bij 5 R.I. 
Kar van der  (Kgf ?). 
Klaassen, Adriaan  (Kgf 107465).  Soldaat bij 3 R.I. 
Kley, Adrianus (Janus) van der (Kgf 105718).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Knoppert, Johan  (Kgf 106173).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Köhler, Adolf (Dolf)  (Kgf 106688).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Kollen, Jan  (Kgf 96772).  Soldaat bij 18 R.I. overleden 18-12-

1944 tijdens een bombardement op 
Wolfsberg. 

Kwakkernaat, Willem (Wim)  (Kgf 106725).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Lamérus, Klaas  (Kgf 105858).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Lascaris, Hendrik  (Kgf 105708).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Leeuwen, Bernardus (Ben) van (Kgf 96986).  Soldaat bij 15 R.I. 
Lisser, Abraham  (Kgf 96979).   Korporaal bij 5 R.I. 
Lokerse, Marinus (Rinus)  (Kgf 108581).  Soldaat bij 4 R.V.A 
Los, Cor  (Kgf 96765).   Soldaat bij 18 R.I. 
Luijkx, Petrus  (Kgf 106755).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Maarel, Arnoldus (Nol) van der (Kgf 106230).  Sergeant bij Regiment Grenadiers 
Meijer, Leonardus (Kgf 106179).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Michel, Petrus Adrianus (Piet) (Kgf 106083).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Monster, Antonie (Ton)  (Kgf 107372).  Soldaat bij 2 (of 3) R.I. 
Naastepad, Aad  (Kgf 106641).  Soldaat bij Regiment Jagers 

overleden op 2-4-1945 in Graz. 
Nak, Hillbert (Kgf 104124).  Wachtmeester bij R.H.M. 
Nak, Johannes  (Kgf 106039).  Sergeant bij Regiment Grenadiers 
Noorlander, Cornelis  (Kgf 107371).  Soldaat bij 2 (of 3) R.I. 
Oostenbroek, Jan  (Kgf 103341).  Soldaat bij 7 R.I. 
Oudolf, Johannes  (Kgf 106212).  Soldaat  
Overgaag, Gerard  (Kgf 106704).  Soldaat bij Regiment Grenadiers 
Randeraat, Johannes Jacobus (Joop) van (Kgf 96777). Soldaat bij 18 R.I. 
Reede, Arie van  (Kgf 106573).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Rijke, de, (Abraham ?) (mogelijk Kgf 106846). Sergeant bij Regiment Jagers 
Rijsenbrij, Arend  (Kgf 107593).  Soldaat bij 12 R.I. 
Roo, Jacobus de  (Kgf 106019).  Koporaal bij Regiment Grenadiers 
Roock, Johannes de  (Kgf 96917).   Korporaal bij 15 R.I. 
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Sanders, Frans  (Kgf ?). 
Savenije, Petrus (Pé)  (Kgf 107018).  Soldaat bij 1 R.I. 
Schild, Jan (Henk)  (Kgf 108544).  Soldaat bij 4 R.I. 
Siermans, Jan (Kgf ?). 
Stek, Willem  (Kgf 106983).  Soldaat bij 9 R.I. 
Strasters, Johan  (Kgf 107188).  Soldaat bij 3 R.I. 
Stroebel, Johannes  (Kgf 106840).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Uitert, Antonius (Toon) van  (Kgf 107643).  Soldaat bij 5 R.I. 
Timmerman, Hendrikus (Jan) (Kgf 96778).  Soldaat bij 18 R.I. 
Vergouwen, Laurens  (Kgf 97477).   Soldaat bij 4 R. Veld Artillerie 
Verhulst, Pieter Johan  (Kgf 96958).  Sergeant bij 15 R.I. overleden 18-12-

1944 tijdens een bombardement op 
Wolfsberg. 

Vermeulen, Louis  (Kgf 97404).   Soldaat bij 22 R.I. 
Vos, Jacobus de  (Kgf 96795).   Soldaat bij 15 R.I. 
Waterman, Johan (Kgf 96756).   Soldaat bij 18 R.I. 
Witmans, Gerrit  Kgf 106827).  Soldaat bij Regiment Jagers 
Woelinga, Gerrit  (Kgf 107490).  Soldaat bij 5 R.I. 
Wolf, Henk  (Kgf 97114).  Sergeant bij 16 R.I. overleden 18-12-

1944 tijdens een bombardement op 
Wolfsberg. 

Zalen, Abel van  (Kgf 107010).  Soldaat bij 1 R.I. 
Zwagemaker  (Kgf 97364).   Soldaat bij 15 R.I. 
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4. Van Amersfoort naar Stalag IV-B Mühlberg. 
 
15-7-1943 
Vertrokken uit Den Haag naar Amersfoort. Weggebracht door mijn ouders. 
 
16-7-1943 
Niets bijzonders te vermelden. 
 
17-7-1943 
Van achter het prikkeldraad zag ik mijn ouders. Pakket ontvangen. Om 5 uur vertrok 
de trein naar Duitsland. Om 12.00 uur te Bentheim. Ontmoeten daar Hollanders die 
op weg waren naar Riga. 
 
18-7-1943. 
Osnabrück, Hannover, Mühlberg a/d Elbe. Aankomst lager 1). 
 

 
Personalkarte deel 1 uitgegeven in Stalag IV-B Mühlberg 

 
19-7-1943 
Kaal geknipt, gewassen, ontluisd, Barak 34B. 
Kofferinspectie. Gegeten macaronisoep met vieze rommel. 
  

 
1 Stalag IV-B Mühlberg 
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20-7-1943 
Ingeënt. Röntgenfoto gemaakt. ’s Avonds zingen met de Russen onder leiding van 
Bert van Dongen, de bekende radiozanger van de VARA.  
 
21-7-1943 
E. op onze dekens geschilderd. Koolsoep met aardappelen. Verhuisd van 34B naar 
23A. 

  
22-7-1943 
’s Avonds aankomst transport Engelsen. 
 
23-7-1943 
Niets bijzonders. Gekleed in kampkleding. Gonje-zak broek, Russische jas met dikke 
muts. 
Wij zagen er uit als boeven ! 
 
24-7-1943 
Zakmes ruiling met de Engelsen voor sigaretten. 2x appel geweest. 
 
25-7-1943 
Generaal appel. Parade 2 man probeerden uit te breken: gepakt. 

  
26-7-1943 
Nieuw transport Hollanders aangekomen. Briefkaart naar huis geschreven. Mussolini 
afgetreden. 
  
27-7-1943 
Niets bijzonders. 
 
28-7-1943 
Erwtensoep gegeten. Transport van 650 man samengesteld voor Brüx (Tsjecho-
Slowakije). 
Drie vrienden van mij zijn er bij (Waterman (Kgf 96756), Bisdom (Kgf ?) en van der 
Kar (Kgf ?)). 
Verhuisd van 23A naar 14A. Eerste regen gehad. 
 
29-7-1943 
Barak 14A niet zuiver. Luizen, vlooien en muizen. Nieuwe aardappelen gegeten. Het 
eten wordt eerlijk verdeeld. Zwembad uitgebaggerd door de Engelsen.  
Grenadier W.H. Jansen (Kgf 105820) overleden 2). 
  
30-7-1943 
De Generaal zou komen, De hele dag in uniform gelopen, Kanarie-zaad gegeten. 
  
31-7-1943 
Niets bijzonder te melden. 

  
1-8-1943 

 
2 Niet gevonden bij Oorlogsgraven Stichting en niet in Abgangslisten. Wel in dagboek A.M. Veltkamp vermeld. 
Jansen was op 1-6-1943 in Mühlberg aangekomen. 
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Mijn verjaardag. Als traktatie heb ik mijn blikje gehakt opgegeten. Was goed en 
smaakte heerlijk. 
Het vet door mijn eten gedaan. 
 
2-8-1943 
Wederom ingeënt tegen typhus. Eten weggebracht naar Weinberge. Nieuw transport 
Hollanders aangekomen 3). 
 
3-8-1943 
Niets bijzonders. 
 
4-8-1943 
Badhuis geweest. Zeep gekregen. 
 
5-8-1943 
Verjaardag van Prinses Irene. Dagorder. ’s Avonds cabaret door onze jongens 
samengesteld. Als beloning ontvingen zij na afloop een aardappeltaart. 
 
6-8-1943 
Niets bijzonders. 3x ingeënt, Orel gevallen. 
 
7-8-1943 
Ziek. 
8-8-1943 
’s Middags opgestaan. Nog licht in het hoofd. Alles draait oom mij heen. Gaat beter. 
 
9-8-1943 
Nieuw transport Hollands aangekomen. Van 14A naar 14B verhuisd. 
 
10-8-1943 
Sergeant Nak (Kgf 106039) wijst mij aan als invaller bij een kolentransport. 
Vertrekken per trein naar Falkenberg. 
 
11-8-1943 
Verhuizing van 14B naar 20B. Niets bijzonders. 
 
12-8-1943 
Niets bijzonders. 
 
13-8-1943 
Ontluizing. Niets bijzonders. 
 
 

 
3 Dit betrof 311 manschappen, voornamelijk Genisten en Artilleristen, die in de voorgaande week in Amersfoort 
gevangen genomen waren (Bron: Nationaal Archief, Collectie Krijgsgevangenen, nummer toegang 2.13.98, 
inventarisnummer 20 Ab- und Zugangslisten Stalag IV-B Mühlberg).  
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5. Van Stalag IV-B Mühlberg naar Stalag XVIII-C Markt Pongau. 
 
14-8-1943 
Transport van Mühlberg naar Markt Pongau 4). 
 

 
Gedeelte Personalkarte van Merki met Abgang naar Stalag XVIII-C 

 
In Chemnitz zijn wij om 16.40 ’s namiddags aangekomen, waar wij tot 12.00 uur 
namiddag zullen blijven staan. Omstreeks half acht kregen we soep, werkelijk goede 
dikke lekkere soep en zwarte koffie. Om 21.00 uur gaat de deur dicht, die de hele 
reis open is gebleven. De transportbewaking is wel meegaande. 
 
15-8-1943 
Als wij wakker worden staan wij in Zweckau. Om half acht kregen wij koffie en 
daarna vertrokken wij. Gisteren was het slecht weer, regen, nu wordt het steeds 
beter. De omgeving wordt ook steeds mooier. Wij komen in het laaggebergte. 
Reichenbach is een prachtige stad tussen de bergen. Met betrekkelijk weinig 
oponthoud naar Hoff, welke plaats ook al zo mooi in de bergen ligt, waar we van 
circa 12.0 uur ’s middags tot 15.30 ’s namiddags gestaan hebben. Om 18.00 uur 
naar Koburg. Daar zijn wij gebleven.  
  
16-8-1943 
Om 08.25 vertrekken wij en om 14.50 namiddag zijn wij in Freilassing. Onderweg 
prachtige vergezichten. Wij hebben al een tijdje het hooggebergte in zicht.  
Er wordt brood uitgedeeld, dat wil zeggen 1 snee per man (droog brood), Wij gaan 
weer verder naar Salzburg. Op een berg ontdekken we een mooi kasteel, wat een 
pracht gezicht opleverde. We krijgen soep, die wij een eind verder op moeten gaan 
halen, zodat wij verplicht waren over een paar heinen te klimmen. Het was erg weinig 
en dun. De omgeving is en wordt nog steeds mooier. Soms gaan wij door een tunnel 
en dan wordt het klap donker. Om 07.45 aankomst in Bischofshofen. Al van Salzburg 
af rijden wij langs de rivier de Salzach ! Het is fantastisch mooi met al die bergen. Het 
is nog 9 Km maar wij gaan niet verder.  
Zo’n klein stukje en toch niet verder ? Het is onbegrijpelijk. Zelfs de Duitse bewaking 
(merendeels Oostenrijkers) snapte er niets van. Weer gaan de deuren dicht. Weer 

 
4 Stalag XVIII-C Markt Pongau 



13 

 

geen eten !!! In de nacht rijden wij nog verschillende einden en wordt er veel 
gerangeerd. 
 

 

Uitzicht op de bergen bij Freilassing (Verlag: Geister, Freilassing) 

 
17-8-1943 
’s Morgens staan wij in Markt Pongau en kunnen wij met onze bagage de wagons uit. 
De reis heeft 70 uren geduurd ! Het kamp is niet ver van het station verwijderd. Er 
hangt een zware damp. Wij worden in een noodbarak gehuisvest en kunnen ons aan 
de pomp wassen. Hopeloos natuurlijk met 200 man.  
Eten krijgen wij om 12.00 uur. Dat de meesten van ons honger hadden, behoef ik u 
eigenlijk niet te vertellen. 
Als eindelijk de damp optrekt ontwaren we een prachtig schouwspel. Wij zaten 
namelijk in een dal, geheel omgeven door bergen. Links en rechts tot een hoogte van 
1000 tot ongeveer 1400 meter en voor en achter tot ongeveer 2.300 m. Heel 
langzaam worden ze in zijn geheel zichtbaar. Om 09.00 uur thee. 12.00 uur eten. 
Vanmiddag ontluisd. Zeer primitief. Geen douches, alleen één pomp, wel warm 
water. Daarna naar een andere barak verhuisd, no. 9. Om 18.00 uur brood, 1/5 rond 
brood. Alles gaat gemoedelijk, appel ook, geen geschreeuw. Oostenrijkers. 
Wij hebben kribben zonder stro of houtwol en slapen dus weer op de harde planken. 
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Luchtfoto van het Stalag XVIII-C Markt Pongau (Lager Nord links boven en Lager Süd in het midden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-8-1943 

De Wehrmacht begon in maart 1941 met de bouw van het Stalag XVIII-C in Markt 
Pongau. Het kamp was opgezet voor het huisvesten van circa 10.000 
krijgsgevangenen. Het kamp was nog niet afgebouwd toen de eerste Franse 
krijgsgevangenen in de zomer van 1941 arriveerden. Tot aan het eind van 1941 
groeide het aantal krijgsgevangenen tot 30.000. De meeste van hen (Fransen, 
Serven, Polen) werden gehuisvest in het zogenaamde zuidelijke kamp. De Russen 
werden gehuisvest in het zogenaamde noordelijke kamp, dat iets later werd 
gebouwd. Vanwege overbevolking van de barakken werden velen gedwongen om 
in tenten te verblijven. De krijgsgevangenen in Markt Pongau werden gedwongen 
om te werken in fabrieken en in de landbouw. 
 
De Russen, die door het Nationaal Socialisme als inferieure mensen werden 
gezien, werden blootgesteld aan bijzonder harde condities. Duizenden van hen 
overleden door ondervoeding en ziekte. Hoewel de Russen slechts 1/3 van de 
totale kampbevolking omvatten, was hun aantal doden relatief het hoogste. 
Ongeveer 4.000 krijgsgevangenen overleefden het kamp niet. Circa 3.700 van hen 
waren Russen, waarvan 3.542 inwoners van de Sovjet Unie. Zij werden begraven 
in het zogenaamde Russen kerkhof.  
Bron: http://www.memorialmuseums.org/eng/staettens/view/711/Stalag-XVIII-C-
>>Markt-Pongau<< 
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Om 06.00 uur reveille. Om 06.30 appel; ging niet door, eerst thee drinken; dit is voor 
de meesten van ons het ontbijt voor vandaag. Daarna weer appel; zo gebeurd. 
Hierna moest er water gehaald worden want er is geen pomp bij onze barak. Wij 
konden ons dus ook wassen. Tegen 09.00 uur aantreden voor de dokter. Wij werden 
onderzocht in de openlucht door een Franse arts en ingedeeld in een 
gezondheidsgroep. Ik zit in groep B. Dit duurde tot ongeveer 11.30 uur. Om 12.00 
uur eten. ¾ liter vrij stevige kost (aardappelen, kool en gort door elkaar). 
’s Middags buiten aantreden voor aanwijzing arbeidscommando. Eerst werden de 
vaklui er uitgepikt en toen degenen die er flink uitzagen. Hoe het zal gaan weet ik 
niet, maar wij gaan allemaal weer hier vandaan. Er zijn twee ploegen van 50 en één 
van 100 man, waaronder 30 onderofficieren. Onze groep bij de 100. Wij gaan 
waarschijnlijk naar Graz. Weer een paar dagen reizen. Om 18.00 uur broodverdeling, 
weer 1/5 brood en boter. 
Suiker ontvangen we nu ook apart. Ze ging eerst de thee in. De suiker die wij hier 
krijgen is veel groffer en wij ontvangen veel minder als in Mühlberg. Om 21.00 uur 
namiddag krijgen we nog een schep soep, waar brood doorheen zit. Dit alles is 
allemaal afkomstig van de Russen die het voor ons verzameld hebben. Ook tabak 
hebben ze gegeven, dat onder alle Hollanders verdeeld wordt. Bij de Russen vind je 
pas kameraadschap. Ze hebben het hier veel beter als in Mühlberg. Daar was het 
precies andersom. Er wordt aan weerskanten nog gezongen en dan is deze dag ook 
weer ten einde. We hebben nu strozakken zonder stro en ik heb ook nog een deken 
erbij gekregen. 
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6. Van Stalag XVIII-C Markt Pongau naar Graz. 
 
19-8-1943 
Vandaag 5 weken in krijgsgevangenschap. Het gerucht gaat dat er vandaag 100 
man weg gaan. Het wordt echter niet beweerd, maar het is waar. Om 11.00 uur 
vertrekken 100 man (waaronder 30 onderofficieren) naar een kamp enige kilometers 
voorbij Graz. We ontvangen voor de reis 1/3 brood en 1 pakje smeerkaas. Om 12.30 
vertrek der trein. Het is erg warm. De omgeving is schitterend, maar alleen missen 
we ons warme eten weer. 1/3 brood is niet veel per dag en vooral dit ronde (brood) 
niet, want het lijkt mij niet zo voedzaam als de kug. 
De smeerkaas is voortreffelijk. Om 17.00 uur komen wij een groep Engelsen tegen 
(dat wil zeggen wij rijden langs hen heen). Om 19.00 uur in Setha. ½ liter soep en 1 
snee brood gehad. Voorlopig blijven wij hier staan. Er waren nog wel optimisten, die 
veronderstelden dat wij er vandaag zouden zijn. Een paar man van ons hebben de 
wagens voor de nacht in orde gemaakt, koffers onder de banken en de meeste lui 
van ons er op. Veel herrie met de lui, die op de grond moesten slapen. Best gelegen, 
maar niet veel geslapen, daar ik geheel in de kreukel lag. 
 
20-8-1943 
’s Morgens om 04.00 uur stonden wij in St. Michael. Om 08.00 uur vertrokken wij er 
na 5 minuten volgt een tunnel van ongeveer 10 meter. Na 15 minuten staan wij al 
weer een half uur stil. Om 13.00 uur kwamen wij in Graz aan. Om 16.30 onze plaats 
van bestemming, station Bernstätter. Naar het kamp moesten wij ruim een uur lopen. 
Koffers mochten wij laten staan, deze werden later door een auto opgehaald. 
Onderweg gooide een boer appels op. De reis was prachtig, maar wij hadden honger 
en daardoor ging er veel van de schoonheid der natuur verloren. 
De stemming was gedrukt de laatste uren. In het kamp aangekomen kregen wij soep 
(gort) gebakken aardappels, vlees en sperziebonen. Werkelijk voortreffelijk, zoals ik 
het in 5 weken niet had gehad. Dit kregen wij om 18.00 uur. Om 20.00 uur brood, 
thee, ham en veel boter ! Dit wordt 22.00 uur. Eerst nauwkeurige kofferinspectie en 
een bad. Dat bad was voortreffelijk na zo’n reis. Om 22.00 uur eten. Onze magen zijn 
weer vol. Vork, mes, lepel, dekens, lakens, wasbak, en beker gekregen. Het eten 
geschiedt netjes in de kantine. Tegen 24.00 uur naar bed. Eindelijk slapen wij in een 
krib op een strozak gevuld met houtwol. Binnen 5 minuten zijn wij ingeslapen. 
 
21-8-1943 
Om 07.00 uur reveille. 08.00 uur brood eten. Het is hier een model kamp. Na het 
eten wordt het kampwerk ingedeeld. Om kwart over twaalf eten bouillon, vlees, kool, 
aardappelen, Smaakt best. Om 18.00 uur eten wij soep en 1 snee brood. Dit is extra 
voor het werk wat verricht wordt. Wij liggen met 12 man op een kamer. Onze groep 
van 10 en 2 Sergeants. Vanavond om 21.00 uur moet alles in bed liggen. Wij hebben 
permissie gevraagd om tot 22.00 uur te mogen opblijven. Dit wordt toegestaan. Alles 
gaat model hier. Bed opmaken, goed opbergen in een kast, enz. enz. 
De kamer van ons is gezellig, er staan bloemen op tafel. Toch nog peen gegeten, die 
gepikt was door een paar man van onze kamer. Toen was er traktatie op sigaretten.  
 
22-8-1943 
Niets bijzonders 
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23-8-1943 
’s Morgens om 04.45 reveille. Daarna gegeten in de eetzaal. Brood klaar gemaakt 
voor de hele dag om mee te nemen naar het werk in Graz. We bestegen de 
vrachtwagens die ons naar Graz moesten brengen. Reden door verschillende mooie 
dorpen. De omgeving van Graz is schitterend. Deze stad ligt rondom tussen de 
bergen. Het werk viel de eerste dag niet mee, daar ik als transportarbeider moest 
fungeren. ’s Avonds dezelfde weg terug. 
 
24-8-1943 tot 30-8-1943 
Niets te vermelden. 
 
31-8-1943 
’s Morgens werd in de eetzaal een dagorder voorgelezen ter gelegenheid van de 
verjaardag van Koningin Wilhelmina. Het Wilhelmus werd gezonden, Verder gewerkt 
in het lager. 
 
1-9-1943 tot 4-9-1943 
Niets te vermelden. 
5-9-1943 
Brief naar huis geschreven. 
  
6-9-1943 tot 28-9-1943 
Niets te vermelden. 

  
29-9-1943 
Verjaardag van Gerard Albus (Kgf 106111) gevierd. 
  
30-9-1943 
Niets te vermelden. 
 
1-10-1943 
Luchtalarm. In de schuilkelder gezeten van half een tot half vier. Zware controle ’s 
avonds in het lager naar gestolen goederen van het E.V.H. Veel gevonden. 
 
2-10-1943 
Vertrek van de 30 onderofficieren naar Krakau (Polen) 5). Deze weigerden namelijk 
om te werken.  
 
3-10-1943 
3 wagons uitgeladen. Om 15.00 uur was het werk klaar. 

  
4-10-1943 en 5-10-1943 
Niets te vermelden. 
 
6-9 -1943 
Vrije dag gehad. Broek gezoomd. De gehele dag bezig geweest met naaien. 
Vreselijk ! 

 
5 Stalag 369 Kobierzyn / Krakau. Onder deze 30 bevonden zich Kgf 96763, 96764, 96958, 96977, 96981, 97114, 
97115, 97117, 97141, 97169, 97453, 97531, 97539, 97723, 97724, 106076, 106188, 106198, 106230, 106568, 
106584, 106587, 106676, 106761, 107116, 107284, 107285, 107739, 107741 (totaal 29 sergeants). 
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7-10-1943 tot 10-10-1943 
Niets te vermelden. 

  
10-10-1943 
Brief naar huis geschreven met een kaart.  
 
11-10-1943 
’s Nachts overgegeven en diarree. 
  
12-10-1943 
Ziek, op het ziekenzaaltje gelegen. 
 
13-10-1943 
Ziek. 
  
14-10-1943 
Niets bijzonders. 
  
15-10-1943 
14 stukken kaas geroofd. 
 
16-10-1943 
Gewerkt op lager 13. Geslagen door de chef Hach, omdat ik met mijn rollen niet snel 
genoeg naar zijn zin naar boven ging. 2 blikken noedels meegenomen. ’s Nachts 
cakes gekregen van de Franse hoofdvertrouwensman. 
 
17-10-1943 
Vanmorgen in lager 7 in de suiker gewerkt. Dat zat natuurlijk goed ! 3 Kg suiker 
zuurtjes enz. meegenomen. 
 
18-10-1943 
Zeer kalme dag aan de zaak. In het kamp was geen water en geen licht. Toen wij ’s 
avonds huis kwamen hebben wij ons beholpen met een kaars. 
  
19-10-1943 
Kans gezien om 10 blikken sardientjes te kaaien. ’s Avonds wou iemand zich van 
kant maken door zich onder onze auto te werpen, hetgeen echter mislukte door de 
handigheid van onze chauffeur Meijer (Kgf 106179). 
 
20-10-1943 
Vandaag niets te vermelden. 
 
21-10-1943 
Koos en Joop lekker dronken. Gespannen verhouding op de zaak. ’s Avonds bij het 
naar huis gaan reed onze auto een paard en wagen omver. Het paard sloeg op hol 
en werd een eind verderop door een voorbijganger tot staan gebracht. Gelukkig is 
alles nog goed afgelopen. 
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Voor het kantoor van Lager 7 (foto uit de bijlage van het dagboek) 

 

23-10-1943 
Gewerkt in de kaas en op het station. ’s Middags te werk gesteld in een hooi lager. ’s 
Avonds de verjaardag van Jaques Hoppenbrouwer (Kgf 106703) gevierd. 
  
24-10-1943 
Wij brachten 3 blikken corned beef mee. 
  
25-10-28-10-1943 
Vandaag goed gewerkt, kans gezien om 20 stuks kaas te gappen. ’s Middags namen 
wij nog 3 blikken vet mee voor het middageten. 
 
26-10-1943 
Zeer druk op het werk. Wel plezierig ! Een kistje jam van 5 Kg werd meegenomen. 
27-10-1943 
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Wederom kans gezien om gezamenlijk een kistje van 2 Kg jam mee te nemen. 
 
28-10-1943 
Laatste dag op lager 6. Alle Fransen en Hollanders vervangen door Italianen. 
 
29-10-1943 
Gewerkt op lager 7. Vreselijk ! Zakken op de roller gereden. Griesmeel gewogen en 
uit de wagon geladen. ’s Middags bij het begin van het werk naar luizen en kevers 
gezocht in de balen, die gevuld waren met grutjes. Griesmeel, boter en suiker gepikt. 
Zware controle gehad doordat een van de jongens een domme streek had 
uitgehaald. Jaques Hoppenbrouwer (Kgf 106703) raakte hierdoor de kluts kwijt en 
gooide zijn broodzak verkeerd onder de wagen zodat zij door Sauer gevonden werd. 
Ik rolde er doorheen want ik had een half pond boter in mijn trommeltje zitten. 
Aangezien dit trommeltje alle dagen meegaat, werkte dit geen argwaan op en werd 
het niet open gemaakt, hetgeen een geluk voor mij was, Ik heb wel angst uitgestaan. 
 
30-10-1943 
Mijn eerste pakket ontvangen. 
 
31-10-1943 
Vrije dag gehad. ’s Avonds was het op onze kamer een gezellige boel. 

  
1-11-1943 en 2-11-1943 
Niets bijzonders. 

  
3-11-1943 
Brief ontvangen van thuis. Suiker meegenomen. 
 
4-11-1943 tot 15-11-1943 
Niets te vermelden. 

  
15-11 -1943 
Havermout meegebracht. Sneeuw gevallen. 

  
16-11-1943 
3 pakketten ontvangen. 

  
17-11-1943 
Gewerkt in de aardappelen. 
 
18-11-1943 
Thuis gebleven met kapotte schoenen. Weggestuurd van het lager aangezien de 
baas geen verantwoording nam als mij iets overkwam met los hangende zolen. 
 
19-11-1943 
Brief ontvangen van thuis. Kampwerk verricht. 
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20-11-1943 
Gewerkt. ’s Avonds een leuke avond gehad omdat wij morgen van Unterpremstätten 
naar Gösting verhuizen. 
Cabaret. Dit werd verder op onze kamer voortgezet, wat tot gevolg had dat wij pas 
om half drie naar bed gingen. 
 
21-11-1943 
‘s Morgens om half acht opgestaan. Gewassen en gegeten. Onze koffers ingepakt. 
Het middageten bestond uit: soep, aardappelen en bietjes. Om 1 uur met 3 auto’s 
verlieten wij dit lager. Om 3 uur aankomst in Gösting. Wij werden ondergebracht in 
Alexander Brunner’s Gasthaus “Zur Sonne” 6). Geen prikkeldraad meer om onze 

woning. 
 

 
Ligging van Gösting ten opzichte van Graz. 

 

 
6  Er is tegenwoordig nog steeds een gasthaus “Zur Sonne” aan de Schlossplatz 1, 8051 Graz-Gösting maar dat heeft nieuwe 
eigenaren. 
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Gösting met Graz in de achtergrond, gasthaus “zur Sonne” bij de pijl. 

 
22-11-1943 tot 27-11-1943 
Niets te vermelden. 
 
27-11-1943 
4 pakketten ontvangen. Alles was gelukkig in goede staat. 
 
28-11-1943 
Gewerkt. 4 Wagons waren er 1 wagon uitgeladen waar jam in zat en 3 geladen met 
roggemeel. Om half twaalf waren wij klaar. 12 uur luchtalarm, hetgeen om half drie 
afgeblazen werd. Wij telden 17 Engelse vliegtuigen boven Puntigam. 
 
29-11-1943 
Vandaag vrij gehad. ’s Middags zijn wij met zijn zessen de bergen in geweest; te 
weten Jacobus Giesekam (Kgf 106705), Ton van Es (Kgf 105959), Frans Gerards 
(Kgf 106499), Gerard Overgaag (Kgf 106704), Ben van Leeuwen (Kgf 96986) en mijn 
persoontje. 
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Frans Gerards (Kgf 106499) 

 
De berg die wij beklommen hebben heette Plabutsch en was 776 m hoog. Op de top 
van de berg was een torentje gebouwd, welke de naam droeg “Adolf Hitler Turm”. 
Hier was een steen ingemetseld waar een gedicht op te lezen stond. De toren was 
met prikkeldraad afgezet en was bezet door Duitse militairen7). Er achter was een 

café gelegen.  
 

 
De toren op de Plabutsch 

 

 
7 Op de toren was vanaf 1943 een luchtafweer batterij geplaatst  
(bron: www.maussermost.at/seiten/geschichte.html). 
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De terugweg ging lang niet gemakkelijk. Veel glijden en hard lopend van boom tot 
boom ging het naar beneden. Onderweg zagen wij een oud vrouwtje hout 
sprokkelen. Het uitzicht op de berg was schitterend. De besneeuwde bergen op de 
achtergrond, de blauwe waas in het dal. Hier en daar groen van de bergweide, 
sparrenbomen en het bruin van de eiken en beuken. Gewoon een sprookje ! Twee 
bloempjes geplukt als aandenken, dat ik mijn eerste berg beklommen heb. 
Halverwege de berg, aan de rand van een bergweide, aan de rand van het bos, 
stond een buitenhuisje. Een aardig buitenhuisje, mooi geschilderd en erg 
schilderachtig gelegen. Het lijkt erg veel op mijn Zwitserse spaarpot die Vader toen 
ter tijd eens voor mij meegebracht heeft. Een bron was daar ook nog. De “Florra 
Quelle” genaamd. 
 
1-12-1943 tot 4-12-1943 
Niets te vermelden. 
 
5-12-1943 
Verjaardag van Ton van Es (Kgf 105959) gevierd. ’s Avonds werd door ons een 
vrolijke Sint Nicolaas avond georganiseerd, waarop Sint en Piet natuurlijk niet aan 
ontbraken. 

  
6-12-1943 tot 11-12-1943 
Niets te vermelden. 
 
11-12-1943 
’s Avonds de verjaardag van Pé Savenije (Kgf 107018) gevierd. Jenever van de 
brouwerij Puntigam gedronken, waar wij die dag gewerkt hebben. 
 

 
De brouwerij van Puntigam (foto DelCampe online veilingen) 
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12-12-1943 
8 blikken pruimen, rollen drop en zuurtjes brachten te jongens mee. 

 
13-12-1943 
Vandaag weer in de brouwerij gewerkt en wederom een goede slag geslagen 
namelijk 4 blikken rundvlees en 2 flessen wijn. Bij thuiskomst was er weer geen post. 
Het schijnt weer geblokkeerd te wezen; zullen maar hopen op morgen. 
 
14-12-1943 
Vandaag een haas en 4 blikken eieren meegenomen. Thuis was de boel door de 
“heer” Sauer gecontroleerd. Gerard Overgaag’s (Kgf 106704) pakje, hetwelk voor zijn 
meisje Foek was bestemd, werd meegenomen. ’s Avonds kreeg hij bovendien nog 
herrie met de wacht. 
 
15-12-1943 
Gerard, die die dag niet werken mocht, maakte een gedicht voor Ton zijn meisje, 
hetgeen door de snorrenploeg ondertekend werd. 
 
16-12-1943 
De gehele dag in de aardappelen gewerkt. 

 
17-12-1943 
Weer in de aardappelenkelder gewerkt. Henk Berkel (Kgf 106708) naar het lazaret 
gebracht voor onderzoek. 
 
18-12-1943 
Jaques en Koos met nog drie man de bak in gegaan voor 5 dagen. 
 
19-12-1943 
Wederom gewerkt in de brouwerij. Een wagon aardappelen gelost. ’s Morgens om 8 
uur begonnen en om kwart voor elf was hij klaar. Om 13.00 uur waren wij thuis. Een 
troepje Italianen die ook in de brouwerij gewerkt hebben reden met ons mee en 
werden voor de Herman Kazerne afgezet. Het waren alle studenten. 
 
20-12-1943 tot 24-12-1943 
Niets te melden. 

  
24-12-1943 
’s Avonds een plechtige samenkomst. Er was ook een kerstboompje. 
  
25-12-1943 
1e Kerstdag. ’s Morgens om 08.30 naar de Hoogmis geweest. Erg indrukwekkend. 
’s Avonds naar de bioscoop geweest. 
 
26-12-1943 
2e Kerstdag. Vaders verjaardag. Tot kwart 12.45 gewerkt. Zeven wagons gelost met 
suiker en één met roggesoep. Eén brief en 1 kaart ontvangen, welke geschreven zijn 
op 22 en 28-11-1943. Drie pakketten ontvangen. 
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27-12-1943 tot 30-12-1943 
Niets te vermelden. 
 
30-12-1943 
Gewerkt zoals gewoonlijk. ’s Avonds een zak rozijnen meegenomen. 
 
31-12-1943 
Oudejaarsavond. Een halve dag gewerkt. Drie wagons met roggesoep gelost. Om 
14.00 uur naar Gösting gereden met de wagen van Meijer (Kgf 106179). Leuke 
avond gehad. Ton van Es (Kgf 105959), Gerard Overgaag (Kgf 106704), Frans 
Gerards (Kgf 106499), Joop van Randeraat (Kgf 96777), Ben van Leeuwen (Kgf 
96986), Gerard Albus (Kgf 106111), Jacobus Giesekam (Kgf 106705) hebben eigen 
gemaakte gedichten voorgelezen. Twee gedichten van Henk Berkel (Kgf 106708) 
werden door Jacobus Giesekam voorgedragen, daar onze Henk in het lazaret lag. 
24.00 uur elkaar gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Het Wilhelmus gezongen. Om 
01.30 naar bed gegaan. 
  
1-1-1944 
Nieuwjaarsdag. Om 09.30 opgestaan. Gegeten. 01.30 uur. Er werden verlofpasjes 
uitgereikt om 5 Km te gaan wandelen. Bezoek gebracht aan de ruïne van Gösting 
met Rijsenbrij (Kgf 107593). Een schitterende wandeling gemaakt. 
 

 
Burg ruïne Gösting (http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/18442709). 

 
2-1-1944 tot 8-1-1944 
Niets te melden. 
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9-1-1944 
Gewerkt tot 16.00 uur. Twee wagons uitgeladen met erwten. ’s Avonds naar de 
bioscoop geweest. Zarah Leander in de film Het Verleden (Damals). 
 

 
Poster van Damals uit 1943 

10-1-1944 
Ontluisd Bad gehad. Kamer gereinigd. ’s Middags Rode Kruis pakketten in ontvangst 
genomen. Ze waren afgezonden door de firma N.V. Victoria Biscuit en Chocolade 
Fabriek te Dordrecht. Twee briefkaarten naar huis geschreven. 
 

 
Briefkaart van 10-1-1944. 
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11-1-1944 
Heden een vrije dag gehad. ’s Morgens mijn rantsoen brood met Unox lever pastei 
opgegeten. Ik ben bijna door mijn 4 rollen Maria kaakjes heen. Elke rol telt 38 
kaakjes, dus een flinke hoeveelheid. Ik ben op het ogenblik aan mijn laatste rol bezig. 
’s Middags een prachtige bergtocht gemaakt. ’s Avonds wilde ik naar de bioscoop 
gaan, maar alles was uitverkocht. Terug naar het lager. 
 
12-1-1944 tot 16-1-1944 
Niets te vermelden. 
  
17-1-1944 
Gewerkt op Kalsdorf. Vier wagons uitgeladen. ’s Middags om ongeveer 15.00 uur 
zakte ik in de wagon in elkaar. Weet niet hoe ik in het lager teruggekomen ben. 
 

 
Ligging Kalsdorf, Strassgang, Puntigam en Liebenau ten opzichte van Graz. 

18-1-1944 
In het lazaret opgenomen met 40 graden koorts. 
 
19-1-1944 
Koorts. 
  
20-1-1944 
Voel mij iets beter, nog licht in het hoofd. 
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21-1-1944 
Opgestaan. Chinees knikkerspel gespeeld met een Engelsman, een Zuid-Afrikaner. 
Mijnheer v.d. Linden genaamd en die heren Jacobus de Roo (Kgf 106019) en Abel 
van Zalen (Kgf 107010). Een leuke avond geweest. 
 
22-1-1944 
Niets te vermelden. 
 
23-1-1944 
Briefkaart naar huis geschreven. Uitdeling 33 biscuits, chocoladepoeder. 
Melkpoeder, pruimen, een pakje sigaretten, briefkaart en een pakketzegel. De 
werkers van lager 7 brachten ons ook nog een paar kilo pruimen. Om 20.05 
vooralarm vijftien, 20.15 alarm en naar de kelder. Om 21.30 tijdens verblijf in de 
kelder opnieuw vooralarm. Om 22.00 uur terug naar de zaal en naar bed. 
 
24-1-1944 
Het is vandaag schitterend weer. De gehele dag in het zonnetje gezeten. Engelsman 
steekt zich zelf in de rechterzijde van zijn borst. 

  
25-1-1944 
Niets bijzonder te vermelden. 
 
26-1-1944 
’s Morgens 08.30 uur begonnen met het dichtplakken van de Russische barak in 
verband met de wandluizen. Om 11.50 vooralarm. Om 12.00 uur groot alarm. In de 
kelder gezeten tot 12.30. Van 13.00 tot 15.00 uur gewerkt. 2/3 brood ontvangen. 
  
27-1-1944 tot 28-1-1944 
Niets te vermelden. 
 
29-1-1944 
Vandaag een ei bij het eten. Van 12.00 tot 15.30 zitten zonnen. ’s Avonds chinees 
knikkeren met een Nieuw-Zeelander, Australiër, een Italiaan, een Zuid-Afrikaner en 
twee Hollanders. 
 
30-1-1944 
Bedeling. 30 biscuits, een potje sigaretten, reuzel, confituren, een brief. Het is 
vandaag schitterend weer. Het is helemaal niet koud. Brief naar huis geschreven. 

  
31-1-1944 
Verjaardag van Prinses Beatrix. 
11.10 vooralarm. 11.15 groot alarm. Naar de schuilkelder. 12.30 veilig. 12.45 
opnieuw vooralarm. Spoedig gevolgd door alarm. Tot 13.30 in de schuilkelder 
gezeten. ’s Avonds om 20.00 ¾ uur alarm. Naar de kelder. Hier bleven wij tot 21.30 
uur. Nauwelijks waren wij terug op ziekenzaal, of het was alweer alarm en moesten 
wij weer naar de kelder. 22.00 uur alles veilig. Slapen gaan. 
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1-2-1944 
Van 12.00 uur ’s middags tot 12.45 wegens luchtalarm in de schuilkelder gezeten. 
Van 14.00 uur tot 14.45 gebeurde ditzelfde geintje opnieuw. ’s Avonds om 20.10 tot 
21.40 wegens luchtalarm in de schuilkelder gezeten. Om 22.00 uur naar bed. 
 
2-2-1944 
’s Middags van 12.25 tot 12.50 wegens luchtalarm in de schuilkelder gezeten. Buiten 
in de zon gezeten. Gewerkt in de kelder van lazaret IV-A. Appelen en een fles 
jenever gekregen. Met de Jong (Kgf 107489) dekens ontluisd. De Fransen hebben 
kerstpakketten gekregen. 
  
3-2-1944 
Niets bijzonder te vermelden. 
 
4-2-1944 
Weer naar Gösting terug. ‘s Morgens om 08.00 uur door de post gehaald. Kaas en 
boter meegekregen van de onderofficier, omdat hij ons, Hollanders, zulke goede 
kameraden vond en altijd klaar stond om de helpende hand te bieden, als dit 
gevraagd werd. Abel van Zalen (Kgf 107010) en de Jong (Kgf 107489) werden 
tegelijkertijd met mij uit het lazaret ontslagen.  
Wij waren eerst met ons vijven en thans zijn Jacobus de Roo (Kgf 106019) en 
Cornelis Gorlee (Kgf 106850) de twee enige Hollanders tussen de Fransen.  
Brieven naar huis, de familie van Dillen, Peter, Anneke en Kees van Houten 
geschreven. 
 
5-2-1944 
Gewerkt op lager 7. Tot half zes op ’s avonds waren de poppen aan het dansen door 
het feit, dat er een fles vermouth wijn was gestolen. De Ober-Gefreiter Florez deed 
alle mogelijke moeite om deze fles te vinden, maar tot onze grote vreugde is dit hem 
niet gelukt. Om half elf moesten wij allemaal bij ons bed aangetreden staan en las 
onze hoofdvertrouwensman, Piet Michel (Kgf 106083), onze namen van de lijst voor. 
Joop van Randeraat (Kgf 96777) en Willem Stek (Kgf 106983) sliepen die nacht 
buiten de deur. 
 
6-2-1944 
Ik dacht heerlijk uit te slapen daar ik in de veronderstelling leefde, dat ik een vrije dag 
had. Om half tien werden er voor Kalsdorf 10 vrijwilligers gevraagd. Tot half vijf hier 
gewerkt. Vier pakketjes in goede welstand ontvangen. Waaronder een boek getiteld 
“In dagen van strijd”. ’s Avonds was er een lokodemonstratie. 
 
7-2-1944 tot 9-2-1944 
Niets te vermelden. 
  
10-2-1944 
Vrije dag gehad. Tot half toen uitgeslapen. Gegeten. Kousen gestopt. Wederom 
gegeten. Naar de Eggenbergstrasse gewandeld. Een praatje gemaakt met de 
jongens van de PTT. ’s Avonds wilde ik een bioscoopje maken, maar kon er niet in, 
daar alles uitverkocht was. Terug naar het lager. 
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11-2-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 
 
12-2-1944 
De hele dag gewerkt. Vier wagons waren er op lager 7. Twee hebben wij geladen 
met roggemeel en twee uitgeladen met erwten. Voor onze zaterdag hebben wij tot 
17.00 uur gewerkt. Met de tram naar Gösting gereden. 
  
13-2-1944 
Naar de kerk geweest. Om 13.30 werden er verlofpassen uitgereikt. ’s Middags stak 
er een hevige wind op, gepaard gaande met hevige sneeuwval. Met de tram naar de 
Eggenbergstrasse gereden. Bezoek gebracht aan de jongens van de PTT. Drie van 
ons groepje zijn lopend gegaan dwars door de flinke sneeuwbui heen. Om 17.30 zijn 
wij de film “Bel-Ami” met in de hoofdrol Willy Frost gaan zien. Een gezellige film. 
 
14-2-1944 
Gewerkt op Kalsdorf. Lagerwerk verricht. Om kwart voor zeven een wagon met 80 
zakken zout geladen. Met de tram naar huis. Twee pakketten in goede staat 
ontvangen. Er ontbrak niets aan. 
 
15-2-1944 
Gewerkt op lager 7. Wagons en wagens geladen. Koffiesurrogaat opgestapeld. Van 
de familie Vierbé, Hamerstraat 17 Den Haag een Rode Kruis pakket ontvangen 
bestaande uit peen en uien 8). 

 
16-2-1944 
Gewerkt op Kalsdorf. Om 17.30 uitgescheden met werken. De werkmanstrein vertrok 
om 17.40 naar Puntigam. Verder gegaan met de tram naar het lager. 
  
17-2-1944 
Gewerkt op lager 7. Wagon met reuzel gelost. Armoedige dag gehad, daar het erg 
koud was. Om 17.30 moest er nog een Italiaanse wagon gelost worden, die met rijst 
geladen was, Rijstepikkers sloegen aan het werk. 

  
18-2-1944 
Verschillende wagons met allerlei artikelen geladen. 
 
19-2-1944 
Voor onze zaterdag de hele dag tot 17.30 gewerkt. Er waren 8 wagons. Twee 
wagens met haver uitgeladen. 
Hierna werd ik aangewezen om met Bax (Kgf 107124), Johannes de Roock (Kgf 
96917), Jacobus de Vos (Kgf 96795) en Ton van Es (Kgf 105959), naar de 
Industriehalle te gaan om legen kartonnen dozen te halen. Toen wij terugkwamen 
was het 09.30 geworden en gingen wij koffie drinken. Hierop werden wij weer aan de 
haverwagen gezet. Na een poosje moesten wij weer naar de Industriehalle om lege 
kisten te halen.  

 
8 Er bestond geen Familie Vierbé. Aan de Hamerstraat 17 Den Haag was afdeling 4-b van het Rode Kruis 
gevestigd dat pakketten zond naar meerdere krijgsgevangenenkampen, waaronder Mühlberg (zie onder meer 
Entrop: Prikkeldraad).  
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Toen wij terugkwamen was het eten er, bestaande uit speksoep (stek-Rüben met 
een ondefinieerbare saus). Het was zo dan, dat het wel gescheten leek. Zoiets geven 
zij bij ons aan de zwijnen, zeiden wij tegen de Oberzahlmeister. De man haalde zijn 
schouders op.  
Wagen met kisten gelost Wederom naar de Industriehalle gereden. Kisten gehaald. 
Onderweg verloren wij een kist, die later door een burger meegenomen werd. Wagon 
gelost. Kisten met margarine van de ene naar de andere barak gebracht. Ten slotte 
nog een wagon met Italiaanse rijst gelost. Om 17.30 met de tram naar huis. 
 
20-2-1944 
Gewerkt op lager 7. Drie wagons. Eén met boter uitgeladen. Deze boter werd bij een 
poelier opgeslagen in de ijskelder. Om 13.30 waren wij thuis. Met Rijsenbrij een 
flinke wandeling gemaakt. Uit verveling om 20.00 uur naar bed gegaan. 
 
21-2-1944 
Niets te vermelden. 
 
22-2-1944 
13 wagons geladen met verschillende artikelen. Meel, peen met doperwten in blik en 
andere dingen. 10.30 vooralarm. 11.00 uur alarm. Ik zag verscheidene Engelse 
vliegtuigen hoog in de lucht. Om 12.30 alles veilig. Om 14.30 wederom luchtalarm. 
Het luchtafweergeschut begon te schieten. Duitse jagers waren opgestegen maar tot 
een luchtgevecht kwam het niet, wat ik persoonlijk zeer jammer vond. Om 18.30 uur 
’s avonds waren de wagons klaar gekomen. Om 19.20 gingen wij met de tram naar 
huis. Pakket van thuis ontvangen, inhoudende: 1 pot jam en 8 appels. Gegeten en 
naar bed. 
 
23-2-1944 
’s Morgens naar de Industriehalle gereden onder een sneeuwbui. Het was waarlijk 
geen pretje met die kou. Lege kisten en dozen geladen en toen naar Kalsdorf 
gereden. Toen wij daar aankwamen was het 10.30 en luchtalarm. Van het vliegveld 
dat achter Kalsdorf lag, stegen verschillende jagers op en verdwenen in de richting 
Leibnitz.  
Doorgewerkt. Wagen gelost. Het luchtafweergeschut schoot verschrikkelijk. Baas 
Kainz vloog van schrik de schuilkelder in. De man was dan ook vreselijk geschrokken 
en kwam pas wederom te voorschijn, toen het sein “alles veilig” gegeven was. Van 
het personeel van de keukenwagen vernamen wij, dat de scherven van de ontplofte 
granaten op de binnenplaats van lager I terecht gekomen waren. Een wagon met 
gedroogde aardappelen gelost. Twee voeren met zout geladen, die op lager 7 weer 
gelost werden. Met de tram naar huis. 
 
24-2-1944 
Vrije dag gehad. Mijn dekens gelucht. Gewassen. Om 10.00 uur mijn brood met 
zeebliek opgegeten. 13.00 uur aardappelen met peen. Luchtalarm geweest. Witte 
bonen met aardappelen en rijst gekookt. ’s Middags een bezoek aan de kapper 
gebracht. De reis naar de schoenmaker met kapotte schoenen was tevergeefs. Om 
17.30 uur naar de bioscoop gegaan. Echtelijke strijd was de titel van de film. Een 
leuk ding, dat zich in Zuid-Steiermarken afspeelde. Van avond lekker gegeten. Soep, 
hirse, rijst, witte bonen met aardappelen. Om 22.00 uur naar bed. 
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25-2-1944 
Luchtalarm. Graz gebombardeerd en wel Strassgang en het vliegveld Thalerhof 9). 
Vier doden waren er. Vanmiddag om 13.30 uur wederom luchtalarm. In de 
schuilkelder gezeten tot 15.00 uur. Gewerkt tot 18.30 uur. 
 
26-2-1944 
Gewerkt op Kalsdorf. Drie wagons geladen. Twee met zout en een met kunsthoning. 
Om 17.30 uur was ik thuis. Onze vrije zaterdagmiddag was wederom weg. Geen 
alarm vandaag. De Tommy’s hadden blijkbaar zaterdag dienst, wat natuurlijk bestond 
uit, vliegmachines uit elkaar halen, schoon maken, poetsen en tot slot parade vliegen 
boven With Hall. 
 
27-2-1944 
Vrije zondag gehad. ’s Morgens met de tram naar het Franse kamp te Liebenau 
gereden. De Heilige Mis bijgewoond. ’s Middags naar de meditatie geluisterd in de 
Calvarieberg kerk. Vanavond de film “Ochoezkrieg” gaan zien. 
 
28-2-1944 
Gewerkt op lager 7. Tot 12.30 suiker omgezakt. Na het eten moest ik de water vaten 
van de luchtbescherming bijvullen. Toe dit klaar was, heb ik tot 18.30 hout gehakt. 
 
29-2-1944 
Gewerkt op Kalsdorf. Zout geladen op de wagen van Meyer. Tot 17.30 uur suiker 
omgezakt. Brief van thuis ontvangen. Dit schrijven is bijna een maand onderweg 
geweest. 
 
1-3-1944 
Niets te vermelden. 

  
2-3-1944 
Naar Leibnitz gereden. Een mooie tocht. Vlak langs de bergen en voordat wij de 
plaats van bestemming bereikten, steeg de weg plotseling en ging toen over een 
berguitloper heen. De weg liep dwars door een dorp, wat zeer interessant was. In 
een boerderij de hele dag in de aardappelen gewerkt. Schitterend weer. In de 
buitenlucht gegeten. Twee wagons met aardappelen geladen.  
’s Avonds dezelfde weg terug. 
  
3-3-1944 
Gewerkt de hele dag op lager 7. De hele dag van lager 7 naar de Industriehalle 
gereden. Flinke sneeuwval. Ik mocht met Jacobus de Vos (Kgf 96795) en Adriaan 
Derwort (Kgf 108085) eerder naar huis, daar wij de hele dag in de sneeuw geweest 
waren. 
  
4-3-1944 
Naar Leibnitz geweest. Een prachtig gezicht leverde de witte omgeving op. Vooral de 
besneeuwde bossen op de berghellingen waren prachtig. De sneeuw lag minstens 

 
9 Het vliegveld werd die dag aangevallen door 43 zware bommenwerpers van 15th AAF. Er ontstond slechts 
lichte schade aan een hangaar en enkele andere gebouwen (Bron: Luftwaffe Airfields 1935-1945 in Austria Henry 
L. deZeng).  
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40 cm dik. Twee wagons aardappelen geladen. De gehele zaterdag gewerkt. Om 
16.30 uur kwamen wij koud en nat te Gösting in gasthaus “Zur Sonne” aan. 
  
5-3-1944 
Gedoopt en aangenomen. Mijn eerste Heilige Communie ontvangen. Ik werd 
bediend door een Franse priester Alphonsus Duverger, militair geestelijke. Witte 
brood gegeten. ’s Middags naar de meditatie geweest. De sneeuw ligt er nog. 
brieven geschreven. 
 
6-3-1944 
Zware sneeuwval. Pakket ontvangen.  
 
7-3-1944 
Gewerkt in de sneeuw. Spoorwegemplacement sneeuwvrij gemaakt. Door de 
lagerhalter Riardi werd de Kalsdorf partij er aangezet, onder leiding van vader Brax.  
 
8-3-1944 
Naar de dokter geweest. Brieven geschreven naar huis, Ome Frans en tante Jans, 
Fam. Stien, Mejuffrouw Brakx. Bios was uitverkocht. Naar huis gegaan. 
 
9-3-1944 
In het zout gezeten. Zakken zout omgezakt in de wagon. Drie leden van de Kalsdorf 
partij moesten de uitwerpselen van het menselijke lichaam uit een beerput scheppen 
bij wijze van straf. Zij hadden de vorige dag suiker meegenomen en bij fouillering 
werd dit namelijk gevonden. 
 
10-3-1944 
Hout gezaagd met Jacobus de Vos (Kgf 96795). 
  
11-3-1944 
Vier wagons geladen. ’s Middags vroeg klaar. Bad genomen in de Herman Kazerne. 
Ons laatste bad hadden wij precies vijf weken geleden gehad ! 
 
12-3-1944 
Voor onze zondag 6 wagons gehad waaronder een met gestorte maïsvlokken. 
 
13-3-1944 
Vrije dag. Vanmorgen in de vroegte een schitterende wandeling wezen maken in 
mijn eentje. De bergen zijn altijd even mooi. Vanmiddag met Ton van Es (Kgf 
105959), naar de Eggerbergstrasse geweest om een bezoek aan de Hollandse 
Postmensen te brengen. Om 16.30 gingen wij daar vandaan, op weg naar de bios. 
De film “Wenn die Götter lieben”. Het was een film uit het leven van Wolfgang 
Amadeus Mozart. Een pracht film ! Toen wij uit de bioscoop kwamen hadden Fer en 
ik nog en avontuurtje. Onderweg naar huis ontmoetten wij een gebrekkige man, die 
wij thuis gebracht hebben. Hij zei tegen ons, dat hij niet ver van ons lager afwoonde. 
Ongeveer 10 minuten. Het bleek later het beroemde Hollandse kwartiertje van 
minstens een uur te zijn. Wij zijn met zijn tweeën in de huiskamer geweest. Het is 
één kamer, waarin vier personen wonen. De mensen eten, slapen en koken in een 
bedompte ruimte. Wij dronken daar een heerlijk bakje koffie en er werden ons vier 
lekker gebakken koeken met jam er tussen aangeboden. Het smaakte voortreffelijk ! 
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Thuis gekomen kon in tevens mijn pakket dat 16-2-1944 was afgezonden, in 
ontvangst nemen. Morgen vertrekt Jacobus Giesekam (Kgf 106705) naar Wolfsberg. 
Ben van Leeuwen (Kgf 96986) is onze commandant geworden. Ook zijn wij van 
commandant verwisseld. Piet Michel (Kgf 106083) gaat naar Wolfsberg en Nol van 
der Maarel (Kgf 106230) wordt van nu aan onze commandant. Vanavond een 
nachtelijke tocht door de bergen gemaakt, hetgeen schitterend was ! 
Vannacht werd ik wakker van de sirenes die loeiden. 
 
14-3-1944 
Vanmorgen hout gezaagd met Johan Strasters (Kgf 107188). ’s Middags boter 
ingepakt. Een leuke middag geweest. 
 
15-3-1944 tot 16-3-1944 
Niets te vermelden. 

  
17-3-1944 
Suiker en zout gelost. Luchtalarm. In de schuilkelder gezeten. 
 
18-3-1944 
Naar Leibnitz geweest. In de aardappelen gezeten. Twee wagons geladen. 
Vanavond herrie gehad met een Stabzahlmeister, omdat wij een partijtje rotte 
aardappelen bij de keuken van Lager I neergelegd hadden op aanraden van 
chauffeur Meyer, en die nu op een andere plaats neergelegd moesten worden. Wij 
werden bedreigd met de vreselijkste straffen als wij het niet vlug genoeg deden, Het 
beroemde muurtje, een hoopje zand en niet te vergeten het pistool werd er ook weer 
bijgehaald ! 
 
19-3-1944 
Vanmorgen naar Liebenau geweest. Vanmiddag luchtalarm. Grote vliegtuigen 
waargenomen 10). Bij lager 7 gelegen gekkenhuis gebombardeerd. Lager 9 
(Industriehalle) eveneens gebombardeerd. Hierbij vonden 3 Fransen en een 
onbekend aantal Duitsers de dood. Ost-Bahnhof is eveneens geraakt. Lager 7 is 
beschadigd. Gelukkig zijn onze jongens behouden thuisgekomen. Vanavond naar de 
film “Frauen sind keine Engel” wezen kijken. 
 
20-3-1944 
Opruimingswerk verricht op lager 7. Ramen ingezet. Glasscherven opgeruimd. 
Wagons gelost, één met Noorse sardientjes en één met vitamine tabletten. Soldaten 
hielden de wacht en ruimden puin van de getroffen barak van het gekkenhuis, dat 
aan de overzijde gelegen was. Pakket ontvangen, de inhoud bestaat uit pullover, 
toiletzeep, zeeppoeder, een blik zeebliek in tomatensaus. 
 
21-3-1944 
Begin van de lente. Kan er niets van merken. Om de barakken waait een guur 
windje. Twee hele rijen erwten omgezet. Hierover hebben wij een hele dag gedaan. 
Veel gelachen en pret gemaakt, zodoende schoot de tijd een beetje op. 
 

 
10 Mogelijk was die dag het vliegveld Thalerhof het doel. Er werd die dag aangevallen door 76 B-24 Liberators van 
15th AAF. Er ontstond geen schade op het vliegveld. De gasfabriek, een onbekende fabriek en een woonwijk 
werden geraakt (Bron: Luftwaffe Airfields 1935-1945 in Austria Henry L. deZeng).  
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22-3-1944 
Vanmorgen om 05.00 uur opgestaan. Ontbeten. Om 06.00 uur vertrokken wij naar 
Leibnitz. Onze groep echter, met Koks als voorarbeider, stapte in Kalsdorf uit. Om 
07.30 kwamen wij in de loods aan. Aan de schuilkelder gewerkt. Aardappelen 
omgezakt. De lastwagen was intussen gekomen en nu werd deze gelost. De 
gedroogde aardappelen werden er afgehaald en 124 kartonnen honing en 16 zakken 
zout kwamen er voor in de plaats. Dit werd naar lager 7 gebracht en in barak V 
neergezet. Bij het weggaan beleefden wij nog wat. Een van onze jongens stopte 
namelijk een blik jachtworst onder een hout zak. Zijn bewegingen zijn blijkbaar door 
de heer Riardi gezien en dat schijnt hem erg wantrouwig gemaakt te hebben. De 
wagen stond toevallig voor het kantoor. Wij moesten ons sloofje en onze 
handschoenen afgeven, waarop Riardi op de wagen klom, de houtzakken optilde en 
het blik vond. Daarop begon hij ons te fouilleren. Hij vond bij niemand wat, behalve 
bij mij, want ik had de zakken van mijn korte jasje gevuld met gedroogde 
aardappelen. Om 18.00 uur waren wij thuis. 
De Leibnitzers zijn intussen ook thuis gekomen. Rijsenbrij is op het ogenblik 
erwtensoep voor ons tweeën aan het koken.  
 
23-3-1944 tot 24-3-1944 
Niets te vermelden. 
 
25-3-1944 
Voor onze zaterdag de hele dag gewerkt. Vijf wagons gehad. Deze waren geladen 
met Knacken-Brot. 
Drie wagons geladen met verschillende artikelen. Om 16.30 waren wij klaar. Naar 
huis gegaan. Omgekleed, geschoren. Geen post, geen pakketten. 
  
26-3-1944 
Naar Liebenau geweest. Vanmiddag naar de meditatie gegaan. Vanavond de film 
“Der Grosse Schatten” gezien. 
Het filmverhaal speelt zich af rondom het toneelstuk “De Rechter van Salamea” af. 
Heinrich George speelde hierin de hoofdrol. 
 
27-3-1944 
Drie wagons met blikken varkensvlees gelost. Meel omgezakt. Er waren 
pakketlijsten, maar mijn naam was er niet bij. Afwachten maar weer op mijn uniform. 
 
28-3-1944 
Meel omgezakt. Twee wagons geladen; één met speise- hirse en één met grutten. 
Macaroni omgezakt. Een wagon met zout gelost. 
Speise-hirse is geel van kleur en wordt hier net zo gegeten als bij ons de rijst. Het 
wordt lekker dik als het gekookt is en het smaakt over heerlijk. 
 
29-3-1944 
Erwten omgezakt. Teigwaren omgezakt. De hele dag hiermee bezig geweest.  
Kobus Giesekam (Kgf 106705) is uit Wolfsberg teruggekeerd. 
 
30-3-1944 
Wagons geladen. Briefkaart ontvangen van huis en een van Peter van Dillen. 
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31-3-1944 
Een wagon gelost met roggesoep en een met Duitse thee. Een wagen geladen met 
koffiesurrogaat. Heden gesneeuwd. Ik sta op de pakketlijst. Ben erg nieuwsgierig of 
het mijn eigen pakket is, of dat van het Nederlandse Rode Kruis. Een bief naar huis 
geschreven. 
 
1-4-1944 
Geen wagons vandaag. Hirse omgezakt. Een vrije zaterdagmiddag. Wezen baden 
en naar de kapper geweest. Een eind wezen wandelen en een brief naar huis 
geschreven. Geen post, geen pakketten. 
 
2-4-1944 
Naar Liebenau geweest. Luchtalarm. Dit duurde van 10.00 uur tot 11.45 uur. 
Palmwijdig, aangezien het heden Paaszondag is. Palmpje gekregen. Heden avond 
de film “Ein Walzer mit Dir” gezien. Geen post, geen pakketten. 
  
3-4-1944 
Gewerkt bij Frau Kanzler. Het lijkt wel een kruidenierswinkel met al dat geweeg ! 
Zakken en zakjes moesten uitgewogen worden met specerijen. 
  
4-4-1944 
Vandaag hetzelfde gedaan als gisteren. Gember dat ze hier “Ingwer” noemen 
uitgewogen. Kaneel; “Zimt” hebben ze hier nog in natuurlijke staat, geen surrogaat. 
Kruidnagels “Nelkens” ondergingen dezelfde behandeling.  
Heden avond mijn uniform, puttees, schoenen in goeden staat aangekomen. Slechte 
nacht gehad. Mijn huiduitslag, die ik sinds drie dagen heb, is heden nacht in volle 
glorie uitgebroken. 
 
5-4-1944 
Heden naar de dokter geweest. Een drankje ingenomen om naar de hum hum te 
gaan. Het is veel minder, dan toen ik het had, toen ik thuis was. Ik denk, dat de 
zenuwen mij weer parten gespeeld hebben. 
Ik was de laatste tijd nerveus en erg prikkelbaar. Briefkaart van thuis ontvangen. 
Brief naar huis geschreven. Rode Kruis pakket ontvangen. Een pracht pakket was 
het ! Heden reeds een halve rol Maria kaakjes opgegeten. 
Vanmiddag een wandeling met Rijsenbrij gemaakt. Het pakketje van thuis is ook 
goed aangekomen. Het was alleen erg jammer dat een blik zeebliek in tomatensaus 
bedorven was. Wat ik weg heb moeten gooien. Het was gewoonweg niet meer te 
eten ! Jacobus Giesekam (Kgf 106705) mochten Ben van Leeuwen (Kgf 96986) en ik 
niet bezoeken in het hospitaal. 

  
6-4-1944 
Witte donderdag. Vanmorgen een wandeling gemaakt. ’s Middags wederom 
gewandeld. Om 07.00uur was er kerkdienst, aangezien Christus op deze dag het 
Heilig Sacrament heeft ingesteld. Het wordt hier Grüne Donnerstag genoemd. De 
Heilige Mis wordt opgedragen door 4 priesters in witte gewaden. Onder het zingen 
van het Gloria, luiden de klokken en speelt het orgel, hetgeen erg indrukwekkend is. 
Toen de priester communiceerde, luidde niet de bel, maar werd er ten teken van 
rouw geklepperd. Na afloop was er een processie, waarmee de plechtigheid was 
afgelopen. 
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Om 9 uur waren Rijsenbrij en ik weer thuis. 
  
7-4-1944 
Goede Vrijdag. Vanmorgen naar de dokter geweest. Wederom een dag vrij van 
dienst gekregen. Naar de kerk geweest. 
  
8-4-1944 
Stille Zaterdag. Naar de dokter geweest. Dienstdoen gekregen. Vanmiddag naar de 
kerk geweest, maar konden er niet in. Rijsenbrij en ik moesten voor de deur blijven 
staan. Een wandeling door de stad Graz gemaakt. Pakket ontvangen, dat op 2-2-
1944 door thuis was afgezonden. Alles was goed, behalve het smeerkaasje, dat was 
wat uitgeslagen en sommige stukken smaakten bitter. Een avondwandeling gemaakt 
langs de Mur. Prachtig was het die avondlucht boven de bergen. 
  
9-4-1944 
1e Paasdag. ’s Morgens naar Liebenau geweest om de Heilige Mis bij te wonen. ’s 
Middags naar het Hof gewandeld. ’s Avonds in de bioscoop de film “Die Kluge 
Marianne” gezien. Beslist een lollige film, maar zonder inhoud. 
  
10-4-1944 
2e Paasdag. Gewerkt op lager 7. Twee wagons gehad een met thee wel te verstaan 
surrogaat thee en een met sojabonen. De sojabonen zijn geel van kleur en absoluut 
niet geschikt voor consumptie. Ze wordt verbouwd voor het vet, dat in de boon zit. Er 
zit in de bonen zo’n groot vetgehalte dat zij voor verschillende doeleinden gebruikt 
kan worden. Het wordt verwerkt in de margarine en in de jusblokjes. De 
broodbakkerijen gebruiken het en verschillende andere fabrieken. De Hollandse boer 
moet ze ook verbouwen zei de boerenleider Roskam in een toespraak tot de Duitse 
boeren in Graz. En in Holland gaat het best, de plant, het blauwe maanzaad, schijnt 
in Holland meer vruchten te dragen dan hier. Waar het heen gaat wat ze in Holland 
verbouwen, dat zegt hij niet, maar dat merken wij wel ! “Van dankbaar Holland”, staat 
er op de wagon geschreven die wij gelost hebben ! 
 
Op lager 7a moesten wij drie wagons mineraalwater lossen. Om 15.00 uur was onze 
groep thuis. Een wandeling gemaakt met zijn vieren, te weten: Pé Savenije (Kgf 
107018), Bertus de Graaf (Kgf 107626), Jan Elles (Kgf 106949) en mijn persoontje. 
De dam- en schaakmeester Bertus de Graaf (Kgf 107626), kampioen van Rotterdam, 
amateur, moest de berg opgehesen worden ! 
Hij mopperde en sputterde vreselijk tegen ons, dat wij hem met alle geweld naar 
boven wilden hebben. Wij lachten om hem en onder een daverend lachsalvo van ons 
drieën deed Jan Elles (Kgf 106949) het voorstel, hem boven in het Gasthaus op bier 
te trakteren. Hij scheen hier wel oren naar gehad te hebben, want plotseling liep hij 
sneller en riep ons toe: “Wie het laatste boven op de top aankwam, moest een rondje 
geven”. Dit vonden wij natuurlijk goed en toen begon er een achtervolging die niet 
mooi meer was. Glijdend, struikelend, af en toe een eindje terugglijdend, haalden wij 
onze vriend Bertus langzamerhand in. Hij had natuurlijk met dezelfde moeilijkheden 
als wij te kampen. In zijn zenuwachtigheid kwam hij bovendien nog in een bosje 
terecht, waar zoveel slingerplanten door elkaar gegroeid waren. Dat hij zich 
onmogelijk alleen kon bevrijden. Hij had zijn eigen zo vastgewerkt, dat wij drieën de 
grootste moeite hadden om hem eruit te halen. Zelf brulden wij af en toe van het 
lachen omdat wij haast zelf geen genoeg kracht konden zetten. Na minstens een half 
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uur tobben en mieren hadden wij hem eruit gehaald en na de vriendelijke vermaning 
“Als hij nog eens wat wist”, of “Mocht je soms nog eens neigingen gaan vertonen om 
als berggeit te gaan studeren”, bereikten wij de top en gingen het veelbesproken 
Gasthaus binnen, waar Jan Elles (Kgf 106949) ons op bier trakteerde. Hier 
ontmoetten wij een Corsikaan die in vlot Frans met veel Italiaanse woorden er door 
tegen ons begon te spreken. Hij zag ons voor Fransen aan en begon toen zijn 
wederwaardigheden te vertellen. Jan Elles (Kgf 106949) en ik antwoorden hem in het 
Frans en vertelden toen dat wij Hollanders waren. Bertus de Graaf (Kgf 107626) zei 
toen: “Prima di Extrare” en zweeg toen verder. De man lachte en bestelde bij de 
waard vijf glazen wijn. 
Om ongeveer half negen stapten wij op en zonder verdere moeilijkheden bereikten 
wij ons lager. Klokslag elf uur lag alles in rustte en deed Piet Michel (Kgf 106083) zijn 
laatste ronde. 
  
11-4-1944 
Heden een paar wagons geladen. Vanavond voorbereidingen getroffen om morgen 
een flinke bergtocht te maken. Jan Elles (Kgf 106949) en ik gaan morgen de 
Schöckel beklimmen. Door ons wordt hij de “Sukkel” genoemd. 
Jan en ik lagen reeds om 20.00 uur in bed vanavond. 
 
12-4-1944 
Vrije dag. Vanmorgen werd ik door Henk Wolf om 05.00 uur gewekt. Ik maakte toen 
zonder gerucht Jan Elles (Kgf 106949) wakker. Na ons gewassen en aangekleed te 
hebben, deze bezigheden moet je uit goed fatsoen wel doen, smeerde ik de 
boterhammen en maakte Jan onze tassen in orde met alles, wat wij mee zouden 
nemen. Om 06.45 uur verlieten Jan en ik ieder gewapend met een stok en een 
geleende brood tas op onze respectievelijke ruggen, het lager, om onze 
voorgenomen bergtocht te gaan maken. Ons doel was de Schöckel. De 1446 m hoge 
berg en de hoogste berg in de omgeving van Graz. Bij het kerkje van St. Feith ob 
Graz gingen wij de poort onderdoor van het aardige dorp, waar de schoolgaande 
jeugd ons goede morgen wenste. Door rechtsaf te slaan en een dal over te steken 
over een klein bruggetje, kwamen wij in een bos terecht. Na aan een paar mensen 
de weg gevraagd te hebben, kwamen wij twee kapelletjes tegen en bestegen wij de 
“Hohe Rannach”. Kort te voren hadden wij een hen met kuikens gezien. Over de 
schaduwrijke schone bosweg kwamen wij om 09.30 uur op de top. Van te voren 
hadden wij een klein boterhammetje gegeten. Wij kwamen in gesprek met een 
Fransman die als krijgsgevangene helemaal alleen bij het Gastwirtschaft werkzaam 
was. Op zijn advies daalden wij de berg af.  
Wij waren in een dal terecht gekomen, vlak bij het dorpje Leber. Hier vroegen wij aan 
een boer de weg naar de Schöckel. De door deze boer aangewezen weg volgden 
wij. Onderweg kwamen wij langs een hout kapperij waar twee Russen en een Pool 
aan het werk waren. Langs een steile rivierbedding kropen wij naar boven. Ik zeg 
kruipen want het was ondoenlijk om rechtop te gaan staan, zo steil was het ! 
Toen gingen wij door het bos, waar wij tot aan onze knieën door de sneeuw moesten 
waden. Na veel geploeter door de sneeuw bereikten wij eindelijk een bergweide waar 
een wegwijzer de richting naar de Schöckel aangaf. 
Door linksaf te slaan, kwamen wij aan de Göstinger Hutte. Hier gingen wij om 11.15 
naar binnen en bestelden bij de zoon van de waard een glas bier. Dit had hij niet en 
bracht ons toen limonade. Onze middagpauze besloten wij hier te houden en lieten 
het zoontje van de waard van onze voorraad mee snoepen. Hierna kwam het joch, ik 
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schatte hem op 15 jaar, met foto’s aandragen. Heel genoeglijk hebben wij deze toen 
bekeken. Als aandenken gaven wij hem een krijgsgevangen muntbiljet, waar wij op 
de achterkant onze namen geschreven hadden. Ten slotte gaf hij ieder van ons nog 
een glas appelmost op de valreep te drinken. Om 12.00 uur verlieten wij dit Gasthaus 
en gingen naar de top van de Schöckel. Het uitzicht was schitterend ! Overal 
besneeuwde bergtoppen zover als je maar kon zien. De gehele oppervlakte was 
bedekt met stenen, sneeuw en hier en daar met grote mierenhopen. Deze hopen 
bereikten soms de hoogte van 1 m. Haar bewoners waren kwaadaardige grote rood 
gekleurde bosmieren. Ze staken je waar ze maar konden als je het ongeluk had op 
hun pad rustig te kunnen gaan zitten. Zij kropen gewoon over je heen en als je ze 
van je hand wegsloeg dan kon je precies zien, waar zo’n lieveling je gebeten had, 
want op die plek kwam er een klein bultje te voorschijn. Van de ene kant van de top 
naar de andere kant deden wij precies een uur over. Hier stond het Stubenberghaus. 
Dit Gasthaus was echter voor ons gesloten. Veel militairen liepen er in en uit. Een 
eindje verderop stond een waarnemingspost waar druk getelefoneerd werd. Om 
13.30 daalden wij af naar de Göstinger Hütte en langs een pad waar tevens een 
telefoonlijn langs lag, ging het naar Puck. Vervolgens over een bergweide naar 
Kalkleiter. Hier hadden wij een mooi uitzicht op de stad Graz. Op de weg zagen wij 
een pad met een jong op de rug. Van angst begon de pad te wateren en geluiden te 
geven. Vader pad beet het kind in de kont. Wij daalden verder af naar St. Andritz. 
In Andritz bij Johan und Veronika’s Gasthaus “Hochwirt” bestelden wij een glas bier 
en aten wij ons brood met de kaakjes op. 
 
Op het erf liep een kalkoen te pronken. Jan was zo bang dat het beest in zijn benen 
zou pikken, dat als iedere keer de kalkoen in zijn buurt kwam, hij zijn onderdanen 
hoog optrok. Ik had pret voor zes. Erg gemeen van me, maar het was ook zo 
komisch ! Ten einde raad ging hij stukjes brood naar het beest gooien, in de hoop 
natuurlijk, dat hij dan afgeleid zou worden. De kippen en de haan waren er goed 
mee, want die kaapten het voor zijn neus weg. En weer kwam hij op Jan af. Hup, de 
benen van hem vlogen de lucht weer in. Ik lag blauw van het lachen. Jan wist zich op 
het laatst geen raad meer. Hij pakte zijn boeltje bij elkaar en rekende met de waardin 
af. Ik moest hem dus wel volgen. Onderweg zei ik tegen hem: “Die kalkoen was toch 
wel een vriendelijk beest vond je niet ?” 
Je had hem vriendelijk moeten aanbieden met het vriendelijk verzoek niet in mijn 
zondagse benen te pikken, want die moeten door de week ook nog dienst doen ziet 
U. Nu hadden die kippen alles opgegeten en je vriendelijke vriend heeft niets 
gekregen. Dat is toch niet netjes, dat doet toch zo net iemand toch niet. Hou je mond 
over dat ellendige beest was zijn snedige opmerking, waarop wij beiden het 
uitschaterden van het lachen. Onder het lopen vertelde hij mij een aardige 
geschiedenis, die werd onderbroken door een boer, die zijn land aan het omploegen 
was, en aan ons vroeg waar de reis heen was. Wij vertelden hem, dat wij Hollanders 
waren en hoe Holland er uitzag. Een eind verderop ontmoetten wij een oud vrouwtje 
die dacht dat wij op de machinefabriek werkten. Door Geidorf, over de Calvarienbrug 
bereikten wij de Wienerstrasse. Om 18.45 bereikten wij ons lager in Gösting. Toen 
dronken wij nog een biertje voordat wij gingen eten. Het was een mooie dag geweest 
met prachtig weer.  
Vanavond nog een gesprek gehad met een student in de medicijnen, een kennis van 
Rijsenbrij. Vroeg naar bed gegaan. 
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13-4-1944 
Zeven wagons met haver gelost en één met zout. Om 11.00 uur vliegeralarm, dat 
spoedig gevolgd werd door het sein voorlopig veilig, Ook dit werd spoedig 
afgeblazen. 
 
14-4-1944 
Niets te vermelden. 
 15-4-1944 
Voor onze zaterdag de hele dag gewerkt. Een wagon met mineraalwater gelost. Veel 
flessen uit baldadigheid kapot gegooid. 
  
16-4-1944 
Vanmorgen naar de kerk te Liebenau geweest. Pakket van thuis ontvangen, dat op 
20-3-1944 is afgezonden. Ontvangst moet nog per briefkaart bevestigd worden. ’s 
Middags een wandeling naar de ruïne Gösting gemaakt. ’s Avonds de film “Die 
geliebte Welt” gezien. De film was niet veel bijzonders. Een avondwandeling 
gemaakt. 
 
17-4-1944 tot 20-4-1944 
Niets te vermelden. 
  
20-4-1944 
Gewerkt in de haven. Vandaag bericht gekregen bij het werk van Duitse militairen. 
Brief ontvangen van de familie van Dillen. 
 
21-4-1944 
Drie wagons gehad. Twee gelost met erwten en één met zout. Brief ontvangen van 
thuis, een briefkaart van ome Frans en tante Jans en een briefkaart van het meisje 
van Gerard, mejuffrouw F. Bakx. 
  
22-4-1944 
Suiker omgezet. Hedenmiddag voor onze zaterdag een bad gehad. Geschoren. Naar 
de Calvariebergkerk gegaan. De dienst en een doopplechtigheid van twee baby’s 
(jongentjes) bijgewoond. Langs de Mur gewandeld met Arend Rijsenbrij (Kgf 107593) 
en Pé Savenije (Kgf 107018). 
 
23-4-1944 
Voor straf gewerkt tot 10.30 uur. Een partij mineraalwater gesorteerd om de schade 
vast te stellen van de gebroken flessen. Van de partij bestaande uit 400 kisten waren 
er 334 gebroken. Elke kist bevatte 30 flessen, dus de hele partij bestond uit 12.000 
flessen, dus 334 flessen was dus heus niet veel, nog niet eens één fles per kist. 
Om 13.00 uur noedelsoep, aardappelen met peen gegeten. Om 14.00 uur opgestapt 
om naar de Thalersee te gaan. Aangezien Rijsenbrij en ik de weg niet wisten, waren 
wij verkeerd gelopen en kwamen op een boerderij terecht, waar wij de man een glas 
most kregen. Hier werd ons de goede weg aangewezen en na nog eenmaal naar de 
weg gevraagd te hebben, bereikten wij de Thalersee. De Thalersee is een flink meer 
tussen de bergen. Aan de ene kant is een flink zwambassin. Er is vlak in de nabijheid 
van het zwambassin een Gasthaus gelegen. Langs de weg, die naar boven leidde, 
kwamen wij in Wetzelsdorf terecht. Over dit dorp liepen wij naar Gösting en 
omstreeks 20.30 waren wij weer in ons lager teruggekeerd. Een mooie middag 
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geweest met schitterend weer. Er is ook nog luchtalarm geweest. Volgens de 
jongens heeft het 2 uren geduurd. 
 
24-4-1944 
Vandaag twee wagons met meel geladen en één met zout en specerijen. ’s Middags 
gewerkt in de suiker op de brouwerij Puntigam. Wij hebben hier suiker omgezakt om 
klaar te maken voor overzee. Meegedaan aan de schaakcompetitie, die nog niet 
afgelopen is. Vier wedstrijden reeds gespeeld, waarvan ik er één gewonnen heb en 
drie verloren. De partij tegen Bax (Kgf 107124) stond ik een dame voor en door niet 
op te letten verloor ik mijn dame en daarmee ging de hele partij verloren. Volgende 
keer beter, aangezien de wedstrijd nog niet beëindigd is. 
 
25-4-1944 
Twee wagons Teigwaren gelost. ’s Middags suiker omgezakt en één wagon met 
mineraalwater gelost. Het weer dat ’s morgens mooi was, is omgeslagen en toen 
ging het regenen en waaien. Niet erg lekker thuis gekomen en direct na het eten 
naar bed gegaan. 
 
26-4-1944 
Twee wagons Teigwaren gelost. 
  
27-4-1944 
Vanmiddag een wagon geladen met wijn op de brouwerij Puntigam. Mijn partij 
schaak tegen Cornelis Noorlander (Kgf 107371) verloren. Twee pakketten van thuis 
ontvangen, die respectievelijk op 5 en 12-4-1944 waren afgezonden. De ontvangst 
hiervoor moet nog per briefkaart bevestigd worden. 
 
28-4-1944 
In de barak gewerkt.  
  
29-4-1944 
Vanmiddag wezen baden. 
 
30-4-1944 
Verjaardag van Prinses Juliana. 
 
1-5-1944 
Dag van de arbeid. In de nacht van zondag 30 op maandag 1-5-1944 hebben wij 
allemaal de diarree gehad. Het was gewoonweg vreselijk ! Een WC voor 78 man. 
Sommigen konden het niet meer uithouden en uit nood deden zij het buiten, zodat 
wij, toen wij aangetreden stonden, de hoopjes die er vannacht neergelegd waren, 
tegen de pui van onze woning aangekleefd zagen zitten. Die dag was ik beroerd door 
de diarree en het abces aan mijn linker hand. Ziek thuis gekomen om 10.00 uur en 
de hele dag in bed gelegen. 
 
2-5-1944 
Vanmorgen naar de dokter geweest. Om 12.00 uur kwam hij aanzetten en om 12.30 
was ik wederom thuis met een papier, dat ik aan de behandelende geneesheer 
moest geven. Om 14.45 kwam ik bij het lazaret aan, vergezeld door Nol van de 
Maarel (Kgf 106230), plaatsvervangend vertrouwensman. Ik werd vriendelijk door 
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een jonge Franse dokter ontvangen, die mijn hand onderzocht en tot de conclusie 
kwam dat operatief ingrijpen noodzakelijk was. 
Om 15.00 uur stapte ik de operatiekamer in en werd op de operatietafel gelegd. 
Eerst kreeg ik een doek over mijn ogen, daarna een over mijn mond en over mijn 
neus kreeg ik een plaatje. Toen werd ik weggemaakt en toen ik weer bijkwam was 
alles achter de rug. In mijn verbeelding heb ik mijn ouders en een mooie film gezien, 
In de film zag ik Holland met zijn koeien en zijn weiden. Daarna met Nol van de 
Maarel een ander lazaret bezocht waarin Leen Ameraal (Kgf 106071) opgenomen 
was. Brief van thuis ontvangen, waarmee ik onder deze omstandigheden zeer blij 
mee was. Ontvangst moet nog bevestigd worden. Een slechte nacht gehad. 
 
3-5-1944 
De hele dag in bed gelegen met 38 graden koorts. 
  
4-5-1944 
Koorts iets afgenomen. Naar het lazaret geweest met Henk Wolf (Kgf 97114). Van 
het kastje naar de muur gestuurd. Van de ene dokter naar de andere gewandeld. 
Uiteindelijk resultaat: bezoek aan de gipskamer voor het leggen van een 
gipsverband. Daarna wederom naar huis gegaan. Vreselijke pijn ’s middags en ’s 
avonds. Koorts 39 graden. 
 
5-5-1944 
Koorts 40 graden. Ben gewoon futloos. 
 
6-5-1944 
Zelfde toestand als de vorige dag. Mijn enige wens is, om in het lazaret opgenomen 
te worden, De pijnen die ik op het ogenblik lijdt zijn vreselijk. Met Bax (Kgf 107124) 
hedenavond naar de Herman Kazerne geweest om naar mijn hand te laten kijken. 
Pijnstillende tabletten gekregen. Deze hebben werkelijk geholpen. 
 
7-5-1944 
Met Ben van Leeuwen (Kgf 96986) naar het lazaret in de Grabenstrasse gegaan. 
Daar aangekomen door dezelfde Franse dokter behandeld die mij de eerste keer 
behandeld heeft. Wederom geopereerd voor de tweede keer. Eindelijk gaat mijn 
wens in vervulling, ik word in het lazaret (Lazaret III-b Graz) opgenomen. Rustige 
nacht gehad.  
 
8-5-1944 
Koorts 40 graden.  
 
9-5-1944 
Koorts 41 graden.  
 
10-5-1944 
Het is vandaag de datum dat vier jaar geleden de oorlog uitbrak tussen Duitsland en 
Nederland. De vuile vieze stinkende rot mof overviel ons land op een verraderlijke 
manier. Ik kan hierover niets meer schrijven want ik heb op het ogenblik weer een 
hevige koortsaanval te verduren wat mij bijna het schrijven onmogelijk maakt. Stand 
41 graden. 
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11-5-1944 
Vermindering, stand 39 graden. 
 
12-5-1944 
Een ziekenpakket van de familie Vierbé, Hamerstraat 17 Den Haag ontvangen. Ik 
ben gewoon te futloos om het open te maken. Stand 41 graden. 
 

 
Bevestiging van het verlies van een vinger 

   
13-5-1944. 
Heden koortsvrij. Gelukkig ! Luchtalarm. In de schuilkelder geweest. Bezoek gehad 
van Sergeant Nol van de Maarel (Kgf 106230) en tweemaal van Ben van Leeuwen 
(Kgf 96986). Brieven geschreven naar huis. Ontvangst van pakketten heden per 
briefkaart bevestigd. 
  
14-5-1944 
Rijsenbrij is heden middag bij mijn geweest. Rustige nacht gehad. 
  
15-5-1944 
Heden morgen geen koorts. Volgens de Duitse hoofddokter (professor genoemd) 
moest ik vanmiddag geopereerd worden. Niet gegeten. Vanmiddag is Ben van 
Leeuwen (Kgf 96986) in gezelschap van Johan Knoppert (Kgf 106173) bij mijn 
geweest. Ben kwam mij een Amerikaans pakketje brengen. Johan Knoppert (Kgf 
106173) werd in zijn wijsvinger geopereerd deze middag. Ik kwam niet meer aan de 
beurt. Mijn pink heeft weer gedrag en ik heb een gevoel in mijn hand of deze zwaar 
verkouden is. Rustige nacht gehad. 
 16-5-1944  
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Heden morgen moest ik geopereerd worden, maar dat is uitgesteld tot vanmiddag. 
Piet Michel (Kgf 106083) heeft mij drie pakketten gebracht, namelijk twee van thuis 
en één van de familie Vierbé. Dit laatste had ik bij loting gewonnen vertelde Piet mij, 
maar dit betwijfelde ik wel een beetje. Ik heb er dan ook niets van gezegd. Brief van 
thuis ontvangen. De operatie is heden middag niet doorgegaan. 
17-5-1944 
Operatie is wederom uitgesteld. 
  
18-5-1944 
Geopereerd aan mijn pink. Het is nu voor de derde keer, maar thans is het pinkje op 
het veld van eer gesneuveld. Ik was zeer blij dat ik het kwijt was, want het vlees zat 
van onder tot boven met worm hetgeen ongeneeslijk was. 
Mijn hand is tenminste hierdoor gered geworden en het pust hield de wormen tegen 
welke op weg waren om mijn hand aan te tasten. Koorts 39 graden. Rustige nacht 
gehad. 

  
19-5-1944 
Koorts vrij. Heden middag hebben Jacobus Giesekam (Kgf 106705) en Ben van 
Leeuwen (Kgf 96986) mijn voeten gewassen en mij geschoren. 

  
20-5-1944 
Moeders verjaardag in het buitenland gevierd en wel in het lazaret. Ik heb er van 
gemaakt wat er van te maken viel. Met Johan Knoppert (Kgf 106173) samen 
havermout gekookt, vermengd met Amerikaanse chocolade uit het Amerikaanse 
pakketje. 

  
21-5-1944 
Vanmorgen zijn Joop van Randeraat (Kgf 96777) en Willem Stek (Kgf 106983) 
komen spelen in gezelschap van Jacobus Giesekam (Kgf 106705) en Jacques 
Hoppenbrouwer (Kgf 106703). Leuke ochtend geweest. Zij hadden een gitaar en een 
harmonica bij zich, waarop allerlei Engelse, Franse en Duitse populaire muziek ten 
gehore werd gebracht. Van de patiënten die op mijn zaal lagen ontvingen zij 
verschillende dingen. Vanmiddag zijn Arend Rijsenbrij (Kgf 107593) en Pé Savenije 
(Kgf 107018) mij een bezoek komen brengen  

 
22-5-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 
 
23-5-1944 
Abraham Donselaar (Kgf 105926) is de Hollandse kolonie komen versterken. Ook hij 
is geopereerd en wel aan…… Aangezien zich daar een grote steenpuist op bevond. 
Johan Knoppert (Kgf 106173) heeft aanzegging gekregen, dat hij het lazaret moet 
verlaten. Ik vind het jammer want hij heeft mij door het ergste heen geholpen. 
Vanmiddag is Nol van de Maarel (Kgf 106230) in gezelschap van Ab Alterden, onze 
pakketjes, die van Johan en mij, komen brengen. Het was een Amerikaans pakketje 
waar zoveel in zat, dat het veel te veel is, om dat allemaal op te noemen. Tevens 
ontving ik een pakketje van thuis, dat op 3-5-1944 was afgezonden. De ontvangst 
moet nog bevestigd worden. 
 
24-5-1944 
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Heden morgen luchtalarm. Geen bommen neergegooid. Het luchtafweergeschut is 
wel begonnen te schieten 11) 
Ontvangst pakket in een brief bevestigd. Er zijn wel bommen neergegooid en wel op 
Kalsdorf, waar een fabriek met de grond is gelijk gemaakt. Een Engelsman is op 
onze zaal gebracht met een bomscherf in zijn hoofd en een in zijn rug. Hij bloedde 
hevig. Een Amerikaanse vliegenier, wiens been gisteren geamputeerd is, heeft bloed 
voor hem afgestaan. Ik vind dat een hele prestatie ! Hij is er gelukkig weer wat 
bovenop gekomen. 
 
25-5-1944 
Johan Knoppert (Kgf 106173) is ontslagen en nu blijf ik alleen achter tussen de 
Engelsen, Fransen en Italianen. Mijn hand begint aardig te genezen. 
  
26-5-1944 
Niet verbonden. Dit geschiedt nu maandag aanstaande. Wel iets gedragen. Bevroren 
bloed. Het lijkt wel snot. Stinkt lekker. 
 
27-5-1944 
Nog altijd in het ziekenhuis. 
 
28-5-1944 
1e Pinksterdag. Vanmorgen brood met zalm en worst gegeten. Mooi weer vandaag. 
Om 13.00 uur gewoon eten. Vanmiddag in het zonnetje gezeten. 
 
29-5-1944 
2e Pinksterdag. Om 08.45 uur luchtalarm. Het luchtafweergeschut begon te schieten. 
In de schuilkelder gezeten tot bij eenen. Daarna vooralarm, gevolgd door het signaal 
“veilig”. Bij St. Andritz waren twee Amerikaanse viermotorige bommenwerpers naar 
beneden geschoten. De bemanningen van deze beide vliegtuigen werden bij ons in 
het lazaret gebracht om behandeld te worden. Allen hadden brandwonden, maar 
niemand behoefde geopereerd te worden. Deze mensen hadden werkelijk geluk 
gehad. 
Vannacht om 24.00 uur luchtalarm. Het was een prachtig gezicht om al die 
springende granaten te zien ontploffen. De hele omtrek baadde in een zee van licht. 
Tot 02.00 uur in de schuilkelder gezeten. 
  
30-5-1944 
Verbonden. De wond ziet er goed uit. Iets gedragen, niet veel. Verband niet 
afgemaakt, alleen een gaasje er overheen gelegd omdat de professor de wond moet 
zien. Mijn onderarm is nog wat stijf en mijn vingers kan ik maar een beetje bewegen. 
Ik ben erg nieuwsgierig hoe dat af zal lopen. Om 10.00 uur luchtalarm. De bommen 
hoorden wij vallen. Eerst een gierend geluid en daarna harde knallen. In de 
schuilkelder gezeten tot 13.00 uur. Vanmiddag een uur gezonnebaad. Fijn ! Om 
17.00 uur kwam de professor in gezelschap van de Franse dokter twee Duitse 
dokters, twee verpleegsters en de Franse en Engelse verpleger, door mij de bijnaam 
gegeven van de Beul van Parijs en Londen. Na het bezoek werd ik wederom 
verbonden en ging het gips van mijn arm weg. Gelukkig ! De genezing begint 
gelukkig op te schieten.  

 
11 Het vliegveld Thalerhof werd aangevallen door 28 B-24 Liberators van 15th AAF. Er ontstond geen schade op 
het vliegveld (Bron: Luftwaffe Airfields 1935-1945 in Austria Henry L. deZeng).  
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Toen ik terug kwam op de ziekenzaal even te voren, was ik naar de verbandkamer 
geweest, heb ik hartelijk gelachen om een groepje Engelsen, die het bezoek van de 
professor gingen nadoen. Ze hadden daarvoor enige etenswaren verzameld en dit 
op een blad uitgestald. Mister Roberts, een Londenaar, die zijn voet ernstig bezeerd 
had en daarom een gispverband gekregen had, speelde voor de professor. Daar hij 
mank liep bezat hij een wandelstok en een stukje mica moest zijn monocle 
voorstellen, zodat hij net zo over onze zaal wandelde als de professor het gedaan 
had. Het hele stel liep zo de kamer rond en iedereen kreeg wat van hetgeen er op 
het blaadje lag, de een dit en een ander dat. Ik was zo gelukkig een blikje corned 
beef te krijgen. Krom van het lachen hebben wij gelegen om dat stelletje Engelsen. 
Na het avondeten hebben wij Engelse en Franse liederen gezongen met gitaar 
begeleiding van Jappa, een Nieuw Zeelander met het uiterlijk van een neger, groot 
en stevig meteen paar armen om iemand schrik aan te jagen en een paar handen zo 
groot als onze boterhammenbordjes. Dik Trom noem ik hem en een bijzonder kind, 
dat is ie. Om 22.00 uur kwam de Duitse schildwacht ons vertellen dat wij moesten 
gaan slapen, waarop het Engelse stel antwoordde: “Good night Mr. Germany”. 
Hierop ontstond een gebrul van de ganse kamer en Jappa begon te spelen “Waarom 
hangt de was niet aan de Siegfried lijn”.  
 
31-5-1944 
Vandaag is er niets gebeurd wat aan de vergetelheid onttrokken dient te worden. 
 
1-6 -1944 
Nog steeds in het hospitaal. 
 
2-6-1944 
De kans bestaat dat ik het lazaret mag verlaten om driemaal in de week terug te 
keren om mij te laten verbinden. 
  
3-5-1944 
Jacobus Giesekam (Kgf 106705) heeft mijn uniform en mijn bruine koffertje gebracht. 
De hele middag is hij bij mij gebleven en wij hebben samen heel gezellig zitten 
praten. 
 
4-6-1944 
De Heilige Mis bijgewoond. Daarna door de Franse dokter onderzocht. Vanmiddag in 
de tuin gewandeld. ’s Avond werd door de Duitse Onderofficier bekend gemaakt wie 
de volgende dag weg moesten. Ik ben daar ook bij. Nog een gezellige avond gehad. 
 
5-6-1944 
Vertrek uit het lazaret. Ik ben tegelijk vertrokken met de Engelsen, Amerikanen en 
Russen. Toen ik in het Arbeitskommando was aangekomen, ontving ik een pakketje 
dat op 9-5-1944 was afgezonden en heden in goede welstand is ontvangen. Tevens 
was er een briefje bij dat op 21-5-1944 is geschreven. Ontvangst van brief en pakket 
moet nog bevestigd worden. Naar de bioscoop geweest. Een leuke film. 
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6-6-1944 
Lekker uitgeslapen. Vanmorgen regende het. Vanmiddag een flinke wandeling 
gemaakt met het einddoel lager 7 en de jongens een bezoek gebracht. Met de tram 
naar huis gereden. ’s Avonds pijn gehad. Als bijzonderheid wil ik nog even 
vermelden dat de Engelse en Amerikaanse troepen met hun bondgenoten in 
Frankrijk geland zijn en door de Atlantic Wall heen gebroken zijn. Dus met andere 
woorden de invasie is een feit geworden. 
De Völkischer Beobachter schrijft: Het is nu tijd geworden dat wij kunnen laten zien 
wat het zeggen wil in Frankrijk geland te zijn. Onze troepen, ons materiaal, stelt ons 
in staat waar het nodig is handelend op te treden. Der Sieg wird unser sein. Ik hoop 
van ganse harte dat de Engelsen in staat zullen zijn om dat vieze opscheppende 
zooitje moffen onder de voet te lopen en als West-Europa te bevrijden van het juk 
der moffen. Afwachten maar. 
  
7-6-1944 
Vreselijke gevechten schijnen er geleverd te worden. Piet Michel (Kgf 106083) heeft 
verschillende maatregelen bekend gemaakt omtrent onze veiligheid. Wij moeten nu 
met Holland op onze mouw lopen. Er is een raad opgericht om alle hangende 
kwesties op te lossen. ’s Middags naar lazaret geweest om mijn hand te laten 
verbinden. 
Iedereen was enthousiast over deze onderneming. In het bijzonder waren de 
Amerikanen het drukst hierover aan het redeneren. ’s Avonds naar de bioscoop 
geweest. 
 
8-6-1944 
Een bergtocht gemaakt. Het was maar een kleine tocht deze keer. 

  
9-6-1944 
Met Johan Knoppert (Kgf 106173) de Schlossberg beklommen. Deze berg ligt 
midden in de stad en aan de voet van de genoemde berg stroomt de rivier de Mur. 
Langs een stenen trap klommen wij naar boven en langs een toren waar een grote 
klok in gebouwd was, betraden wij een soort plein met een put, zoals onderstaande 
foto laat zien. 
Achter dit plein ligt een grote tuin, waarin prachtige bloemen en andere planten 
groeien. Het geheel maakt een keurige indruk en alles ziet er even verzorgd en 
netjes uit. Langs een mooi pad aan weerskanten groeien zware dikke bomen, 
bereikten wij een hoger gelegen plateau. Hier was een restaurant en het station van 
het tandradbaantje dat bezoekers van de Schlossberg naar boven en naar beneden 
bracht. Wij stegen nog hoger en hadden nu een prachtig uitzicht over de stad. Het 
was gelukkig mooi weer. Met het reeds eerder genoemde tandradbaantje daalden wij 
nu de berg af.  
Om 17.00 uur stapten wij het lager binnen. Na het eten bracht ik de avond heel 
gezellig met mijn eigen ploegje door. Om 22.00 uur naar bed. 
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Schlossberg met put 

 

 
Gezicht op Graz vanaf de Schlossberg 
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10-6-1944 
Verschillende inkopen wezen doen voor ons ploegje. 

  
11-6-1944 
Naar Liebenau geweest. De Heilige Mis bijgewoond. Gegeten. Vanmiddag een 
wandeling wezen maken. Naar de bioscoop geweest.  

  
12-6-1944 
Briefkaart naar huis geschreven. Wezen wandelen. 

  
13-6-1944 
Administratieve werkzaamheden verricht voor de jongens. 
14-6-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 
 
15-6-1944 
Vanmorgen om 10.00 uur vertrokken met Louis Vermeulen (Kgf 97404) naar 
Wetzelsdorf. Hier trokken wij de bergen in. Alles ging goed. Onderweg aten wij wat, 
maar wij trokken steeds verder.  
Over onbekende bergen trokken wij steeds verder westwaarts. Intussen begon het 
steeds donkerder te worden, vooral onder de hoge bomen. Het was al 19.00 uur 
geworden en nog steeds zaten wij in dat bos, waar wij gewoon niet uit wisten te 
komen. Om 14.00 uur waren wij er ingegaan en eindelijk kwamen wij er uit. Wij 
hadden de top van de berg bereikt. Het was toen 21.00 uur. Hoe het lager te 
bereiken. Wij besloten de heuvelkam te volgen, maar eerst een uur rust te nemen. 
Om 22.00 uur volgden wij de heuvelkam. Opeens ontdekte ik de rivier de Mur die 
aan de voet van de berg, waarop wij stonden, stroomde. Dit was tenminste een 
aanwijzing. Wij hielden nu de Mur in de gaten, dan hadden wij tenminste een kans 
om in de bewoonde wereld aan te komen. Nu kwam er echter een zware hindernis 
ons de weg versperren. De heuvelkam hield op en nu stonden wij voor een ravijn.  
Om de andere berg te bereiken moesten wij dat diepe ravijn door. Louis maakte 
bezwaren vooral daar ik maar één hand tot mijn beschikking had, want de andere zat 
nog steeds in verband. Gerust. Ik was besloten om het maanlicht af te wachten want 
dan konden wij tenminste wat zien. Het was onderwijl 23.00 uur geworden. De 
afdaling nam een aanvang. De maan was zo vriendelijk het ravijn met haar stralen te 
verlichten, dat ik stil bleef staan om dat te bewonderen. 
Het leek wel een sprookjesbos zo mooi was dat ! Dit gedeelte was het moeilijkste 
van de hele bergtocht. Het ravijn was begroeid met dicht struikgewas, zodat je haast 
niet kon zien waar je je voeten kon neerzetten zonder een tuimeling te maken. Kleine 
en grote stenen kwamen wij ook nog tegen. Het was mij een karwei hoor ! 
Tenslotte hield het ravijn op en stonden wij op een bergpad. Dit liepen wij verder af, 
totdat wij op een bergweide kwamen. Hier waren wij meer geweest zodat verder 
verdwalen onmogelijk was. Tenslotte na nog een paar moeilijkheden overwonnen te 
hebben, bereikten wij om 04.00 uur het lager, waar wij lang niet hartelijk door Piet 
Michel (Kgf 106083) welkom werden geheten. Wij zeiden maar niets terug en kropen 
maar gauw in bed, om uit te rusten van de vermoeienissen. 
 
16-6-1944 
Lekker uitgeslapen. Naar het lazaret geweest om mijn hand te laten verbinden. Deze 
keer is Piet met mij meegegaan om tegen de dokter te zeggen wat ik gisteren 
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uitgevoerd had. De dokter vond dat ik groot gelijk had en het erg gezond voor mij 
was. Vanmiddag op een bergweide vlak bij het lager in het zonnetje gelegen. 
Ik dorst vandaag niet ver weg te gaan om Piet nog niet meer uit zijn humeur te 
brengen. Verbeeld je, dat hij het naar mijn ouders schreef, want daar zie ik hem best 
toe in staat. Hij kan soms zo verduveld lastig zijn. 
Om 17.00 uur naar de bioscoop geweest. De film: “Der Hochtoerist” gezien. De film 
speelt zich in de bergen af, waar een professor in de geologie een bergtocht gaat 
maken maar de moeilijkheden die de man daarbij ondervond waren gewoon om te 
brullen van het lachen. 
 
17-6-1944 
Wezen wandelen. Met Johan Knoppert (Kgf 106173) zijn foto’s opgehaald, Hierna 
een bezoek gebracht aan het lazaret, om mijn hand te laten verbinden. Regen ! 
Vanavond een kleine wandeling gemaakt en een glas bier wezen drinken. 
 
18-6-1944 
Naar Liebenau geweest. Gegeten. Vanmiddag met Jan Elles een bezoek aan een 
Engels Arbeitskommando wezen brengen. Dit kommando lag 5 Km van ons 
verwijderd en wel in Judendorf. Met een Zuid-Afrikaner, v.d. Wijck, een gezellig 
praatje zitten maken. De hele dag regen. 
 
19-6-1944 
De hele dag regen. Briefkaart naar huis geschreven. 

  
20-6-1944 
Naar het lazaret geweest. Amerikaans pakketje ontvangen. Vanmiddag met de Roo 
(Kgf 106019), Stroebel (Kgf 106840), Witmans (Kgf 106827), v.d. Burg (Kgf 105647) 
en Naastepad (Kgf 106641) een wandeling gemaakt naar St. Andritz en door een 
vallei terug naar St. Veith ob Graz. Onderweg hebben wij in een Gasthaus een biertje 
gedronken. Jammer genoeg kwam er zwaar weer opzetten. Boven de Schöckel 
verschenen zware onweersbuien. ’s Avonds een pakketje van thuis ontvangen. 
Ontvangst moet nog bevestigd worden.  
 
21-6-1944 
Naar het badhuis “Zur Sonne” met Louis Vermeulen (Kgf 97404) geweest. In de stad 
gewandeld. Kerkdienst bijgewoond. Vanavond met Gerard Albus en Jaques 
Hoppenbrouwer een biertje wezen drinken. 
  
22-6-1944 tot 23-6-1944 
Niets te vermelden. 
 
24-6-1944 
Vanmorgen met de schoonmaakploeg naar de artilleriekazerne geweest. Met Piet 
Michel en Johan Knoppert (Kgf 106173) boodschappen gedaan in de stad. IJs 
gegeten. Een leuke ochtend geweest. Rijsenbrij, Vermeulen en ik zijn vanmiddag de 
bergen even in geweest. 
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25-6-1944 
’s Morgens naar de Calvariebergkerk geweest. Gegeten. Het hele commando is 
onder leiding van Piet Michel naar de bioscoop gemarcheerd. De film: “Das Ferien 
Rind” werd er vertoond. Een pakket van thuis ontvangen, dat op 31-5-1944 was 
afgezonden. Brief ontvangen. Ontvangst pakket bevestigd. Een snorrenploeg lid, 
Ton van Es (kgf 105959) is gevlucht ! 
 
26-6-1944 
Naar het lazaret geweest. Vanmiddag met de Ober Gefreiter die onze partij genoemd 
naar onze voorarbeider Koks, moet bewaken, wezen wandelen. Deze heeft van onze 
werkploeg een foto gemaakt. 

  
27-6-1944 
Boodschappen gedaan met Piet Michel en Johan Knoppert. ’s Middags met Jacobus 
de Vos (Kgf 96795) naar de bioscoop geweest. In het Mur Lichtspiel theater werd de 
film “De Indische Graftempel” vertoond. 

  
28-6-1944 
Vanmorgen in mijn eentje een bergtocht gemaakt. Het was een aardige tocht. 
Verschillende vogels zag ik, alleen de plantengroei is anders dan in Nederland. De 
bloemen zijn hier veel mooier, maar Edelweis heb ik nog niet kunnen ontdekken. 
Gegeten. ’s Middags met Laurens Vergouwen (Kgf 97477) en Toon Uitert (Kgf 
107643) naar de bios geweest. 
In het Apollo-theater werd de film “Zwisschen Traun und Spree” vertoond. Er was 
een ski wedstrijd in verwerkt welke in Garmisch Partenkirchen gehouden werd. 
Verder werden er de Alpen, de steden München en Berlijn te zien gegeven. Een 
mooie speelfilm met werkelijk goede momenten en subliem spel. ’s Avonds om 21.30 
uur verhuisd van Gösting naar de artillerie kazerne. Het regende, nee het goot ! 
En in zulk hondenweer stonden wij op een open wagen. Om 00.30 gingen wij naar 
bed. Goed geslapen. 
  
29-6-1944 
Verjaardag van Prins Bernhard. Gewandeld naar Wetzelsdorf. Een gezellig dagje 
geweest. Vanavond om 22.30 was het groot alarm. De kanonnen begonnen te 
bulderen. Naar de schuilkelder. Wij verbleven hier tot 24.00 uur middernacht. Ik sliep 
nog niet, aangezien er even te voren een boks demonstratie was geweest. Arie van 
Reede (Kgf 106573) bokste onbeslist tegen een Italiaan. Jo de Groot (Kgf 97474) gaf 
een demonstratie. Daarna heb ik hartelijk gelachen om het boksen van Gerard Albus 
tegen Jacobus Giesekam. Om 00.30 groot alarm. Wederom in de schuilkelder 
gezeten tot 02.00 uur. Naar bed gegaan. 
  
30-6-1944 
Mijn koffer nagezien en verder de hele dag thuis geweest. ’s Avonds gesport. 
  
1-7-1944 
Vanmorgen werden er acht van ons naar het Stalag gestuurd wegens het stelen van 
een grote hoeveelheid worsten. Hier volgend de namen van de leden der 
“worstpartij” zoals wij het noemden: 
Jan Timmerman (Kgf 96778) 
Hendrik Hotsma (Kgf 106662) 
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Vermeulen (Kgf 97404) 
Zwagemaker (Kgf 97364) 
Iwema (Kgf 107610) 
Klaassen (Kgf 107465) 
Luijkx (Kgf 106755). 
 
Sally de la Bella (Kgf 96921) ging om gezondheidsredenen mee. Naar het lazaret 
geweest. Het verband werd eraf gehaald aangezien de wond geheeld was. ’s 
Middags wezen wandelen met Rijsenbrij naar Strassgang. Net de Obus 
teruggereden naar de artillerie kazerne. ’s Avonds een leuke avond gehad met de 
jongens. Bezoek van Twee Italianen. 
  
2-7-1944 
Vanmorgen naar Liebenau geweest. ’s Middags bij elkaar om de kazerne kamer 
gezeten. Gepingpongd. ’s Avonds een godsdienstoefening bijgewoond. Hierna 
gesport met muziek van Stek en Joop van Randeraat (Kgf 96777). 
  
3-7-1944 
In de artilleriekazerne is het plafond van de Italiaanse kamer naar beneden 
gekomen. Die middag was ik niet in de kazerne aanwezig daar ik met Jan 
Oostenbroek de film “Indische tempel” was gaan zien. Die avond werd ook bekend 
gemaakt dat wij naar Wetzelsdorf (Kgf. Arb. Kdo. 51/HV, Graz-Wetzelsdorf 
Roseggerstrasse) gingen verhuizen. 
 

 
Post vanuit Arb. Kdo. 51 / HV Graz Wetzelsdorf Roseggerstrasse 
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4-7-1944 
We zijn verhuisd naar Wetzelfsdorf. De boel van de snorrenploeg ging het eerst over. 
Wij wonen nu weer heel gezellig bij elkaar op een kamer. 
  
5-7-1944 
Onze woonkamer in orde gemaakt. Ik ben nog steeds vrij van dienst. 

  
6-7-1944 
Pakket en briefkaart ontvangen. Ontvangst moet nog bevestigd worden. ’s Avond 
vergadering van de vertrouwensraad van 21.00 tot 24.00 uur. Daarna napraten tot 
01.00 uur. Verschillende beschouwingen werden er ten beste gegeven. Toen 
luchtalarm. Het luchtafweergeschut kwam in werking en de scherven kwamen op 
onze barak terecht. Om 02.00 uur gingen wij naar bed. 

  
7-7-1944 
Met Piet Michel verschillende Ober-Zahlmeisters bezocht. 
  
8-7-1944 
Vanmorgen luchtalarm. Boodschappen gedaan. 
  
9-7-1944 
Vanmorgen naar de kerk geweest. Gerard Overgaag, Ben van Leeuwen, Jacobus 
Giesekam en mijn persoon ontvingen na de Mis de Heilige Communie. Het is de hele 
dag warm weer geweest. Heden avond onweer en regen. Ontvangst brief en pakket 
bevestigd. 
  
10-7-1944 
Slecht weer. De hele dag thuis gezeten. Tegen de middag is het weer opgeklaard. 
 
11-7-1944 
Vanavond heb ik met Gerard Albus, Jacques Hoppenbrouwer, Kobus Giesekam en 
Jan Elles het Academiespel gespeeld. 
  
12-7-1944 
Vandaag met Piet Michel in de stad boodschappen gedaan. Vanavond academie 
gespeeld. 

  
13-7-1944 
Thuis gezeten. 

  
14-7-1944 
Wezen wandelen, een grot ontdekt. 
  
15-7-1944 
Heden herdenk ik de dag, dat ik een jaar in krijgsgevangenschap zit. Het afgelopen 
jaar heeft veel moeilijkheden met zich meegebracht, maar ook veel gezelligs. 
Allereerst ben ik terecht gekomen in een gezellig ploegje. Bijna allen van dezelfde 
leeftijd, Alzo heb ik met mijn vrienden veel gereisd in goederenwagons. Van 
Mühlberg naar Markt-Pongau. Toen van Markt-Pongau naar Unterpremstätten.  
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De koks met de binnendienst en der vertrouwensman voor de keuken te Unterpremstätten 

 
In Unterpremstätten kwamen wij in een barak te liggen die verdeeld was in 
kamertjes. 
Eerst woonden wij met zijn tienen bij elkaar. Dit was namelijk de eerste dag. De 
volgende dag kwamen er twee onderofficieren bij ons op de kamer. Toen deze 
weggingen kwamen er vier anderen. Van deze vier zijn alleen Petrus Savenije, Jan 
Elles en Jan Oostenbroek bij ons gebleven. Met Saffie en Elles werk ik samen in de 
kokspartie, Gewerkt op lager 6, daarna op lager 7. Wij werden van de wijn, vlees en 
conservenafdeling overgeplaatst naar de kruideniersafdeling. Wij zaten toen in meel, 
erwten, suiker en andere dingen. Hier werken wij nu nog. De maand Mei is voor mij 
persoonlijk een zeer treurige maand geweest. Ik heb vreselijke pijnen geleden, maar 
dit leed is gelukkig weer voorbij. Het Nieuwe Jaar van krijgsgevangenschap is 
aangebroken en ik zal maar zien hoe dat weer ten einde loopt. 
 
Politiek overzicht: 
In het begin van mijn krijgsgevangenschap was Sicilië nog niet gevallen. De 
geruchten deden wel de rond. Het gezegde kwam toen in zwang: “Sicilië gevallen, 
ADO kampioen”. Pas later is dit een feit geworden. De Duitse omroep zei toen: Sicilië 



56 

 

is gevallen maar Berlijn is niet verrast. Mussolini moest aftreden. Werd later 
gearresteerd en op een kasteel gevangen gezet. Maarschalk Badoglio nam de 
regering over en begon meteen vredesonderhandelingen met Engeland en Amerika 
aan te knopen. Dit verdrag kwam tot stand. In 13 punten was dit vredesverdrag 
opgesteld. Onderwijl gelukte het de SS en valschermtroepen Mussolini te bevrijden 
en in triomf naar Berlijn te brengen. Pers, radio en film maakten er een geweldige 
ophef van. In Italië breekt er een burgerlijke oorlog uit. Grote troepen afdelingen van 
het Italiaanse leger worden er geïnterneerd. Er wordt overal in Italië zwaar 
gevochten. De Duitse troepen trekken langzaam terug. Gassino ontruimd. Rome 
gevallen. In het Oosten rukken de Russen op. Lemberg wordt nu al in het 
Wehrmachtscommnique genoemd. 
 
Latere toevoeging: 6 juni 1944 Invasie ! De Engelse en Amerikaanse troepen landen 
in Frankrijk. Dit zal nu wel gauw het einde van de oorlog betekenen. Redevoeringen 
van Goebels, Speer en anderen.  
In de nacht van 20 op 21 juli werd er een aanslag op Hitler gepleegd. De Graaf van 
Staufenberg moet de hoofddader zijn. ’s Nachts om 12 uur spreekt Hitler zijn volk 
toe. Zijn rede duurde een half uur. Heinrich Himmler wordt commandant van de 
Duitse binnenlandse strijdkrachten. Ook Goebels sprak.  
Nog is alles rustig, maar toch is er een zekere spanning niet weg te cijferen. Overal 
in Graz lopen militaire patrouilles. Op alle hoeken van de straten staan mitrailleurs 
opgesteld. 
 
16-7-1944 
Naar Liebenau geweest. Op het ogenblik is in Graz de staat van beleg afgekondigd. 
De Oostenrijkse vrijheidsstrijders trachtten het stadhuis te overmeesteren. Wij met 
ons zeventien zaten toen in een moeilijk parket. 
Na afloop van de kerkdienst konden wij niet naar ons lager terug. Alle straten waren 
afgezet en pantserwagens reden door de straten. Hier en daar waren zelfs 
straatgevechten. Langs een omweg bereikten wij tegen 17.00 uur het lager. Tegen 
de avond was de opstand gedempt en was alles rustig. 
 
17-7-1944 
Mochten niet naar het lager toe, De hele dag thuis gezeten. 

  
18-7-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 

  
19-7-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 

  
20-7-1944 
Vanmorgen ben ik met Johan Knoppert, Jantje Oostenbroek en onze veel geprezen 
sanitäter Ben van Leeuwen naar de dokter geweest. Van hem kregen wij een 
bewijsje dat Johan en ik wederom naar het lazaret moesten brengen. In Lazaret III B 
aangekomen konden zij ons niet helpen. Wij werden toen naar het Unfall 
Krankenhaus, dat er niet ver van verwijderd was, gestuurd. Toen wij hier aankwamen 
werden wij te woord gestaan door Dr. Baumgarten. Deze kon ons op het ogenblik 
niet helpen en zo doende moesten wij wachten. Dat wachten duurde minstens een 
paar uur. Daarna kregen wij de mededeling dat wij gaan konden en vrijdag, de een 
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en twintigste juli 1944 om acht uur terug moesten komen. Wij zijn toen met de tram 
naar huis gegaan. De avond werd zo als gewoonlijk doorgebracht. 
  
21-7-1944 
’s Morgens om 09.00 uur vertrokken Johan en ik om ons naar het Unfall 
Krankenhaus te begeven. Wij werden wederom bij Dr. Baumgarten toegelaten. Hij 
gaf ons een bewijs, waarmee wij naar de Dominicaner kazerne moesten gaan. In het 
ziekenhuis hoorden wij het alarmtoestel gaan en de berichtendienst melde dat er 
achttien vliegtuigen op de stad Graz aanvlogen. Wij hadden het ziekenhuis verlaten 
toen de sirenes gingen. Johan en ik gingen op zoek naar een schuilkelder. Daar wij 
na lang zoeken er eindelijk een gevonden hadden, bleven wij er voor staan. In de 
verte kwam een afdeling van de Reichsarbeitsdienst aanzetten. Het waren alle nog 
jonge jongens en de angst stond op hun gezichten te lezen. Ik geloof wel dat zij het 
in hun hart niet prettig vonden, toen zij bevel kregen om verschillende straten af te 
zetten. Wij hadden nog niet lang daar gestaan, of het sein, alles veilig werd gegeven. 
Onze weg naar lijn 3 zetten wij voort. Maar wij stonden niet lang op de tram, of daar 
had je de poppen weer aan het dansen. Opnieuw loeide de sirenes, De tram uit en 
naar de schuilkelder ! 
Wij echter liepen gewoon door naar de Dominicaner kazerne. Hier echter hadden wij 
een minder aangename ontmoeting met de Luitenant Steinbach, die tegen ons 
begon te blerreken dat wij in de schuilkelder moesten, welk bevel door ons werd 
uitgevoerd. Hier kwamen wij tussen militairen terecht. In de schuilkelder zaten wij nu 
reeds twee uur. Om 12.30 uur was het afblazen van het luchtalarm. Naar boven en 
toen naar de wachtkamer van een Oberzahlmeister. Na een poosje werden wij bij 
hem toegelaten en vertelden hem toen wat wij kwamen doen. Deze schreef nu een 
papier voor ons en bracht dit bij de dokter. Deze onderzocht ons weer en stuurde ons 
weer naar de Oberzahlmeister terug. Deze schreef nu een papier voor een 
handschoen, die ik naar een magazijn moest brengen. Hier werd ik door een 
Obergefreiter te woord gestaan, die mij een handschoen gaf. 
Van hem kreeg ik wederom een papier, dat ik aan een orthopedische inrichting 
moest afgeven, voor het afhalen van de pink van mijn handschoen. De verdere 
middag werd toen besteed aan boodschappen doen en de handschoen in de 
orthopedische inrichting afgeven. Om 19.30 kwamen wij thuis en om 22.00 uur lag ik 
in bed. 
 
22-7-1944 
Vanmorgen om 09.30 verlieten wij het lager. In de Münzgrabenstrasse de 
handschoen afgehaald. De verdere ochtend besteed met boodschappen doen. ’s 
Middags de film “Der Verteidiger hat das Wort” met Heinrich George in de hoofdrol 
gaan zien. Een pracht film. Mooi spel en een goed gekozen onderwerp. Heinrich 
George is waarlijk een karakterspeler bij uitmuntendheid. ’s Avonds ontving ik drie 
pakketjes tegelijk. Ontvangst moet nog bevestigd worden. 
  
23-7-1944 
’s Morgens naar de kerk geweest. De middag bij elkaar doorgebracht met zang en 
muziek.  
 
24-7-1944 
Gewerkt op lager 7. De hele dag met Jacobus de Vos hout gezaagd. 
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25-7-1944 
Vanmorgen om 09.30 uur luchtalarm. Wij moesten in de schuilkelders bij de 
Jägerkazerne maar Jacobus Giesekam en ik hadden er geen zin in. Wij tweeën 
gingen toen de bergen in. ’s Middags naar het lazaret geweest om een bewijs te 
halen, dat ik geopereerd ben aan mijn linkerhand met de verminking nadien.  

 

 
doktersverklaring 

    
26-7-1944 
Vanmorgen mijn jaarverslag beëindigd. ’s Middags naar de Herman kazerne om mijn 
hand te laten bestralen. Hierna naar de bios gegaan. De film heette “Dr. Engel de 
Kinderdokter”. Een leuke film met Paul Hörbiger in de hoofdrol. Met Laurens 
Vergouwe (Kgf 97477), Toon Uitert (Kgf 107643), Gerard Albus en Abel van Zalen in 
een Gasthaus wezen eten. 
Het was een maaltijd zonder bon, bestaande uit aardappelen en tomatenpuree. Het 
smaakte best. 
 
27-7-1944 
Gewerkt. De Duitse troepen trekken hoe langer hoe meer terug. 
  
28-7-1944 
Drie brieven ontvangen. Een brief en een kaart van thuis en een kaart van de familie 
van Dillen. 
  
29-7-1944 
Een film met Hans Moser in de hoofdrol gezien. De titel van dit lollige ding ben ik 
jammer genoeg vergeten. 
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Het thema handelde over een particulier detective, die een prijs in de loterij 
gewonnen heeft. 
Het geld wordt hem door een secretaresse van de maatschappij gebracht, maar 
onderweg wordt haar koffer verwisseld. Bij aankomst wordt deze koffer door de heer 
Specht opengemaakt en nu blijkt het geld er niet in te zitten. Vrienden nodigt hij uit 
op een fuifje en als later blijkt dat hij niet meer in het hotel is, wordt de politie 
opgebeld. Men beschuldigt hem van oplichterij en de heer Specht hiervan onwetend 
reist met de secretaresse naar Wenen. Nu begint het spel pas goed. Hij valt van de 
ene zotte situatie in de andere en het eind van het lied is, dat hij zijn koffer met geld 
op het politiebureau terugkrijgt en zijn patroon met het secretaresje trouwt. 
  
30-7-1944 
Naar Liebenau geweest. ’s Middags geslapen en om half zes een biertje gedronken. 
Ik begin het bier werkelijk lekker te vinden, want mijn eerste glaasjes verafschuwde 
ik. Vanavond een Vierbé pakket ontvangen. 
  
31-7-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 
 
1-8-1944 
Mijn verjaardag. Heden beslist een leuke dag gehad. ’s Morgens waren er vier 
wagons, die wij in akkoord werk klaar moesten maken. Om 15.30 uur was het werk 
afgelopen en konden wij naar huis gaan. ’s Avonds begon de pret pas goed. 
Allereerst begon ons avonddiner met pruimen en appelen. Daarna pudding met 
sinaasappelsap. Ook hadden wij nog havermoutkoeken. De avond was begonnen 
met een toespraak van Henk van Berkel (Kgf 106708), die een eigen gemaakt 
gedicht voorlas. De verdere tijd werd doorgebracht met muziek en zang. Met dat al 
heb ik een leuke verjaardag gehad. Ik hoop dat ik mijn volgende verjaardag thuis 
mag vieren met mijn vrienden. 
 
2-8-1944 
Niets te vermelden. 
  
3-8-1944 tot 4-8-1944 
Niets te beleven gehad dat de moeite van het vermelden waard was. 
 
5-8-1944 
Verhuisd van Wetzelsdorf naar een gymnasium in Graz. Het gebouw is groot en ruim 
maar toch lag ik liever in Wetzelsdorf. Verjaardag van Prinses Irene. 

  
6-8-1944 
Naar Liebenau geweest. Vanmiddag een bergtocht wezen maken. 

  
7-8-1944 
Naar het lazaret III-B geweest. Luchtalarm. Tot nu toe hebben wij dat al twee keer 
gehad. Vannacht om 01.15 een luchtalarm. 
  
8-8-1944 
Naar de dokter geweest. Brief naar huis geschreven. 
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9-8-1944 tot 14-8-1944 
In deze dagen is er niets gebeurd wat het vermelden waard is. 
  
15-8-1944 
Twee brieven naar huis geschreven. Met een meisje kennis gemaakt. Beslist een 
aardig meisje. Ik heb haar uit bewijs van sympathie chocolade en pepermunt 
gegeven. Morgen zet ik de kennismaking voort. Heden avond laat thuisgekomen. De 
film “Karin und der Fremde” gaan zien. Beslist een goede Finse film. Het was een 
dramatisch stuk maar het werd zonder veel overdrijving gespeeld. 
 
16-8-1944 
De kennismaking van gisteren voortgezet. Met een kan geitenmelk thuis gekomen. 
Van mijn “schöne aangebede” gekregen. De snorrenploeg was er verrukt over. 
 
17-8-1944 
Brief van thuis ontvangen. Deze brief schreef ik op 10-7-1944. Thuis 
teruggeschreven op 7-8-1944 en ik ontving hem op 17-8-1944. Deze keer is het erg 
vlug gegaan. Ontvangst moet nog bevestigd worden. Tevens ontving ik een Rode 
Kruis pakket van het Nederlandse Rode Kruis. 
 
18-8-1944 
Wezen zwemmen en baden op Thalersee. Heerlijk ! 
 
19-8-1944 tot 25-8-1944 
Deze dagen ben ik iedere dag naar Thalersee geweest. Geen nieuws. 
  
26-8-1944 
Heden controle gehad van een Hauptmann en vier onderofficieren van het Stalag. 
Deze middag wezen zwemmen. Geen bijzonderheden verder te vermelden. 
 
Politiek praatje: Koning Michael sluit vrede met Rusland. In Roemenië is een opstand 
uitgebroken. Generaal Antonescui is gearresteerd. De Engelsen en Amerikanen 
hebben reeds het westen van Parijs bereikt. Rusland komt steeds dichter bij de 
Duitse grens. 
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De Thalersee (foto uit de bijlage bij het dagboek) 

  
27-8-1944 
Naar de kerk geweest. De verdere dag is zonder enige noemenswaardige 
gebeurtenis gepasseerd. 
  
28-8-1944 
Parijs is gevallen. 
 
29-8-1944 
’s Morgens op lager 7 gewerkt. ’s Middags werd door de Ober-Zahlmeister Schaller 
bekend gemaakt dat negen man overgeplaatst worden naar het hooilager in St 
Andritz. Deze 9 man waren:  
 
Hendrik Lascaris (Kgf 105708),  
Adriaan Derwort (Kgf 108085),  
Jan van Eikeren (van Eijkeren Kgf 105970),  
Bertus de Graaf (Kgf 107626),  
Abraham Lisser (Kgf 96979),  
Gerard Albus (Kgf 106111), 
Jacobus de Vos (Kgf 96795),  
de Jong (Kgf 107489) 
en mijn persoontje. 
 
Wij gingen eerder naar huis. ’s Avonds reden wij met een slakkengangetje naar het 
lager in Andritz. De jongens die hier waren verwelkomden ons hartelijk. In ons 
nieuwe tehuis heb ik best geslapen. 
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30-8-1944 
Heden meelzakken gereinigd. Beslist een gezellige dag geweest vandaag. 
 

 
De bewoners van kamer 1 in het hooi- en strolager te St. Andritz met Merki staand in het midden 

(foto uit bijlage bij het dagboek) 

 

 
De bewoners van kamer 2 in het hooi- en strolager te St. Andritz (foto uit bijlage bij het dagboek) 
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31-8-1944 
Verjaardag van Koningin Wilhelmina. 
  
1-9 -1944 tot 3-9-1944 
In deze drie dagen is er niet veel gebeurd, alles gaat zijn gewone gang. De Engelse 
en Amerikaanse troepen zijn de Belgische grens reeds gepasseerd. Vandaag (3 
september) de hele dag geregend. 
  
4-9-1944 
Meelzakken uitgeklopt. ’s Avonds de film “Baron van Münchhausen gezien”. De film 
is een kleurenfilm. 
Het verhaal is zo: 
Een gemaskerd bal ten huizen van Baron van Münchhausen in de twintigste eeuw. 
Na de eerste dans verwijdert hij zich en gaat in zijn eentje een partijtje biljart spelen. 
De Grafin von Münchhausen komt hem hier bezoeken en nu ontstaat er een dialoog. 
Na een poosje doet hij haar uitgeleide en zij rijdt weg in een mooie luxe wagen. De 
volgende morgen vertelt de Baron een geschiedenis die hij aan het hof van Katharina 
de Grote, Keizerin van Rusland, beleefd heeft. Hij maakt kennis met iemand van het 
hof, die hem een degen geeft, die allerlei wonderen kan verrichten, een geweer dat 
zo uitmuntend schiet dat ieder schot raak is en dan nog een ring, die je onzichtbaar 
kan maken. De man wordt echter gearresteerd en als de soldaten denken dat zijn 
hem hebben, dan maakt hij zich onzichtbaar en weet te ontvluchten. De Baron treedt 
nu een grote zaal binnen, waar gebraden eenden, ganzen en andere lekkere dingen 
op grote schalen door lakeien rondgedragen werden. Hij meldt zich nu bij de vorstin. 
Later wordt hij in een duel gewikkeld wat tot gevolg heeft, dat zijn tegenstander in 
een kort onderbroekje staat. Door een koets springt hij ook nog heen. Op een kogel 
vliegt hij door de lucht en even later komt hij op een toren van het slot van Sultan 
Mehmed terecht. De avonturen die hij hier beleeft zijn kostelijk. Vooral het 
onzichtbaar maken en zodoende een prinses uit de harem van de Sultan redden, 
Dan zijn reis naar de maan. Het verhaal eindigt dat hij verklaart aan zijn eeuwig jong 
zijn een einde te zullen maken en dat hij tenslotte een dikke vijftiger wordt, evenals 
zijn vrouw, de toenmalige prinses, die hij uit de harem heeft gered.  
 
5-9-1944 tot 21-9-1944 
Alle dagen zijn hetzelfde. Ik weet niet wat hiervan te vermelden is. Geen nieuws ! 
Van thuis evenmin als van hier. 
  
22-9-1944 
Een stapeltje briefkaarten ontvangen. Twee brieven naar huis geschreven plus een 
kaart. De film “I-A fahrt nacht Beieren” gezien. Volgens de berichten moeten de 
Engelsen uit Arnhem terugtrekken. Nijmegen bevindt zich in Engelse handen. 
  
23-9-1944 
Niets te vermelden. 
  
24-11-1944 
Vanmorgen hooi geperst. Om 17.30 uur met Ernst de Haan (Kgf 107640) en Willem 
Hoogendijk (Kgf 107635) de film “Ich vertraue dir meine Frau an” met Heinz 
Ruhmann in de hoofdrol. Een zeer leuke film. Mijn pakketje ontvangen dat op 18-9-



64 

 

1944 was afgezonden. Alles was goed aangekomen. Hevige gevechten in Arnhem 
en Nijmegen. Twee briefkaarten naar huis geschreven.  
  
25-9-1944 
Het hele personeel van het hooi- en strolager is uit protest tegen de “Rooie 
Dakduivel” langzaam gaan werken. 
  
26-8-1944 tot 28-9-1944 
Niets te vermelden. 
  
29-9-1944 
Een persmachine is kapot gegaan. Een bleef nog werken, ging die ook maar kapot ! 
Jammer genoeg zijn de Engelsen uit Arnhem getrammeland. Je wordt gewoon eng 
van de Duitsers, zoals die te keer gaan. Je zou geloven aan hun overwinning als je 
die rot Moffen niet beter kende !  
  
30-9-1944 
Vanmorgen voor controle naar het Lazaret geweest. Daarna foto’s afgehaald. Die 
waren schitterend geslaagd. De snorrenploeg heb ik er een gegeven. Van de 
jongens van het hooi- en strolager moest ik er 20 bij bestellen. 
Een Amerikaans levensmiddelenpakket ontvangen. 
 

 
De snorrenploeg met van rechts naar links Gerard Albus, Alexander Merki. 
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De hooi- en stro-swingers (foto uit bijlage bij het dagboek) 

 

 
De hooi- en stro-swingers voor het lager (foto uit bijlage bij het dagboek) 
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De hooi- en stro-swingers voor het lager (foto uit bijlage bij het dagboek) 

 
1-10-1944 
Vanmorgen lekker uitgeslapen. Daarna mijn koffers en dozen nagekeken. ’s Middags 
met Ernst de Haan (Kgf 107640) gewandeld en naar de bios geweest. 
  
2-10-1944 tot 3-10-1944 
Niets te vermelden. 
 
4-10-1944 
Deze avond bracht nog enige sensatie. Ik ging deze avond naar de bioscoop om de 
film “Variaté” te gaan zien met Hans Halbers en Anna Bella in de hoofdrol. 
Aangezien de eigenaar controle verwachtte van de SA en de Gestapo werd ik niet 
toegelaten. Dus ging ik maar terug naar het lager. Vijf man van onze kamer: Haan, 
Meijer (Kgf 106179), de Rijke, Brand (Kgf 107636) en Jansen waren niet zo gelukkig. 
In de bios in Andritz werd controle gehouden en onze jongens werden door 4 SA 
mannen thuis gebracht. Ze hadden pret voor zes toen zij thuis kwamen. Het geval 
werd doorgegeven aan de compagnie als het weer voorkwam. 
 
5-10-1944 tot 12-10-1944 
Het werk is alle dagen hetzelfde Luchtalarmen. Bombardementen, enz. enz.. 
  
Politiek overzicht: Volgens de geruchten moeten de volgende steden in Nederland 
ontruimd zijn: Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Breskens, Nijmegen. Verder alle 
plaatsen in Limburg. De Engelse en Amerikaanse troepen moeten op sommige 
plaatsen de Duitse grens al een heel eind overschreden hebben.  
 
13-10-1944 
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Vanmorgen om 09.00 uur luchtalarm Hierna, wij hadden net een wagen met 
hooibalen gelost, was het wederom alarm. Dit heeft zich tot driemaal toe herhaald. 
Om 13.00 uur kwam echter de grote slag, Uit het Oosten over St Feith, kwamen 
vijftien grote viermotorige bommenwerpers aanvliegen. Onheilspellend langzaam 
vlogen zij en laag ! Het geschut nam ze onder vuur, de granaten kwamen wel in hun 
nabijheid terecht, maar geen één werd raak geschoten ! Boven het station gekomen 
wierpen zij bommen uit. Dat was het einde ! ’s Middags zijn zij niet meer 
teruggekomen. 
  
14-10-1944 
Vanmorgen om 09.30 luchtalarm, hetgeen de hele ochtend duurde. Vanmiddag om 
15.00 uur vloog een viermotorige bommenwerper voorbij. De granaten vlogen 
rondom hem, maar het toestel vloog rustig door in westelijke richting. Al Capone 
verscheen, maar het regende dus hij moest terug om zijn regenjas te gaan halen. 
Even later, het was toen 17.00 uur, verscheen Al Capone wederom op het toneel, nu 
met regenjas en dat vonden de Moffen zo leuk dat zij alle mogelijke moeite deden 
om hem naar beneden te schieten. Hetgeen hun niet lukte ! 
Alzo behaalde Al Capone wederom een luchtoverwinning. Maar met al die gijn 
kregen wij 2 wagons hooi en die waren pas ’s avonds om 20.30 uur klaar. Dit was 
voor onze zaterdagmiddag en avond. Om 21.00 uur ben ik naar bed gegaan. 
  
15-10-1944 
Heden avond de film “Romanze in Mol” gaan zien. Een mooie film. Het verhaal is 
heel sober en werkelijk uit het leven gegrepen. Een eenvoudig bankambtenaartje 
getrouwd met een vrouwtje dat van het leven genieten wil, met de daaraan 
verbonden consequenties. 
  
16-10-1944 
Om 10.30 uur luchtalarm. Twee groepen waren het, één van 15 en één van 17 
vliegtuigen. In totaal werden er jammer genoeg 6 naar beneden geschoten. Twee 
toestellen heb ik naar beneden zien schieten. De toestellen spatten uit elkaar, 
hetgeen een naar gezicht opleverde. De Wienerstrasse is gebombardeerd. In totaal 
zijn er 3 stoten van 6 bommen uitgeworpen. 
 
17-10-1944 
Vanmorgen luchtalarm van 10.30 tot 14.30. Heel in de verte klonk het monotoon 
gebrom van de vliegtuigen. Vanmiddag naar de Wienerstrasse wezen kijken. Het 
was werkelijk een ontzettend schouwspel. Grote bomtrechters aan weerszijden van 
de straat. Een vleugel van de Herman Kazerne lag in de prak en de hulpdienst was 
bezig om de mensen uit de schuilkelder te halen. 
  
18-10-1944 tot 20-10-1944 
Niets te vermelden. 
  
21-10-1944 
Naar de dokter geweest. ’s Avonds een biertje wezen drinken bij Winter. Om 19.30 
was het luchtalarm.  
Willem Hoogendijk, Dolf Köhler, Haan en ik zijn de richting van St. Feith ingeslagen. 
Heel in de verte hoorden wij de bommen vallen. 
22-10-1944 
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Heden morgen drie wagons met hooi gelost, waarvan er één geladen was met balen. 
Heden geen luchtalarm. Al Capone en John Dillinger waren heden niet boven Graz 
verschenen, hoewel zij zich enige dagen van te voren aangekondigd hadden. Voor 
de zondagmiddag weet ik waarachtig niet wat ik moet uitvoeren. Het weer werkt ook 
niet mee. Haan en Willem Hoogendijk maken zich klaar om naar Winter te gaan. Ik 
blijf thuis met een mooi boek. 
  
23-10-1944 tot 31-10-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 
  
1-11-1944 
Aller Heiligen. Heden morgen ben ik wederom bij mijn oude vrienden in het 
Hoofdlager, dat in het Staats gymnasium is gelegen, teruggekeerd. Om 10.30 
luchtalarm. Engelse vliegtuigen deden een aanval op Graz. Rondom ons gebouw 
vielen de bommen. Ons groepje lag dicht tegen elkaar aangedrukt in de schuilkelder 
op de grond. Wij hoorden de bommen gieren. Een naargeestig geluid was het. De 
schade was erg. Verschillende huizen waren getroffen. Ons gebouw goddank niet. 
Rondom waren grote bomtrechters vijf in totaal. Eén bom was nog geen tien meter 
van ons verwijderd neergekomen 12). 
  
2-11-1944 tot 1-12-1944 
Aardappelcampagne. Gewerkt op het veld voor het inkuilen van dit oogstproduct. 
Later naar de Industriehalle overgeplaatst bij ons bekend onder de naam van Lager 
negen. Verschillende films en een toneelstuk gezien. Allereerst de film “Es lebe die 
Liebe” met Johan Heesters en Lizie Waldmüller in de hoofdrol. Een aardige film, 
welke niet nader omschreven dient te worden. Als tweede “Wenn die junge Wein 
blüht”. Een film welke zich afspeelt in het jaar 1910. Het gegeven is aardig, maat het 
spel is zeer slecht. Een oom met een hart van goud dat hij tracht te verbergen voor 
zijn drie nichtjes en haar moeder. De moeder is een zeer trotse vrouw die haar die 
dochters tracht uit te huwelijken. Een schietende zeekapitein enz. enz. De 
opmerkingen van ons troepje waren niet van de lucht. Als derde “Wiener Blut”. 
Nadere toelichting is niet nodig. Ten vierde het toneelstuk “Peer Gynt” met muziek 
van het Weens Filharmonisch Orkest. Hans Albers speelde de rol van Peer Gynt. 
Thans kon ik hem als toneelspeler bewonderen. Verschillende brieven naar huis 
geschreven. Onder ander de kers- en Nieuwjaarspost. Vaders verjaardagsbrief. Al 
ons eigen eten moest voor 1 december op zijn. Dus bonen, erwten, gort, enz. wat je 
van huis ontving. Ik heb gelukkig zo’n grote voorraad niet, zodat ik voor 1 december 
alles op had. 
Ook ons Amerikaans pakketje krijgen wij niet meer in handen. Een dagrantsoen mag 
je meenemen. Dus boter net zo als dat wij van de Moffen kregen. Twee eetlepels 
melk poeder, ½ tablet chocolade, de rest mocht je de andere dag komen halen. Kaas 
een klein stukje enz. enz. Ze werden nu hoe langer hoe vervelender. Ik hoop maar 
dat de Engelsen de Amerikanen en de Russen ons gauw komen bevrijden. De 
legerberichten melden dat er bij Aken zwaar gevochten wordt. In Oost-Pruisen dito 
met een sterretje. De Russen zijn Fünfkirchen al gepasseerd. 
In Boedapest wordt zwaar gevochten. 
 2-12-1944 

 
12 Tijdens de luchtaanval op Graz kwamen die dag 382 mensen om het leven (bron: Walter Brunner, Die 
Bombentoten von Graz 1941-1945). 
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Vanmorgen naar de Industriehalle geweest. Tot 09.00 uur niets gedaan. Vandaar 
naar lager 7. Gewerkt tot 16.00 uur. Heden avond een brief naar huis geschreven. 
  
3-12-1944 
Gewerkt. Twee wagons waren er, waarvan één geladen werd met verschillende 
artikelen en één uitgeladen met Italiaanse rijst. Om 10.30 uur luchtalarm tot 11.30 
uur. Een tijdje gewerkt tot 12.30, wederom luchtalarm. Onze uitgang was verboden, 
met het oog op de gespannen toestand. Heden avond hebben enige van ons 
Academie gespeeld, waarbij Kobi Groeneweg (Kgf 107442) een rede moest houden 
als een “Middernacht zendeling over het moraal”, hetgeen hij schitterend deed met 
het gevolg, dat onze kamer pas om 01.30 ging slapen. 
  
4-12-1944 
Heden een vrije dag gehad. Enkele bezigheden verricht. Een boek gelezen en om 
22.00 uur naar bed gegaan. 
  
5-12-1944 
Heden in de C-kelder gewerkt 13). Vanavond heb ik hartelijk gelachen om het 

volgende voorval op te tram. 
Twee dames kwamen de tram binnen met een mand, waarin zich een fazant bevond. 
Deze dames praten wat met ons, totdat er twee heren instegen, een grote en een 
kleine. Eén van deze dames trok een veer uit de staart van de fazant en trachtte 
deze op de hoed van de kleine heer te zetten, maar zijn hoedekoord zat te dicht op 
zijn bol, zodat het niet ging. Toen probeerde zijn het bij de andere heer en hier had 
zij meer succes. De veer bleef inderdaad achter de hoedeband zitten. De kleine zag 
wat er bij zijn vriend geschied was, en lachte heel vriendelijk tegen haar, waarop de 
grote vriendelijk terug lachte. De omstanders hadden veel pret. Het was jammer dat 
wij moesten uitstappen zodat wij het einde niet konden meemaken. ’s Avonds 
hadden wij een leuke St. Nikolaasavond met de traditionele bezoek van Sint en 
Zwarte Piet (Laurens Vergouwe (Kgf 97477) en Abraham Lisser (Kgf 96979). Ieder 
mocht een lot nemen dat recht gaf op een der beschikbare prijzen. Ik won ¼ boter. 
Een gedicht van Henk van Berkel (Kgf 106708) werd voorgedragen door Janus van 
der Kley (Kgf 105718). 

  
6-12-1944 
Vanmorgen brak de beugel van de tram. Wij schrokken ons naar, want wij dachten 
dat de tram door een bom beschadigd werd. Bij nader onderzoek bleek het niet zo 
erg te zijn. De beugel was in zijn geheel gebroken. Om 11.00 uur luchtalarm. John 
Dillinger heeft wederom Graz gebombardeerd. De bommen zijn rondom onze school 
terecht gekomen. De huizen op de Griesplatz, Dianabad en een apotheek kregen 
voltreffers. Op 200 m van onze school verwijderd is er ook één terecht gekomen. 
  
7-12-1944 
Vanmorgen om 05.00 uur vooralarm. Naar ons werk gemarcheerd. Haver omgezakt 
en opgestapeld. 
  
8-12-1944 
Akkoord werk gehad in de haven. 200 zakken, om 15.00 uur waren wij thuis. 

 
13  De A-keller, Mittelkeller en C-keller waren opslagruimten van de brouwerij Puntigam (zie tevens het dagboek van Jo de 
Groot). In de C-kelder was het altijd erg koud, waarschijnlijk was het een koelpakhuis.   
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9-12-1944 
Brandwacht gehad. Academie gespeeld tot 11.00 uur. 
  
10-12-1944 
Vrije dag gehad. Een vervelende dag geweest, mochten het lager niet verlaten. 
  
11-12-1944 
Vanmorgen om 06.45 vooralarm. Om 10.45 alarm. Graz is wederom zwaar 
gebombardeerd. Heden avond is er een speciale uitzending aan gewijd. 
  
12-12-1944 tot 13-12-1944 
Niets bijzonders te vermelden. 

  
14-12-1944 
In de aardappelen gewerkt. Aardappelen met de hand omgeschud om er de rotte uit 
te halen. Een moord betrekking ! De Duitse Reichsbank heeft er een handleiding 
bijgegeven hoe word ik 100 jaar. De Ober Zahlmeister hield een korte redevoering 
waarin hij onder andere zei: “De aardappelen moeten met zorg behandeld worden. 
De oorlog kunnen wij alleen door dit product winnen, want als wij dit kostbare 
volksgoed niet meer hadden, dan moeten wij verliezen. Zelfs in het 6e oorlogsjaar 
kunnen wij deze oorlog winnen. In België, Frankrijk en Nederland gaat het slecht, 
doordat de aardappel ontbreekt”. Wij wisten gewoon weg niet, wat voor een gezicht 
wij moesten zetten bij zo’n redenering van een officier. Het beste was maar niets te 
zeggen. Toen wij naar huis gingen was het vooralarm. Door een Egyptische 
duisternis bereikten wij het lager. Gelukkig werd toen het sein alles veilig gegeven. 
  
15-12-1944 tot 17-12-1944 
Niets te vermelden. 
 
18-12-1944 
Op deze dag heb ik een vrije dag met de hooi- en stro-swingers. Allereerst dacht ik 
heerlijk uit te slapen, maar de Anglo-Amerikanen gooiden roet in het eten. Om 08.30 
uur werd vooralarm gegeven. Spoedig gevolgd door alarm, zodat ik genoodzaakt 
was gekleed, doch ongewassen, ongeschoren, mijn haren niet gekamd de kelder in 
te snellen. Even daarna was het weer veilig. Naar boven, mij gewassen. Net toen ik 
hiermee klaar was, en mij scheren wou, kwam opnieuw luchtalarm. Wederom 
ongeschoren, maar thans gewassen, de kelder in. Toen wij weer boven kwamen 
begon ik mij te scheren. Ik zal mij net ingezeept hebben, toen het vooralarm kwam. 
Groot-alarm ! Gelukkig was ik net klaar met scheren, dus alzo kwam ik geschoren in 
de kelder aan. Maar dit keer heb ik wederom in angst gezeten. De bommen gierden ! 
Om 14.30 uur was het veilig. 
Het was het langste luchtalarm wat wij tot nog toe meegemaakt hebben, namelijk 5½ 
uur. Om 16.00 uur eten. Het diner bestond uit aardappelpuree met een niet nader te 
definiëren saus, waar enige stukjes vlees in dreven. Na dit eten ging ik mijn 
gestoorde arbeid van vanmorgen voortzetten, bestaande uit aardappelen schillen. 
Om 17.00 uur kregen wij gas, zodat de aardappelen en kapucijners opgezet konden 
worden. Om 18.00 uur, de jongens kwamen thuis van het werk. Spoedig daarna 
kwam het eten. Als bijvoeding at ik mijn kapucijners met aardappelen. Om 22.00 uur 
naar bed. 
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Het bovenstaande is een verslag, hoe ik mijn vrije dag heb doorgebracht. De deur 
kwam je niet uit !  
De commandant, een Herr Gefreiter, bijgenaamd “Schele Freek” stond als een 
Siberius voor de deur. Het was net een dag buiten, in plaats van een genoeglijke 
vrije dag. 
  
19-12-1944 
Heden morgen eerst naar de C-kelder. Hier gewerkt tot 09.30 uur in de aardappelen. 
Herr Hahn, de baas van lager 7a kwam ons vertellen dat wij naar Kalsdorf moesten. 
Een wagen met 3 vaten Speiseöl drie tonnetjes koffie, waarbij 292 dozen gevuld met 
noedels en 112 dozen met vermicelli. Tevens 1 zakje kaneel en 2 met peper. 
Om 10.30 vooralarm. Wij zochten dekking in een schuilkelder op het land. In de verte 
vielen de bommen. 
Om 16.30 uur verlieten wij Kalsdorf en om 16.45 kwamen wij op lager 7 aan. Hier 
werden vier man van ons aan het haver opstapelen gezet en de anderen reden door 
naar Liebenau om meel te halen. Om 17.30 uur was de dagtaak ten einde. Heerlijk 
vermicelli gegeten. Om 22.00 uur naar bed. 
  
20-12-1944 
Gewerkt in de kelder. De eerste sneeuw gevallen. Tot nu toe sneeuwt het nog 
steeds, maar dat schijnt voor Al Capone geen bezwaar te zijn om te bombarderen. 
Op het ogenblik wanneer dit aan de vergetelheid onttrokken wordt, zit ik met de 
ploeg van stoere werkers in de schuilkelder van de brouwerij Puntigam. 
De tijd is op het ogenblik 13.45 uur. Aan de overkant zit een oud mensje een boek te 
lezen, maar zij schijnt in slaap gevallen te zijn, want haar hoofd gaat op en neer, 
hetgeen een komisch gezicht oplevert. Om 14.30 uur vooralarm. Wij verlaten de 
schuilkelder om te gaan eten. Het was ongeveer bij vieren als het eten kwam. Hierna 
werden Ton Monster (Kgf 107372) en ik naar lager VII gebracht voor het vervullen 
van onze brandwachtplicht. Op brandwacht goed geslapen. 
 
21-12-1944 
De winter is begonnen. Vandaag in de C-kelder gewerkt, aardappelen nagekeken. 
Verschillende keren vooralarm geblazen. Het grootalarm is heden ook weer op het 
tapijt verschenen. Om 16.00 uur verlieten wij, dat wil zeggen vier man, het lager om 
een bad te gaan nemen. Bad genomen. Vooralarm. Veilig geblazen. Tot slot van 
deze winterdag schrijf ik hierbij een gedichtje op getiteld “Heimweh”. 
 
“Heimweh”. 
Es bleibt ein Zug in jeder Menschenbrust 
Das ist die Sehnsucht nach der Heimat Lust 
Nach einer Heimat die wir nie gesehn 
Doch dessen Lüste uns entgegenwehn 
 
Ich lausch zu Fal; kaum rauschet mehr der Wald 
Es ist die Abendglocke leis verhallt 
Noch immer hört das Herz den frommen Klang 
Es läutet nach der Heimat sehnsuchtshang. 
Nun wird es dunkle Nacht ich bin so müd 
Was will die Träne die o, Auge glüht 
Im Tal ist’s Nacht- die Heimat ist nicht fern 
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Am Himmel blinkt sie endlos ! Stern an Stern ! 
 
22-12-1944 
Gewerkt in de aardappelen. 
  
23-12-1944 
Een halve dag in de aardappelen gewerkt. Vanavond uitdeling van een half 
Amerikaans pakket. 
Tevens ontvingen wij een koek van het E.V.M. 
 
24-14-1944 
Vandaag brandwacht. Vanmorgen een poosje Academie gespeeld. Twee brieven 
naar huis geschreven. Vanavond met Petrus Savenije naar de kerk geweest, maar 
tot onze spijt was zij gesloten. 
  
25-12-1944 
1e Kerstdag. Heden morgen in bed hoorde ik schieten van het afweergeschut. Op het 
ogenblik is het grootalarm. 
Zoals altijd precies 11.00 uur. Enige leden van de brandwacht begeven zich reeds 
naar de schuilkelder. Op het ogenblik wanneer ik dit neerschrijf vallen reeds de 
bommen. Een vliegtuig is naar beneden geschoten. De bemanning van dit toestel is 
bij Judendorf neergekomen. Op het Lager deden de wildste geruchten de rond. 
Onder andere deze: er waren zelfs negerinnen bij. Twee piloten moesten negerinnen 
zijn. Ik geloof er niets van. Om deze onzin heb ik zelfs hartelijk gelachen. Negerinnen 
bespottelijk gewoon ! Brief naar huis geschreven. Om 22.00 uur ging de brandwacht 
naar bed.  
  
26-12-1944 
2e Kerstdag. Het is voor de tweede maal dat ik vaders verjaardag in het buitenland 
vier. Ik hoop dat vader een prettige verjaardag mag hebben. Gewerkt op Lager 9 in 
de puinhopen. Om 11.00 uur grootalarm. Hetgeen gelukkig gauw weer afgeblazen 
werd. Om 22.00 uur naar bed gegaan. 
  
27-12-1944 
Gewerkt in de C-kelder, wederom in de aardappelen. Om 10.30 vooralarm. Om 
11.00 uur grootalarm. Om 11.30 uur kreeg Graz wederom een zwaar bombardement 
te verduren. De Wienerstrasse, het station, enige huizen en een kazerne kregen 
voltreffers. De Wienerstrasse is thans één grote puinhoop geworden.  
  
28-12-1944 
Vrije dag. Gewandeld en niets bijzonders meegemaakt. 
  
29-12-1944 
Gewerkt in de C-kelder. 

  
30-12-1944  
Gewerkt in de C-kelder voor een halve dag. 
  
31-12-1944 
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Oudejaarsavond. Deze morgen om 07.00 uur opgestaan voor het vervullen van onze 
brandwachtplicht. Aankomst Lager 7 om 08.00 uur. Geen werk. Om 13.00 uur kwam 
het eten, bestaande uit bieten, aardappelen en een stukje vlees. Noedelsoep aten wij 
vooraf. Om 20.00 uur ’s avonds kwam de Oudejaarsavond pret. Om 23.30 uur 
hielden wij verschillende toespraken, betreffende het Oude Jaar. Een minuut voor 
twaalven hielden wij één minuut stilte.  
Toen hieven wij ons glas op, gevuld met warme most, waarin suiker zat, vermengd 
met Amerikaanse limonade en twee halve flesjes jenever. Deze drank smaakte 
voortreffelijk. Wij bleven nog gezellig tot 02.00 uur bij elkaar zitten en gingen toen 
naar bed.  
  
1-1-1945 
Nieuwjaarsdag. Allereerst hoop ik dat het Nieuwe Jaar ons de gewenste Vrede zal 
brengen. Om 08.00 uur kwam de nieuwe brandwacht ons Gelukkig Nieuw Jaar 
wensen. Tegen 11.00 uur kwam ik mijn bed uitzeilen. Gewassen en gegeten. Om 
13.00 uur middageten bestaande uit gruttensoep. Daarna zijn wij gaan wandelen en 
een bioscoopje gemaakt. Daar wij te vroeg bij het theatertje waren, gingen wij eerst 
een biertje drinken. De film was beslist aardig. De titel luidde “Brüderlein klein, 
Brüderlein fein”.  
 

 
 
Een film uit het theater genre uit de tijd van 1900-1910 met Paul Hörbiger, Herman 
Thimig en nog vele andere artiesten die veel in films voorkomen, waarin de 
Steiermark een grote rol speelt. Wat is die Herman Thimig oud geworden ! Na afloop 
van de voorstelling hebben wij in café een heerlijke maaltijd zonder bon besteld. ’s 
Avonds om 20.00 uur kwamen wij in de school terug. 
  
2-1-1945 
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Vier wagons gehad voor onze eerste werkdag in het Nieuwe Jaar. Ze waren allebei 
met 500 dozen conserven geladen. Later deze wagons met 380 zakken rogge 
gevuld. Om 18.00 uur waren wij thuis of te wel in de school.  
  
3-1-1945 
Een vrije dag. Wezen wandelen en een biertje wezen drinken. Heden avond op 
brandwacht. 
  
4-1-1945 
Gewerkt in de C-kelder. Vier maal vooralarm geweest.  

  
5-1-1945 
Gewerkt in de C-kelder. Drie maal vooralarm geweest.  

  
6-1-1945 
Gewerkt in de C-kelder voor een halve dag. 
  
7-1-1945 
Vanmorgen laat opgestaan. Om 10.30 was het vooralarm. Dit zal ongeveer een uur 
geduurd hebben, toen was het veilig. Vandaag kookte ik aardappelen met 
kapucijners hetgeen goed smaakte. ’s Middags gingen 15 man, waarvan 14 van de 
Hellekamer, door de liftkoker de deur uit. Schele Freek kwam per ongeluk op onze 
kamer om iets met de vertrouwensman Ben van Leeuwen te bespreken. Ongelukkig 
genoeg zat er maar een klein groepje om de kachel. Hij zei niets onze Schele Freek, 
maar hij kondigde een appèl aan. Degene die thuis waren en wiens naam 
afgeroepen werd, moest langs hem heen paraderen. Tegen 19.00 uur kwamen de 
anderen door de lift naar boven, maar wij waarschuwden hen door de lift terug te 
keren en zich bij de Schele te melden, want hij had controle gehouden en wist 
precies hoeveel er weg waren. Deze heren gingen dus achter elkaar wederom de 
liftkoker door, toen de trap en meldden zich bij de Schele. Deze fouilleerde hen en 
vond alleen bij Jan Hazewinkel (Kgf 108100) spek en een paar appels en bij Jacques 
Hoppenbrouwer het boek “Mein Kampf”. Het werd hem afgenomen en zij moesten 
afwachten of zij het terugkregen of niet. Even later kreeg Jacques alleen zijn boek 
terug. 
Om 21.30 uur lag ik in bed. 
 
8-1-1945 
Gewerkt in de C-kelder. 
  
9-1-1945 
Gewerkt in de C-kelder. Van de compagnie zijn verschillende dingen bekend 
gemaakt. 
1e Jan Hazewinkel (Kgf 108100) kreeg zijn appels en zijn spek terug. 
2e Uitgang. Wat voor ons een vreugde is, alzo vrij rond te wandelen. 
  
10-1-1945 
Gewerkt in de C-kelder. Tijdens het middageten werd ons door de vrouw die ons het 
eten bracht bekend gemaakt dat onze vriend Henk Wolf (Kgf 97114) dood was.  
Thuis gekomen werd ons na het eten door Ben van Leeuwen twee brieven van Piet 
Michel en twee van Nol van de Maarel (Kgf 106230) voorgelezen. In de brief van Piet 
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Michel stond de treurige tijding, dat het Stammlager XVIII-A Wolfsberg door Engelse 
vliegtuigen gebombardeerd was. Hierbij vonden 4 Nederlanders de dood. Dit 
bombardement had plaatsgevonden op 18-12-1944 ! 
 

 
Bombardement op Wolfsberg 18-12-1944 foto van Ken O'Kennedy op http://www.stalag18a.org.uk 

 

 
Bombardement op Wolfsberg 18-12-1944 foto van Ken O'Kennedy op http://www.stalag18a.org.uk 

 

http://www.stalag18a.org.uk/
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Begrafenis na het bombardement op Wolfsberg 18-12-1944 foto van Michel Siviere op 

http://www.stalag18a.org.uk 

 
Hendrik Johannes Wolf: Deze was bij ons in Mühlberg, Markt Pongau, 
Unterpremstätten, St, Andritz en Gösting. Hij was een goed vriend van ons. Ik weet 
nog heel goed dat Henk met mij meeging naar Lazaret III-B. Aangezien er een 
splinter van zijn knieschijf in zijn been gedrongen was, moest hij in het lazaret 
opgenomen worden. Hier heb ik hem vaak bezocht, daar ik er ook wezen moest. 
Later is hij voor een absolute rustkuur naar Wolfsberg gegaan. Op 18 december 
vond bij de dood. Zijn stoffelijk overschot werd een heel eind verder gevonden. Zijn 
ziel ruste in vrede ! 14) 

 
14 Henk Wolf, geboren 11-11-1919 te Utrecht, Sergeant 16 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is begraven 
op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak C, rij 3 nr. 1 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
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Bron: beeldbank 40-45nu.nl, inventarisnummer, 7283, Eigen nummer 000294 

 
Als eerste werd genoemd Sergeant Henk Wolf (Kgf 97114). Deze vond de door op 
26 jarige leeftijd en laat een vrouw en een kindje achter. De bom trof precies die 
kamer waarin hij zich bevond. 
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Hendrik Johannes Wolf: Deze was bij ons in Mühlberg, Markt Pongau, 
Unterpremstätten, St, Andritz en Gösting. Hij was een goed vriend van ons. Ik weet 
nog heel goed dat Henk met mij meeging naar Lazaret III-B. Aangezien er een 
splinter van zijn knieschijf in zijn been gedrongen was, moest hij in het lazaret 
opgenomen worden. Hier heb ik hem vaak bezocht, daar ik er ook wezen moest. 
Later is hij voor een absolute rustkuur naar Wolfsberg gegaan. Op 18 december 
vond bij de dood. Zijn stoffelijk overschot werd een heel eind verder gevonden. Zijn 
ziel ruste in vrede ! 15) 
 
Sergeant Pieter Johan Verhulst (Kgf 96958). Deze was getrouwd. Persoonlijk heb ik 
hem niet gekend. Hij ruste in vrede ! 16) 
 

 
Foto van Sergeant Pieter Johan Verhulst op 15-7-1944 in Wolfsberg, 

verstuurd aan de Nieuw-Zeelander Percy Green, 
via Ian Brown (http://www.stalag18a.org.uk) 

 

 
15 Henk Wolf, geboren 11-11-1919 te Utrecht, Sergeant 16 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is begraven 
op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak C, rij 3 nr. 1 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
16 Pieter Johan Verhulst, geboren 15-03-1917 te Rotterdam, Sergeant 15 R.I., overleden 18-12-1944 te 
Wolfsberg, is begraven op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak C, rij 3 nr. 2 (bron Oorlogsgraven Stichting) 



79 

 

Soldaat Jan Kollen (Kgf ?) : Deze kende ik zeer goed. Hij diende bij mij in hetzelfde 
Regiment. Kwam gelijk met mij op in Amersfoort, ging mee naar Zutphen. Mobilisatie: 
Ook dit keer kwamen wij bij elkaar in dezelfde sectie en sliepen naast elkaar. 
Krijgsgevangenschap: opkomst in Amersfoort. Hier kwamen wij wederom bij elkaar 
terecht. Mühlberg, Markt-Pongau en Unterpremstätten. Hier scheiden onze wegen 
zich, door een ernstige ziekte van Jan. Middenoor ontsteking wat een algehele 
doofheid ten gevolge had. Wegens ongeschiktheid werd hij na uit het lazaret te Graz 
ontslagen te zijn, op transport naar Markt-Pongau gesteld. Hier verbleef hij 
verschillende maanden, totdat Markt-Pongau opgeheven werd. Toen verhuisde hij 
naar Wolfsberg. Op 18 december 1944 werd hij gedood, Hij was enigst kind en stierf 
op 26 jarige leeftijd. Hij ruste in vrede ! 17) 
 
Soldaat Cornelis Petrus Ebben (Kgf 108119). Deze was bij ons in Mühlberg, Markt-
Pongau en Unterpremstätten. Werd door de dokter naar Markt-Pongau gestuurd. 
Kwam daarna in Wolfsberg. Ebben was een stil en rustig iemand. Ook ik kende hem 
zeer goed. Hij stierf op 38 jarige leeftijd. Zijn hele lichaam was totaal uiteen gereten. 
Hij ruste in vrede ! 18) 
 
11-1-1945 
Heden gewerkt in de politie kazerne in de aardappelen. 
  
12-1-1945 
Gewerkt in de aardappelen. 
  
13-1-1945 
Gewerkt in de aardappelen. 
  
14-1-1945 
Eerst gewerkt in de sneeuw, namelijk sneeuwruimen. ’s Middags kwamen er 10 
wagons lager VII binnen rollen. Deze wagons met verschillende artikelen geladen. 
‘s Avonds om 18.30 uur waren wij klaar. Van de Oberzahlmeister kregen wij noedels 
met suiker. 
  
15-1-1945 
Gewerkt in de Politie kazerne in de aardappelen. Heden avond een mooie film 
gezien met Harry Piel in de hoofdrol. Het filmverhaal speelde rondom een televisie 
ontdekking. Er werd in gevochten dat de stukken en brokken er afvlogen. 
Moorddadig ! 

  
16-1-1945 
Vrije dag. Vanmorgen om 08.30 uur opgestaan. Om 13.00 uur met Dik van de Bosch 
(Kgf 106106) een wandeling gemaakt. 
Heden avond de film “Opfergang” gaan zien. Een sportfilm met Christina 
Sönderbaum in de hoofdrol. Zwemmen, zeilen, paardrijden. Het geheel is in kleuren 

 
17 Jan Kollen, geboren 22-03-1918 te Amsterdam, Soldaat 18 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is 
begraven op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak A, rij 1 nr. 1 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
18 Cornelis Petrus Ebben, geboren 25-05-1906 te Wychen, Soldaat 8 R.I., overleden 18-12-1944 te Wolfsberg, is 
begraven op het Nederlands ereveld te Salzburg, vak A, rij 2 nr. 2 (bron Oorlogsgraven Stichting) 
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opgenomen. Het is jammer. Dat het een drama is en dat zij dood gaat, daar zij aan 
een hartkwaal lijdt. Het is een heel mooie film ! 
  
17-1-1945 
Gewerkt in de Politie kazerne in de aardappelen. 
  
18-1-1945 
Gewerkt in de Politie kazerne in de aardappelen.  
 
19-1-1945 
Gewerkt in de Politie kazerne in de aardappelen. Heden avond zit ik weer op 
brandwacht. Eerst dronken wij een kopje thee met een koekje. Op het ogenblik 
worden er aardappelen geschild en gewassen, om dienst te doen als bijvoeding. 
  
20-1-1945 
Een halve dag gewerkt in de aardappelen. 
 
21-1-1945 tot en met 26-1-1945 
Ziek geweest, griep. 
  
27-1-1945 
Gewerkt in de aardappelen  
 
28-1-1945 
Gewandeld. De film “Paracellus” gezien. Niet veel bijzonders. 
  
29-1-1945 
Gewerkt in de aardappelen. 
  
30-1-1945 
Gewerkt in de aardappelen. 
  
31-1-1945 
Verjaardag van Prinses Beatrix (7 jaar).  
Gewerkt in de aardappelen. 
  
1-2-1945 
Bombardement op Graz. Zelfs het Duitse legerbericht maakt er melding van. 

  
2-2-1945 
Gewerkt in de aardappelen. 

  
3-2-1945 
Drie keer vooralarm geweest vandaag. Er is zo juist een blindganger ontploft. Wij 
schrokken ons dood. 
  
4-2-1945 
Het zal wel een verschrikkelijke dag worden vandaag. Vervelend saai. Geen uitgang. 
Buiten schijnt de zon en wij mogen er niet uit ! 
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Politiek overzicht: Op het ogenblik vergaderen in het geheim Churchill, Roosevelt en 
Stalin. Stalin zal de lakens wel uitdelen denk ik. De Russen zijn niet ver meer van 
Berlijn verwijderd, terwijl de Amerikanen en Engelsen niet ver meer van Straszburg 
zitten. Volgens mijn mening staan wij nu aan de vooravond van grote beslissingen. 
De kranten zijn beperkt. De “Völkischer Beobachter” verschijnt nu drie maal in de 
week en wel aan twee kanten bedrukt. 
De pers schreeuwt moord en brand over kapitalisme en bolsjewisme. Uit de krant 
kan men wel opmaken hoe de toestand op het ogenblik is. Erg hoopvol, vooral voor 
ons, arme krijgsgevangenen !  
 
5-2-1945 tot en met 12-2-1945 
In deze dagen is er heel wat gebeurd. Ten eerste heeft Graz alle dagen om 
omstreeks 11.00 uur alarm gehad. 
Het centraalstation is met de grond gelijk gemaakt. De Wienerstrasse bestaat niet 
meer, huis aan huis ligt in de prak. Deze straat loopt gelijk met de spoorweg, dus het 
is geen wonder dat hier alles in puin ligt. Enige openbare gebouwen zijn getroffen, 
zodat Graz erg op Rotterdam begint te lijken. 
  
13-2-1945 
Vanmorgen was het al vroeg alarm. Daarna veilig. Vooralarm, daarna alarm. Dit 
herhaalde zich nog een paar keren. Vanavond om 19.30 uur loeide de sirenes. Enige 
eskaders verschenen boven de stad. Het luchtafweer begon te schieten en meteen 
wierpen zij brisant en brandbommen uit. Aan de overkant van de straat sloeg een 
bom in een huis. In de schuilkelder gezeten dacht ik minstens, dat onze school 
boven ons hoofd zou instorten, maar als door een wonder is dit gebouw gespaard 
gebleven. Op het dak is een brandbom terecht gekomen, die door ons spoedig 
geblust was. Op onze kamer was het een bende van belang. Alles lag door elkaar. In 
de muren waren grote gaten geslagen en alle ramen waren eruit. Ik liep gewoon door 
het glas te waden. Er was geen licht, gas en geen water in ons gebouw. Graz 
baadde in een zee van licht, door de verschillende branden. Bijna alle Lagers van 
E.V.M. waren door de bommen beschadigd. Door het bed van Kobus Giesekam was 
een bomsplinter geslagen, zodat zijn hele strozak opengescheurd was. Voor onze 
deur lagen drie blindgangers. Voor onze veiligheid sliepen wij die nacht in de 
schuilkelder. 
 
14-2-1945 tot 25-2-1945 
Aardappel campagne. Alle dagen bombardementen op Graz 19). 
 
26-2-1945 
De film “So etwas tat meine Tochter nicht“ gaan zien. Een leuke film. Dezelfde avond 
ben ik met Jan Hazewinkel (Kgf 108100) en Rinus Lokerse (Kgf 108581) in drie 
verschillende cafés gaan eten. Wij slapen nog steeds in de schuilkelder. 

 
27-2-1945 
Naar Gösting verhuisd. Het was die dag gelukkig goed weer. Na veel omzwervingen 
wonen wij wederom bij Frau Brunner. 
 
28-2-1945 

 
19 Tijdens de luchtaanval op Graz op 19-2-1945 kwamen die dag 165 mensen om het leven (bron: Walter 
Brunner, Die Bombentoten von Graz 1941-1945). 
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Gewerkt in de Politie kazerne in de aardappelenkelder. Om 11.00 uur alarm. Wij 
rijden met de Obus naar Strassgang en vluchten de bergen in. Om 13.00 uur veilig. 
Terug naar Lager VII daar gegeten. Door prut en bagger naar de Politie kazerne 
gewandeld. Hier bemerkten wij, dat het uiteinde van het tweede gebouw, door een 
bom getroffen was. Gelukkig waren onze kelders niet getroffen, want dan waren wij 
zwaar gedupeerd geweest wat onze spullen betrof.  
Heden avond brandwacht. Brief ontvangen van thuis, die op 5-11-1944 geschreven 
was. 
Ontvangst moet nog bevestigd worden. Hoe zwaar ook de tijding, eens komt de dag 
der bevrijding. 

  
1-3-1945 
Gewerkt op Lager 7. Om 07.15 uur een wagen met meel gelost. Daarna een 
aanhangwagen met V drops geladen. Om 09.00 uur gaan eten tot 09.30. Daarna in 
barak 4 meel gestapeld. Om 10.30 uur luchtalarm. Voor die tijd was er al twee keer 
een vooralarm gegeven. Het grootalarm kwam wederom veel te laat. Gerbrand 
Beerman (Kgf 108031) en ik waren net het hok uit, toen ik er vier telde, die 
ontzettend laag vliegen. De jongens stonden reeds op de wagen om naar Todelbad 
te gaan.  
De brandwacht was op weg naar de schuilkelder, die een paar meter verderop in een 
weiland was. Voordat alles deze kelder bereikt had, werd er reeds vanuit de 
vliegtuigen geschoten. Ze vlogen rakelings over barak 5 en verdwenen in de richting 
van Strassgang. Beerman en ik lagen plat op de grond en zo zagen wij ze al maar 
schietend rondvliegen. De mitrailleurkogels vlogen ons om de oren en je hoorde ze 
achter je in de grond slaan. De jongens vliegen van de wagen af, Even daarna 
gingen ze weg, maar toen kwamen er grote groepen aanzetten. Groepen van 9 tot 
21 vliegtuigen die allen in de richting van Marburg verdwenen. Het luchtalarm was 
om 16.00 uur afgelopen. Hierna gingen wij eten. Na het eten laden wij een wagon 
met roggensoep. 50 zakken tarwegries naar buiten gereden. Deze avond hebben wij 
tot 20.00 uur meel opgestapeld. Gelukkig kwam de wagen ons halen om ons naar 
Gösting te brengen. Langs kapotte straten en bomtrechters reden wij. Het was 
gewoonweg een dodenrit, zo hard als onze chauffeur reed. 
Gegeten en toen naar bed. Om 21.30 uur sliep ik reeds. 
  
2-3-1945 
Gewerkt in de Politie kazerne in de aardappelen. Om 09.00 uur vooralarm. Daarna 
nog een keer. Om 11.00 uur alarm. Met de Obus naar Strassgang gereden. Om 
12.00 uur veilig. Een particuliere vrachtwagen bracht ons terug naar de kazerne. Hier 
gewerkt tot 13.15 uur. Vooralarm. Wij begeven ons met ons zevenen naar Lager VII 
om te gaan eten. Gegeten. Luchtalarm. Door de velden naar Strassgang gelopen. 
Boven Talenhof en verder vlogen laagvliegers in een kringetje rond. Later vliegen zij 
in de richting van Gösting achter de bergen, waar zij iets onbekends in brand 
geschoten schenen te hebben, want dikke rookwolken kondigden een brand aan.  
Om 15.30 uur was het veilig. Gewerkt tot 17.30 uur in de aardappelen. Heden avond 
brandwacht. 
  
3-3-1945 
Gewerkt op Lager 7. Vanmiddag mijn bed in orde gemaakt en mijn koffers. 
  
4-3-1945 
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Om 08.00 uur opgestaan. Om 10.45 uur verliet ik het Lager om een wandeling te 
maken. Opeens ontdekte ik 12 vliegtuigen in de lucht. Vooralarm. Na een poosje 
volgde grootalarm. Graz werd wederom gebombardeerd. Vlakbij ons Lager tegen 
een berghelling kwam een viermotorige bommenwerper terecht 20). Vanavond een 
godsdienstoefening bijgewoond. 
 

 
De B24 Liberator met de naam “Strange Cargo” die bij Strassgang tegen de berg crashte 

 
5-3-1945 
Gewerkt in de aardappelen. Brief naar huis geschreven. 
 
6-3-1945 
Vannacht om 22.30 uur was het alarm. Graz is wederom gebombardeerd. Gewerkt in 
de Politie kazerne in de aardappelen. Vanmiddag hoorden wij van de jongens op 
Lager 7, dat de baas van dit Lager, de heer Riardi aan een hartverlamming in de 
schuilkelder overleden is. Het sneeuwde vandaag. Twee maal vooralarm geweest. 

  
7-3-1945 en 8-3-1945 
Niets te vermelden. 

  
9-3-1945 

 
20 Drie bemanningsleden van de B-24 `Strange Cargo` van 826th Bomb Squadron, 484th Bomb Group 
overleefden de crash bij Strassgang maar werden na gevangenneming door de SS geëxecuteerd. Onder hen was 
Cpl Steven Cudrak die eerst voor verhoor naar Graz werd gebracht en later op de crashsite werd geëxecuteerd. 
Op de plek van de crash is in 2010 een monumentje opgericht dat daarna meerdere malen is vernield. 
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Zwaar bombardement op Graz 21). 
  

10-3-1945 en 11-3-1945 
Niets bijzonder gebeurd 
  
12-3-1945 
Bommen op Puntigam. 
  
13-3-1945  
Van 12.00 tot 15.00 uur alarm. 

  
14-3-1945 
Niets bijzonders. 
  
15-3-1945 
Van 10.00 tot 16.00 uur alarm. Bommen op Graz. 
 
16-3-1945 
Van 10.00 tot 15.30 uur alarm. 
  
17-3-1945 
Van 12.00 tot 13.30 uur alarm. 
 
18-2-1945 
Van 13.00 tot 14.30 uur alarm. 

  
19-3-1945 
Van 10.45 tot 15.45 uur alarm. ’s Avonds van 21.45 tot 23.00 uur alarm. 
  
20-3-1945 
Van 10.45 uur tot 15.45 uur alarm. 
Vanavond van 20.30 tot 21.30 alarm. 
  
21-3-1945 
Een keer vooralarm. Van 10.45 tot 15.45 alarm. Bommen op Graz.  
  
22-3-1945 
Vanmorgen om 05,00 uur op. Aardappelen uit de kuilen halen op het land. Van 10.30 
tot 14.45 alarm. 
Bommen op Graz van 7 vliegtuigen. Heden avond van 19.45 tot 20.30 alarm. Villach 
gebombardeerd. 

 
23-3-1945 
Aardappel campagne. Van 09.45 tot 16.00 uur alarm. Een keer vooralarm. Heden 
avond van 19.25 uur tot 20.05 alarm. 
 
24-3-1945 

 
21 Het oorspronkelijke doel, Brüx in Tsjechië, kon niet worden gebombardeerd, daarom gooiden 14 vliegtuigen 
van 2nd bombgroup 165 bommen op het vracht depot van Graz 
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Aardappel campagne. Twee keer vooralarm. Van 10.30 tot 12.30 alarm. Van 13.30 
tot 14.30 alarm. 
Heden avond van 19.45 tot 20.30 alarm. 
  
25-3-1945 
Palmzondag. Voor onze zondag moesten wij om 04.00 uur op. Aardappelen uit de 
kuilen kalen op het land. Van 11.30 tot 14.30 alarm. Heden avond van 19.55 uur tot 
20.33 alarm. 
  
26-3-1945 
Aardappel campagne. Van 0945 tot 15.45 alarm. 
 
27-3-1945 
Aardappel campagne. Als bijzonderheid is er vandaag geen luchtalarm. 

  
28-3-1945 
Aardappel campagne. 1 maal vooralarm. 
 
29-3-1945 
Witte donderdag. Aardappel campagne. Geen alarm. 
 
30-3-1945 
Goede vrijdag. Aardappel campagne. Van 10.45 tot 13.30 alarm. Steeds kwam een 
vliegtuig Graz bombarderen. 
  
31-3-1945 
Eenmaal vooralarm. Van 12.00 tot 13.45 alarm. Onze vriend Aad Naastepad (Kgf 
106641) had hersenvliesontsteking en moest naar het lazaret gebracht worden. Van 
19.30 ’s avonds tot 22.00 uur alarm. Vele brandbommen op Graz. De stad was één 
vuurzee. 
  
1-4-1945 
1e Paasdag. Om 09.00 uur alarm. Om 10.00 uur grootalarm. Toen het alarm was, 
stond ik net bij de Calvarieberg kerk. Hier ontmoette ik de andere jongens. Wij 
moesten toen de schuilkelder in, die onder de berg was gebouwd. Het groot alarm 
duurde tot 17.00 uur. Terug naar het Lager. Vooralarm. Dit was om 18.30. Om 19.30 
alarm. 
Om 20.30 alles veilig. Om 21.30 alarm. Bommen op Graz. De stad was wederom 
één vuurzee. Om 22.30 veilig.  
Om 23.30 alarm. De duikvliegers gooiden lichter bommen op colonnes. Dit duurde de 
gehele nacht. Wij kregen bevel van Ben om als er iets gebeurde gekleed te zijn. Voor 
het eerst gaan wij gekleed naar bed ! 
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7. Van Graz naar Waltersdorf. 
 
2-4-1945 
2e Paasdag. Onze jongens gingen naar het werk, maar kwamen onverrichter zake 
terug. Het Lager was niet te bereiken. Overal branden en bomtrechters. Daarbij 
kwam nog, dat het alarm was. De lucht was vol met vliegtuigen. In grote groepen 
kwamen zij aanvliegen. Het was ondoenlijk ze allemaal te tellen. Graz en Gösting 
werden gebombardeerd 22). Drie bommen kwamen op een schuilkelder terecht en vijf 
er voor. Gelukkig was deze schuilkelder in de bergen uitgehouwen. Een bom kwam 
op het bruggetje vlak voor ons Lager terecht. Even meer naar rechts en ons Lager 
was er geweest. Tevens was het een geluk dat de bom door het bruggetje heen viel 
en eronder ontplofte. Om 17.30 uur was het veilig. Schele Freek kwam toen met de 
mededeling dat wij onze koffers moesten pakken, want om 20.00 uur zouden wij 
vertrekken. Het vluchten was geblazen. Onderwijl hoorden wij, dat de Russen nog 
maar slechts 5 Km van ons verwijderd waren. Sommigen van ons zeiden dat zij 
achterbleven en dat waren vijf man in totaal. Om 19.45 verlieten we het Lager om 
nooit weer terug te komen. Wij waren ernstig, want wij wisten dat het eerste gedeelte 
van de tocht erg gevaarlijk was, want deze weg was vanmorgen heel zwaar 
gebombardeerd. Koos en ik legden de laatste hand aan het optuigen van ons 
wagentje dat bij vanmiddag op de kop had weten te tikken. Over een weg bezaaid 
met stenen en bomtrechters en langs brandende huizen ging het op Eggenberg aan. 
Even te voren passeerden wij een gebombardeerde colonne. Alle wagens waren 
uitgebrand en bij sommige zagen wij zwarte verkoolde lichamen liggen. Op de weg 
bleven verschillende achter en sommigen wierpen wat weg en anderen lieten 
gewoonweg hun koffer staan. Onderweg was het vooralarm. Wij hadden toen reeds 
een bergweg bereikt, dus het gevaarlijkste hadden wij toen al achter de rug. Even wil 
ik nog mededelen dat Gerard Overgaag (Kgf 106704) er niet bij was. Deze tweede 
Paasdag zal ik ook niet licht vergeten. 
  
3-4-1945 
Wij waren vanmorgen 1 Km van Stallhofen verwijderd, waar wij zijn gaan slapen. 30 
man hadden toen 30 Km afgelegd. ’s Middags om 18.00 uur vertrokken wij weer en 
om 19.00 uur kwamen wij op de verzamelplaats achter Stallhofen aan. Hier voegden 
zich er weer 10 man bij. Om 20.00 uur vertrokken wij weer hier vandaan en om 22.00 
uur aankomst in Voitsberg. Wij trokken toen niet verder en ieder moest maar een 
onderdak voor de nacht zien te vinden. Het regende dat het goot ! Jaques en ik 
gingen op zoek en na een paar uren weg te zijn gebleven kwamen zij terug met de 
mededeling dat wij bij een paar oude mensjes en hun getrouwde dochter de nacht 
konden doorbrengen. Wij gingen toen op weg. Met heel veel beleid en 
stuurmanskunst sleepten wij ons wagentje in de donkerte door een aardappelveld, 
toen tegen een berghelling op en toen waren wij waar wij wezen moesten. Wij 
moesten de keuken in, waar de dochter des huizes ons koffie en appels voorzette. 
Wij praten toen wat en over twaalven gingen wij naar bed. 
  
4-4-1945 
Heerlijk geslapen in het hooi. Om 08.00 uur opgestaan. Gewassen en gegeten. Na 
een hartelijk afscheid van deze brave mensen genomen, die ons letterlijk van alles 
gegeven hebben. Wij weigerden wel, maar om hun tenslotte een plezier te doen 

 
22 Tijdens de luchtaanval op Graz op 2-4-1945 kwamen die dag 95 mensen om het leven (bron: Walter Brunner, 
Die Bombentoten von Graz 1941-1945). 
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namen wij het toch maar aan. In ruil daarvoor gaven wij ze een paar stukjes 
chocolade. De jongens onder aanvoering van Schele Freek bleken reeds vertrokken 
te zijn. Wij wilden ze nu inhalen. Ongelukkig genoeg hielden een paar Hollanders van 
de “flinke kerels melden zich” met andere woorden aan paar SS-lui met de rang van 
Unter-Scharführer, ons tegen en werden wij naar een binnenplaats gebracht. Hier 
moesten wij blijven wachten tot nader order en werd er een Volkssturm man bij ons 
neergezet als post. 
Na een uur daar gestaan te hebben, werd ik weggehaald en bij een officier gebracht 
die mij in het Hollands aansprak. Hij deelde mij mede, dat er straks twee wagens 
zouden komen waarop wij motoren moesten opladen. Als dat gebeurd was, zou hij 
wel zien wat hij met ons zou doen. Ik antwoordde hem in het Duits, dat het in orde 
zou komen, want ik had geen zin om hem in het Hollands te antwoorden. Hij was 
geen Hollander meer in mijn ogen !  
Hij lachte sarcastisch en zei “De tijd zal wel leren, want wij zijn nog steeds 
winnende”. Ik werd weer naar mijn vrienden teruggebracht en deelde hun het 
gesprek mede. Even later kwamen er vier wagens en nam het karweitje een 
aanvang. Dit nam bijna de hele ochtend in beslag. Het was toen 11.30 uur. Wij 
werden toen onder veel bekijks van de bevolking naar een groot plein gebracht waar 
reeds Engelse, Franse en Russische krijgsgevangenen waren. Om 12.10 vertrokken 
wij met een groepje Engelsen. Hein Lascaris was echter in Kreuzhof achtergebleven 
om verband te halen. Na een flinke tippel haalden wij onze jongens in, die aan de 
kant van de weg lagen te rusten. Schele Freek kwam ons tegemoet stuiven en begon 
op een verschrikkelijke manier tegen ons op te spelen. Jaques Hoppenbrouwer kon 
zich tenslotte niet meer goed houden en begon terug te schreeuwen. Schele Freek 
verklaarde toen “Dat iedere krijgsgevangene een leugenaar was en aan de SS 
diende te worden uitgeleverd”. Op dit gezegde draaide Jaques zich om en zei heel 
hard grondig “Stik vent”.  
Intussen had Hein ons weer ingehaald en wij trokken weer verder. Het was toen 
15.10 geworden. Het merkwaardigste deed zich nu voor, waar wij waren was Schele 
Freek. Liepen wij vooraan, Schele Freek fietste ook vooraan. En waren wij 
achteraan, Schele Freek was daar ook te vinden. Hij liet ons geen ogenblik alleen. 
Rusten wij, dan zat hij vlak naast ons en loenste dat het een aard had ! Op eens zie 
Koos heel hard “onze groep heeft honing aan onze broek gesmeerd jongens“. 
Waarop een algeheel gelach ontstond. Omstreeks 19.00 uur kwamen wij in Salla 
aan. Vuurtje gestookt en chocolade gedronken. Wij bouwden nu een tent van houten 
planken, die wij een einde verderop vonden. Om 21.00 uur sliepen wij met negen 
man in de houten tent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de eerste dagen van april 1945 bereikten de transporten van Joodse arbeiders 
de stad Graz. Dit waren Joodse dwangarbeiders die tussen 28 en 29 mei vanaf de 
Hongaars/Oostenrijkse grens gelopen waren. 
In Graz kregen zij hun eerste maaltijd. 
 
De Joden werden verdeeld over de zogenaamde buitenlander kampen in:  
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5-4-1945 
Om 08.00 uur opgestaan. Chocolade gemaakt. Gegeten, geschoren en gewassen. 
De wielen van ons wagentje in een beekje gezet om uit te zetten. Wij blijven hier de 
hele dag. Intussen zijn er weer 9 man bijgekomen, zodat de stand op het ogenblik 47 
man is. 
 
6-4-1945 
Om 07.30 vertrokken wij, om de zwaarste toch te maken, welke wij tot nu toe gehad 
hadden. De Gaberlpas 1551 m hoog moesten wij door. De sneeuw lag hier vier 
meter hoog. Ik stond, maar niet alleen ik ook de anderen, stonden duizend angsten 
uit, dat ons wagentje het niet uit zal houden. Hij heeft het uitgehouden en zonder 
ongelukken zijn wij door de sneeuw gekomen. In een schaapskooi hebben wij de 
nacht doorgebracht. 
  

 

Een tweede transport met ongeveer 1.000 tot 1.200 personen liep van Graz naar 
Voitsberg. Van daaruit werd ze via Köflach naar Salla en naar Gaberl (Stubalpe) 
gedreven. Vervolgens passeerde de colonne Weißkirchen en Judenburg. Voorbij 
Judenburg liep de route over Pöls, Möderbrugg en Trieben naar Liezen. De bewaking 
bestond uit de Volkssturm van Fohnsdorf en Pöls. 
 
Toen leden van de Volkssturm uit Fohnsdorf het transport op 9 april 1945 op de 
Gaberl overnamen om het transport naar Liezen te begeleiden, kregen ze van hun 
commandant het bevel om de mensen die niet meer in staat waren te lopen, neer te 
schieten. Omdat de commandant tegelijk met een groot aantal slachtoffers rekening 
hield, stelde hij direct een kommando samen om de lijken aan het eind van het 
transport te begraven.  
Het transport kwam op 13 april 1945 aan in Liezen en vertrok weer op 14 april. 
In Oberösterreich liep de route over de Phyrnpaß naar St. Pankraz, Kirchdorf an der 
Krems, Schlierbach, Neuhofen an der Krems en over St. Marien naar Mauthausen. 
 
Andere transporten van verschillende omvang maar doorgaans kleiner dan het 
transport van 4 april 1945, verlieten Graz in later stadium. Zo werden ongeveer 1.500 
personen op 12 april 1945 door Gratwein gesluisd.  
Een transport met ongeveer 500 Hongaarse Joden zou Graz pas op 26 of 28 april 
1945 in de richting van Leoben hebben verlaten. Bij al deze transporten pleegden het 
wachtpersoneel, Gestapo en SS mannen, politie en leden van de Volkssturm talrijke 
moorden. 
 
Deze dodenmarsen vonden slechts enkele dagen na de tocht van de Nederlanders 
plaats en volgden deels dezelfde route. 
 
Bron: lezing Dr. Eleonore Lappin-Eppel op http://smz.at/das-lager-liebenau-
2_2973.phtml 
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7-4-1945 
Om 08.00 uur opgestaan. Ons met sneeuw gewassen. Gedurende de nacht heeft het 
flink gesneeuwd. De sneeuw ligt 2 meter hoog. Sneeuw gesmolten om theewater te 
hebben. Brood gegeten met een heerlijk kopje thee daarbij. Om 09.00 uur opgestapt. 
Bij Jagerwirt hadden wij de jongens alweer ingehaald. De omgeving is hier 
schitterend. Links en rechts zijn de bergen met sneeuw bedekt. Tegen de avond 
werden wij alle Nederlanders, bij de Fransen in een boeren schuur in Grossfeistritz 
ondergebracht. 
  
8-4-1945 
Vanmorgen werd in de buitenlucht de Heilige Mis gelezen. De hele dag blijven wij 
hier. Het begint koud te worden. De zon begint warm te worden, maar er staat 
jammer genoeg een fijn windje. 
  
9-4-1945 
Wij blijven nog hier. Het is mooi weer, maar er staat nog steeds een fijn windje. 
Heden avond wordt er muziek gemaakt. Ernst de Haan sloot met Jo de Groot een 
weddenschap af, dat de oorlog op 23 april afgelopen is. 
  
10-4-1945 
Mooi weer. Nog steeds blijven wij hier. Heden avond kwam er bericht binnen van de 
Franse Sanitäter, dat Aad Naastepad (Kgf 106641) op maandag 2-4-1945, 2e 
paasdag was overleden 23). Dat onze vriend Aad nu moest komen te overlijden, nu 
alles beter werd. Hij was 26 jaar oud. Hij ruste in vrede ! 
  

 
Overlijdensadvertentie in De Maasbode van 14-7-1945. 

 

 
23 Adrianus Maria Naastepad, geboren 24-11-1918 te Den Haag, soldaat bij Regiment Jagers, overleden op 2-4-
1945 te Graz, hij is op een onbekende plaats te Graz begraven (bron: slachtofferregister Oorlogsgravenstichting). 
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11-4-1945 
Mooi weer. Vanmiddag werd er een pakketje uitgereikt. Met vijf man een pakket. 
Deze keer waren het Canadese pakketten. De chocolade was reeds opgemaakt. 
Vanavond zal er wel thee gezet worden.  

  
12-4-1945 
Heden morgen werd er een Requiem Mus opgedragen voor Aad Naastepad door de 
Franse priester. Wij blijven nog steeds in ons nood-lager, een boerenschuur. Als 
attractie passeerde een troep schapen, een poosje later een troep koeien, Hein 
Lascaris en Jaques Hoppenbrouwer gingen op pad en kwamen met brood, eieren, 
aardappelen en appelen terug. Brood met ei gegeten. ‘s Middags passeerden er een 
troepje jongens van 15 jaar, op weg naar Graz om deze stad te verdedigen. Het was 
een lichting van de Volkssturm. Ons avondeten bestond uit aardappelen, appeltjes 
vermengd met pruimen en een stukje corned beef. De hele dag passeerden er veel 
laagvliegers. In de namiddag kwam er een wagen van het Franse Rode Kruis 
pakketjes voor de Fransen brengen. Het waren familie pakketten. Ons commando 
schijnt binnenkort Canadese pakketten te krijgen. De man 1 pakket. Wij zullen maar 
afwachten. Volgens de berichten schijnt er een Oostenrijkse regering in Wenen te 
zijn. 
 
13-4-1945 
De Heilige Mis bijgewoond. Volgens een gerucht moet President Roosevelt 
overleden zijn. De hele dag rustig geweest, geen gevlieg boven je hoofd. Het hek is 
weer wat kleiner geworden. De Fransen slopen zo wat het hele hek om hun 
paardensla te koken. Vroeger gas men deze plant aan de konijnen, maar gekookt 
smaakt het nog zo kwaad niet. Wij hebben het ook al gegeten. Mijn vrienden kregen 
er last van hun maag van, zodat wij het niet meer eten. Ik vind het wel lekker en ik 
had er trouwens ook geen last van. Sinds enkele dagen hebben wij geen krant 
gezien tot op heden. De kranten waren van 6, 7 en 8 april. Er werd veel in verteld 
over de gruwelen der Russen. “Als het maar waar is”, zongen wij. Broodpap met 
melk was ons avondmaal. Vanavond werd er door ons verschillende spelen gedaan. 
Zoals Amerikaans slaan, bokspringen, pantoffel zoeken. 
 
14-4-1945 
Op het ogenblik zijn er Hongaarse soldaten van de marine gepasseerd. De Franse 
vertrouwensman is vanmorgen vetrokken om pakketten te halen. De pakketten zijn 
binnengekomen. Wij zijn op het ogenblik in afwachting van de verdeling. Het 
middageten bestond uit aardappelen met worst. De verdeling is op het ogenblik in 
volle gang. Heden avond chocolade en thee gedronken. Boord met 2 eieren en 
biscuits met boter en jam gegeten. Negen pakketten met 10 man. 
 
15-4-1945 
Heilige Mis bijgewoond. Jaques voelt zich niet lekker. Het is koud buiten. Voor het 
eerst zit ik met mijn overjas aan. Nieuwe Fransen zijn aangekomen. Peen gegeten 
met aardappelen en vlees. Pudding toe.  
 
16-4-1945 
Lang in bed gelegen. Brood met honing en Engels spek gegeten voor ons ontbijt. Om 
06.00 uur zijn de Fransen vertrokken. Heden avond tot 22.00 uur muziek gemaakt bij 
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een groot kampvuur. Om 22.00 uur aankomst Engelsen in onze schuur, 200 in totaal. 
Om 22.30 uur luchtalarm. 
  
17-4-1945 
Bij informatie bleek, dat het grootalarm om 07.00 uur was geëindigd. Om 07.30 brood 
met thee. Om 09.00 vertrokken wij van onze schuur in Grossfeistritz naar een 
houtzagerij, welke 20 minuten lopen van ons oude Lager verwijderd was. Wij 
kwamen daar circa 09.20 aan. Aardappelen gegeten met minced-beef. Smaakte 
verrukkelijk. Hein en Jaques kwamen met melk, aardappelen en appelen terug. Er 
werd bekend gemaakt dat wij een schuur met Russen moesten delen. Op het appel 
van 17.00 uur werden er 6 man vermist. Vandaag werd ons een rantsoen van 6 
dagen verstrekt. Dit rantsoen bestond uit erwten, bonen, vet, roggesoep, suiker, 
worst, zout en koffiesurrogaat. 
Rantsoen verdeling: 
300 gr. Erwten 
60 gr. Gedroogde groente 
100 gr. Vet 
120 gr. Worst 
150 gr. Bonen 
250 gr. Roggesoep 
30 gr. Zout 
160 gr. Suiker 
1170 gram per man voor 6 dagen ! 
 
Dus hieruit blijkt dat wij 6 dagen lang geen brood krijgen, dat vind ik persoonlijk nog 
het ergste.  
’s Avonds was het gewoon een herrie in onze afdeling. Zoals ik reeds medegedeeld 
heb. Sliepen wij bij de Russen in dezelfde schuur. Nu wilt het geval, dat er van boven 
iets viel. Zodat de jongens, die eronder lagen nat werden. Nu ontstond er een 
twistgesprek over de vraag of het water, of urine was, Wat het water betreft, kon het 
nog zo gek niet zijn, want de heren Russen hadden even te voren ergens een koe 
vandaag gehaald en hadden dit beest geslacht. 
Dat het evengoed urine kon zijn, was ook nog zo gek niet, want zij urineren en 
kakken maar raak. Dus de opmerkingen waren lollig en zeer juist gekozen. Ik heb mij 
er naar om gelachen. Een opmerking wil ik nog even vermelden. Willem Hogendijk 
zei opeens tegen Willem Zwaan, die er blijkbaar het meeste last van had, dat het nog 
zo erg niet was, waarop de laatste antwoordde “thuis slaap je toch ook niet in de 
WC”. 
 
18-4-1945 
Om 04.30 opstaan. Om 06.00 appel. Om 07.00 uur afmars met onbekende 
bestemming. Regen.  
Wij marcheerden van Grossfeistritz over Allersdorf, Weisskirchen naar Judenburg. 
De stad Judenburg maakte een heel aardige indruk op ons. Deze plaats ligt aan de 
Mur. Hier was het eigenaardige, dat de ene brug hoger ligt dan de andere. De stad 
maakte de indruk van een vesting. Van de berg, waarop wij stonden, keken wij zo 
tegen de stad aan. De eerste brug was gepasseerd, toen volgende een tweede. 
Daarna een lange straat, aan de ene kant huizen en aan de andere zijde stond een 
ijzergieterij. “Steirische Guszstahlwerke”. Het einde van de reis kwam in zicht. Langs 
Strettweg zo naar Waltersdorf. Heden avond slapen wij in het stro in een boeren 
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schuur. Ons avondeten bestond uit aardappelen, vlees en doperwten uit het blik. 
Hein en Jaques kwamen thuis met aardappelen. 
 
19-4-1945 
Om 08.00 uur appel. Brood gegeten. Erwten gekookt met aardappelen en vlees. 
Hein en Jaques kwamen thuis met aardappelen, eieren, worst, brood en een kip. 
Gewassen vandaag. Vlekken uit mijn uniform gehaald. Het weer is niet zo mooi. Zo 
nu en dan komen er regenwolken opzetten. De wind wordt steeds sterker. Een paar 
keer grootalarm. Ons avondeten bestond uit aardappelen met appeltjes en spek. 
Omstreeks 20.00 uur kwam er een nieuw commando Fransen aan. Tot mijn 
verbazing waren er vier Nederlanders bij: Rinus Lokerse (Kgf 108481), Johannes 
Oudolf (Kgf 106212), van Booy (Kgf. ?) en Adriaan van Reede (Kgf 106573). Het 
stormde vannacht.  
 
20-4-1945 
Om 08.00 uur was er appel. Brood gegeten met ei. De kip werd opgezet, want wij 
zouden vandaag kippensoep met aardappelen eten. Hein en Jaques zouden er 
wederom op uittrekken maar de bewaking was zo streng, dat het voor Hein 
ondoenlijk was om weg te komen. Jaques zag opeens een kans om weg te komen 
en kwam ’s middags terug met een kip, meel en aardappelen. Veel gebeurd en hier 
ook niet. Mijn goed hersteld, hetgeen de dag een beetje brak. ’s Avonds havermout 
met abrikozen gegeten. Muziek en zang voor het naar bed gaan. 

  
21-4-1945 
Om 08.00 uur appel. Brood gegeten. Met een paar van onze jongens hout 
gesprokkeld. Een eind verderop hoorden wij de koebellen klingelen, hetgeen een 
aardige afwikkeling gaf, tussen het zingen van de vogels. 
Het voorjaar begint langzaam maar zeker zijn intrede te doen. De vruchtbomen 
beginnen al in bloei te staan. Een kersenboom staat al in volle bloei. De schapen 
hebben al lammeren en zelfs een hen loopt heel trots met zeven kuikens rond te 
stappen. Ook “Wild West” ontbrak er deze morgen niet. Cor Los (Kgf 96765) en Jan 
Siermans (Kgf ?) wilden gaan foerageren, maar een post wilde dat beletten.  
Daar zij op zijn halt geroep geen gehoor gaven, begon hij erg wild west achtig te 
schieten. Ze vielen plat op de grond en kwamen toen terug om een herhaling te 
voorkomen. Ons middageten bestond uit kippensoep met aardappelen, Jaques bakte 
een cake. Het ding viel tamelijk goed uit en bij een kopje thee smaakte het wel. Hein 
was naar de stad geweest, maar kon niets op de kop tikken, door een vervelende 
vent van een post. Jaques en Koos kwamen met kip, zuurkool, eieren, bonen en 
erwten terug. Ons avondeten bestond uit aardappelen, zuurkool en spek. Heel in de 
verte begon het te onweren. Vannacht stormde het. 
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Jan Siermans en Dolf Köhler (foto uit bijlage bij dagboek) 

 
22-4-1945 
Om 08.00 uur appel. Brood gegeten met 2 eieren. Het is buiten koud. Af en toe 
sneeuwt het. Omstreeks 12.00 uur eigen gebakken cake gegeten. Wij hadden nog 
wat meel en dat hebben wij door een boerin laten bakken. Daarna gingen Jaques en 
Hein op het pad. Jammer genoeg belette een Goede Oostenrijker dat !  
Zijn geroep hoorden zij niet, waarop hij schoot. Om eventuele ongelukken verder te 
voorkomen keerden zij terug. Om 16.00 uur aten wij kippensoep. Ernst de Haan onze 
vertrouwensman, deelde mede, dat hij Canadese pakketten ging halen. Om 18.30 
uur werden deze uitgereikt. Drie man 1 pakket. Ons groepje van zes had dus 2 
pakketten. Jaques, Appie en Hein verruilden hun chocolade voor sigaretten bij een 
groepje Fransen. Koos, Jan en ik aten onze chocolade op. Avondeten, dit bestond uit 
aardappelen, gedroogde groenten en vlees. Voor het naar bed gaan nog een kopje 
thee met twee biscuitjes met jam. De Fransen die bij ons in de schuur liggen, 
vertrekken morgen.  
23-4-1945 
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Om 06.00 uur werden de Fransen gewekt. Omstreeks 07.00 uur verlieten zij onze 
schuur. Toen kwam voor ons de grootste verrassing van deze dag. Wij moesten 
gaan werken. Eerst vertrokken er 20 man. De rest volgde later. 
Eerst gingen wij naar het station, waar wij omstreeks 10.30 aankwamen. De trein 
was er nog niet, deze zou eerst om 11.40 komen. Om 11.00 grootalarm. Wij wilden 
weg lopen, want wij stonden erg gevaarlijk, met aan de ene kant een machinefabriek 
en aan de andere kant het station.  
Om 11.30 kwam het treintje. Het locomotiefje had drie wagons bij zich, waarvan elke 
wagon wat mankeerde. De een zat vol kogelgaten, waarschijnlijk beschoten door 
laagvliegers. Bij een ander waren de ramen eruit en van de laatste was het dak half 
verbrand. Om 13.00 uur aankomst Zeltweg. Een mooi reisje was het. Aan de ene 
kant de Mur, die de baan op sommige plaatsen verliet om door dichte bossen heen 
te gaan. Hier en daar zag je in de verte de besneeuwde toppen van hoge bergen. Na 
lang heen en weer geloop, werden wij aan het werk gezet. Wagons met houten 
bielzen moesten uitgeladen worden. Een andere ploeg had ijzeren. Zwaar werk en 
dat op 2 sneetjes brood vanmorgen. Om 17.00 uur waren wij klaar. Drie wagons leeg 
gemaakt. Koffie gedronken. Om 18.30 uur terug naar het Lager en eten gekookt. 
Erwten, aardappelen en vlees. Om 21.30 naar bed. ’s Nachts vreselijke pijn aan mijn 
linkerhand. 
  
24-4-1945 
Om 03.30 stonden de jongens op. Ik blijf liggen tot 08.00 uur. Om 09.00 uur naar de 
dokter. Die was er niet. Terug. Brood met worst gegeten. Twee maal grootalarm. Om 
16.30 waren de jongens thuis. Zij hadden eten voor mij meegebracht. Twee sneetjes 
brood met soep. Het was lekkere soep. Ons avondeten bestond uit erwten, 
aardappelen en vlees. Vanmorgen ontving ik een portie boter, vlees, zout en 
koffiesurrogaat. Het vlees was zo opgegeten. Hiermee moet ik 3 dagen doen. Een 
plak knäckebröd werd in drieën gedeeld, dus dat was ook niet veel. Voor het naar 
bed gaan dronken wij chocolade met melk. Ernst de Haas verloor zijn weddenschap 
met Jo de Groot. Hitler neemt de verdediging van Berlijn op zich. 
  
25-4-1945 
Naar de dokter geweest in Judenberg. Het lazaret was vroeger waarschijnlijk klooster 
geweest, want een trap was beschilderd in de barocstijl. Daar een poosje gewacht, 
toen werd er medegedeeld dat er geen dokter was. Terug. Morgen zullen wij drieën 
Gerrit Woelinga (Kgf 107490), Klaas Lamerus (Kgf 105858) en mijn persoontje het 
opnieuw proberen. Aardappelen en vet was ons middageten met 2 boterhammen 
met corned beef. 
Twee grote groepen vliegtuigen zijn er zojuist gepasseerd. Aankomst van 20 
Fransen in onze schuur. De jongens kwamen laat terug. Omstreeks 17.00 uur 
werden de aardappelen opgezet en de bonen. Daarna werd er thee gezet en om 
21.00 uur lag alles reeds in bed. 
  
26-4-1945 
Om 07.00 uur afmars naar de dokter. Omstreeks 08.00 uur waren wij daar en om 
09.30 uur waren wij vertrokken. Vooralarm. Om 11.00 uur grootalarm. Om 14.15 was 
het beëindigd. Roggesoep gegeten. Op het ogenblik ben ik met Gerrit Woelinga (Kgf 
107490) erwten en bonen aan het koken. Leen Ameraal (Kgf 106071) vertrok om 
1700 uur naar het Stammlager Wolfsberg om daar verder behandeld te worden, Een 
wondje aan zijn hand veroorzaakte een beginstadium van bloedvergiftiging. Ons 
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avondeten bestond uit bonen, aardappelen en vlees. Jaques bracht gelukkig 10 kilo 
aardappelen uit Zeltweg mee. Hierna kwam een verrassing voor de rokers. Ernst de 
Haas deelde mede, dat de man 40 sigaretten kreeg. De Fransen ontvingen een 
pakket van het Franse Internationale Rode Kruis. Mij persoonlijk interesseren die 
sigaretten mij niet. Ik rook toch niet. Het waren “Players Navy Cut sigaretten 
medium”, dus de stemming in ons kamp was buitengewoon goed, hetgeen zich uitte 
door een avondconcert. Zelfs bij de Russen heerste vreugde. De Nederlandse en 
Franse vertrouwensman (L’Homme de Conference) pleegden overleg met elkaar en 
het resultaat was, dat ook de Russen een sigaretje kregen. De commandant van de 
Russen, een onderofficier, liet ze met drieën aantreden en Ernst de Haan kon met de 
uitdeling beginnen. Het orkest bestond uit een harmonica, twee gitaren en een 
saxofoon. 
 
27-4-1945 
Om 08.00 appel. Hein Lascaris was naar de dokter geweest. Broodpap gekookt. 
Aardappelen geschild. Erwten opgezet. Vandaag was het goed weer. Chocolade 
gedronken. 
  
28-4-1945 
Om 06.30 appel. Broodpap gegeten. Aardappelen en botersaus was ons 
middagmaal. Daarna werden de erwten opgezet en wederom aardappelen geschild. 
De groep van Ernst de Haan kookte soep voor ons allemaal. Dit eten werd om 17.30 
uur uitgereikt. Voor de zaterdag waren de jongens vroeg thuis van het werk. ’s 
Middags werd bekend gemaakt, dat de Fransen en Russen zouden vetrekken. De 
Fransen hadden geluk, ze kregen namelijk onbestelbare pakketten. De meeste 
waren Italiaans en maar enkele waren Frans. Het waren familiepakketten want er zal 
zelfs een brief in van een moeder aan haar zoon en een vreemde kreeg het. 
Waarschijnlijk is deze persoon verdwenen en niet meer te achterhalen. ’s Avonds 
werd er muziek gemaakt. Om 21.00 uur gingen wij naar bed. 
  
29-4-1945 
Om 10.00 appel. Ernst de Haan (Kgf ?) ging pakketten halen. Loten maken en 
uitdelen, Ik trok nummer 73 en ontving een Italiaans pakket. Dit pakket bevatte 1 
colbert jasje, 1 broek, 1 versleten onderbroek, 1 overhemd, biscuits, doosje snoep 
(fondantjes) 3 pakjes sigaretten, wit en zwart garen, knopen, gesp, 1 foto. Het jasje 
zat mij als gegoten. De broek is mij te klein en het overhemd past mij ook.  
Jaques had ook een Italiaans pakket, bevattende kaas en witte brood.  
Albert Alterden (Kgf 106557) had een Italiaans pakket bevattende kaakjes en rijst. 
Kees Giesekam (Kgf 106705) had een Frans pakket bevattende 40 sigaretten, 1 
pakje tabak, 1 blikje bananen, 2 conserven, noedels, suiker, cacao, koffie, 3 pakjes 
taai-taai en ontbijtkoek. 
Hein Lascaris (Kgf 105708) zijn pakket bevatte 1 blik vlees, 3 confituren, 60 
sigaretten, 1 pakje tabak, suiker, koffie, 2 pakjes cacao en biscuits. Alzo had ons 
ploegje het niet slecht. Ons twaalf uurtje bestond uit brood met kaas en bananen 
jam. ’s Avonds noedels gegeten. Om 21.00 uur gingen wij naar bed. 
 
30-4-1945 
Verjaardag van Prinses Juliana. Om 08.00 uur appel. Broodpap met chocolade 
gegeten. Om 03.30 uur was ik reeds opgestaan om een stukje chocolade te eten. De 
jongens waren vroeg terug. Hein en ik waren nog aan het koken toen zijn 
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aankwamen. Jaques Hoppenbrouwer bracht eieren en vlees mee. Ons avondeten 
bestond uit erwten, aardappelen en vlees. Om 21.00 uur lagen wij reeds in bed zodat 
de Feldwebel genoodzaakt was de schuur binnen te komen om ons te tellen. 
 
1-5-1945 
Om 8 uur appel. Chocolade met broodpap gegeten. ’s Middags roggesoep met 
brood. Om 15.00 uur kwamen de jongens thuis. Geruchten waren er genoeg ! 
Mussolini moet met 7 partijleden gedood zijn en zijn stoffelijk overschot moet in 
Milaan opgebaard staan. Herman Göring moet dood zijn. Hitler moet zwaar gewond 
op sterven liggen. Himmler moet aan de Engelsen en Amerikanen vrije doortocht 
verlenen. Aan Rusland schijnt hij geen voorwaarden gesteld te hebben. Wij zullen 
maar afwachten. Op het ogenblik zwijgt de Duitse zender. Ons avondeten bestond 
uit rijst en biscuit met jam of jachtworst al naar believen. 
  
2-5-1945 
Gewerkt. Om 04.00 uur werden wij gewekt. Om 04.30 uur afmars naar het station.  
Judenburg 05.10 instappen in het werkmans treintje naar Zeltweg. Deze reis heb ik 
al beschreven dus herhaling is overbodig. Om 06.00 uur wedloop naar de keuken om 
brood en koffie te halen. Het was meer koffie dan brood ! Koos had wat sardientjes 
meegenomen en dat onder ons vieren verdeeld. Het middageten kregen wij om 
10.00 uur. Gelukkig had ons ploegje een wagon met bielsen klaar gemaakt zodat wij 
niet meer aan het werk gingen. 
Het middageten bestond uit vermicelli soep vooraf en erwtensoep met een stukje 
vlees na. Van een spoorwegman kreeg ik nog een bord erwtensoep extra.  
Om 01.30 uur bracht Roel de Jong (Kgf 107489) het bericht dat Adolf Hitler dood 
was. Hij schijnt aan zijn verwondingen te zijn gestorven. Toen ik in de krant las, 
waarin stond dat hij de verdediging van Berlijn op zich zou nemen, toen wist ik al 
genoeg ! Zijn laatste redevoering die hij op 18 april jongstlede gehouden heeft, 
waarin hij onder andere zei “Duitsland sterft als Berlijn valt !” Dit was al genoeg ! 
De vlucht van Dr Goebels, Herman Göring en Himmler, Bloed Heinrich, zoals hij ook 
wel genoemd werd, bewijst wel de val van de partij.  
In de laatste dagen zijn er opeens drie figuren uit deze oorlog verdwenen. President 
Roosevelt de sympathiekste man in Amerika. De man die zonder dwang in het 
congres langdurig werd toegejuicht, wanneer hij een redevoering hield. Het is 
jammer, dat hij de vrede die komende is, niet meer mee mocht maken. Hij ruste in 
vrede. 
Mussolini is vermoord ! Mussolini die Italië een plaats in de wereld gegeven heeft. 
Italië dat hij voordat hij het in oorlog met Messinië bracht opgewerkt heeft. Hij maakte 
zijn moerassen droog, verbeterde wegen, bouwde mooie huizen en toen hij dat niet 
meer kon, dacht hij, nu moet ik oorlog gaan maken, want er is niets meer voor mij te 
doen. Hij kreeg zijn oorlog, maar hoe ! Hij was vluchteling geworden en thans 
hebben zij hem vermoord ! 
Om 14.00 uur kwam het treintje en om 14.30 waren wij terug in onze boeren schuur 
in Waltersdorf. Ons avond eten bestond uit gedroogde groente aardappelen en 
vlees. Rijst met boter en suiker toe. Een beetje eipoeder was er doorheen gemengd. 
Voor het naar bed gaan nog een confituur en om 20.30 lag alles in bed. Het was 
heden allesbehalve goed weer. Gelukkig geen regen. 
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3-5-1945 
Thuis gebleven. Slecht weer. Het sneeuwt. Om 09.00 uur lag ik nog onder de dekens 
van de kou. De gure wind waait gewoon door alle hoeken en gaten van onze schuur. 
Niks aan ! Ik heb mij gewoon niet gewassen en geschoren. Ik loop hier rond als een 
bosduivel met mijn jas aan en een deken om. Broodpap gekookt en thee gezet. Als 
de jongens straks thuis komen eten wij roggesoep gedroogde groente en vier 
aardappelen er doorheen gemengd. Ik hoop dat het goed zal smaken, want terwijl ik 
dit neerschrijf zijn de jongens nog niet terug. Waarschijnlijk brengen zij berichten 
mee. Heden avond aten wij aardappelen met vlees en havermout met pruimen toe. 
De verpleging bestond uit gedroogde groenten, zout, suiker, koffiesurrogaat en boter. 
Tevens de man 15 sigaretten. Heden avond kwam Jan van Eyckeren (Kgf 105970) 
binnen wandelen in gezelschap van 3 Engelsen, 4 Russen en 9 Fransen. Hij was 
drie weken in Andritz geweest. 
 
Politiek overzicht: Ik bezit op het ogenblik een krant van 29-4-1945. Het uur van de 
laatste storm. Een hele pagina wordt er aan gewijd. Het uur van de laatste storm die 
Alec Pleyer de twee jaar gelende in Rusland gesneuvelde dichter en strijder in vurige 
woorden uitgeroepen heeft. En Dr. Goebels weet in “Das Reich” niet anders neer te 
schrijven dan “Het is het uur van het onverbiddelijke Entweder-Oder”. Zolang het uur 
nog niet daar is, kunnen wij nog een laatste krachtinspanning doen. Hoe jammer 
voor mijnheer Goebels, maar dat gaat niet meer. In Beieren was een opstand 
begonnen. De opstandelingen trachtten de Gauleiter van München-Oberbayern, 
Giesler en de Oberbürgermeister van München, Reichsleiter Fichler te arresteren en 
gevangen te nemen. Dit mislukte helaas. 
Wel hadden zij een tijdje de zender van München in handen, maar na twee dagen 
moesten zij dit ook overgeven. 
Mijnheer Goebels sprak over deze mensen heel minderwaardig en lang niet netjes. 
Intussen voert mijnheer Hilterke in Berlijn besprekingen. Allereerst ontving hij de 
opperbevelhebber van het luchtwapen Ritter von Greim. Met dit heerschap werd over 
de inzet van de vliegende verbanden en luchtdoelartillerie gesproken. Toen kwam de 
klap op de vuurpijl. Om het Duitse volk nog een beetje aan te moedigen, kwam hij op 
het idee om aan drie personen het gouden kruis van alle Duitse ordens uit te reiken. 
Van deze drie werd alleen de Reichs Jugendführer Asmann genoemd. Voor zijn 
persoonlijke moed ontving hij bovendien ook nog het IJzeren Kruis Eerste klas. 
Mijnheer Hilterke overhandigde Artur Asmann de hoge onderscheiding met de 
woorden “Zonder uw jongens was de strijd niet door te voeren, niet slechts in Berlijn, 
maar in geheel Duitsland”.  
Asmann antwoordde “Het zijn Uw Jongens, mijn Führer !” Gewoon hol klinkende 
woorden. Op het ogenblik zijn de Russen vanuit het Noorden Charlottenburg en 
vanuit het zuiden Tempelhofer Feld binnengedrongen. Het zal wel niet lang meer 
duren of de capitulatie van de Duitsland is een feit geworden ! “Wij doen ons best, 
zonder er op te poffen en toch krijgen wij ze wel de Moffen !” 
 
4-5-1945 
Geen appel vanmorgen. Brood met smeerworst gegeten en thee gedronken. Op het 
ogenblik is Hein roggesoep aan het koken voor ons ploegje, Heel de ochtend zijn 
Duitse jagers in de lucht. In de verte klonk zelfs mitrailleurvuur. Waarschijnlijk hebben 
Engelse laagvliegers een militair transport ontdekt in de richting van Zeltweg. Enfin, 
dat hoor ik vanmiddag nog wel. De jongens zijn nu net thuis gekomen. Eten 
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roggesoep. Ons avondeten bestond uit aardappelen, bonen en vlees. Om 21.00 uur 
lagen wij in bed. 
 
5-5-1945 
Vanmorgen werden wij met veel lawaai door de Feldwebel uit ons bed gehaald. Om 
09.00 uur appel. 
Brood met ei, vlees en jam gegeten. Op het ogenblik kookt Hein gedroogde groenten 
en erwten. Ons middageten bestond uit roggesoep met gedroogde groente en prei. 
Gisteren zei Hein, dat hij prei lekker vond en tot mijn verbazing brengt hij vandaag er 
een mee. ’s Avonds om 19.00 uur aten wij bonen met aardappelen en sus. 
Om 21.00 uur lagen wij in bed. 
  
6-5-1945 
Om 09.00 uur appel. Ernst de Haan vertrok met vier man per paard en wagen naar 
het bataljonsbureau om pakketten op te halen. Het was een restant Italiaanse, 
Franse en Engelse pakketten. Hein kookt bonen en Jaques en Jan bakken samen 
pannenkoeken. Om 13.00 uur aten wij bonensoep. Verdeling van de pakketten 
geschiedde vanmiddag. Ik eet weer chocolade en de jongens roken weer sigaretten. 
Koffie heb ik gezet, Na een hopeloos gepruts kreeg ik eindelijk een vlammetje. Met 
veel beleid en geduld zette ik een goed bakje koffie. Noedels gekookt. Op het 
ogenblik zijn er 20 Engelsen in onze schuur gekomen. Een onderofficier had een 
bespreking met Ernst de Haan want tot gevolge had dat wij spontaan de Engelsen 
een sigaretje aanboden, wat deze dankbaar aanvaarden. Zij hadden vandaag 50 km 
afgelegd en ook de Gaberlpas genomen, waar de sneeuw nog een paar meter hoog 
lag. Levendige handel. De Hollands witte joden kleden de Engelsen uit. 
 
Politiek Overzicht: Over de dood van Adolf Hitler vermeldt de krant niets bijzonders. 
Tegen de Rus wordt verder gevochten en over de Anglo Amerikanen wordt geen 
woord gerept. Gross Admiraal Donitz heeft de besluiten van de regering bekend 
gemaakt en op rust en orde aangedrongen. De dagorders van drie generaals 
stonden er in. Voor mij onbekende namen. Keitel, Gert von Rundstedt en zo vele 
anderen zijn er niet meer. Het bevel van een legergroep voert Generaloberst Lothar 
Rendulic.  
Generaal van de artillerie en opperste bevelhebber van een legergroep Maximilian 
de Angelis. Generaal van de pantsertroepen en opperste bevelhebber van een 
legergroep Hermann Balck. 
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8. Van Waltersdorf naar Stalag XVIII-A Wolfsberg. 
 
7-5-1945 
Vanmorgen geen appel. Omstreeks 09.00 uur opgestaan. Een mooie tijd. 
Vanmorgen was het gelukkig goed weer en dat zal de hele dag wel zo blijven. 
Broodpap gekookt van het Italiaanse witte brood. Het smaakte weer goed. O wat is 
het lekker ! Wat de dag brengen zal zullen we maar afwachten. Gisterenavond ging 
het gerucht, dat Dr Goebels dood in de Reichskanzlei te Berlijn gevonden was. 
Duitsland maakt opnieuw een rare tijd door en wij niet minder.  
Ernst de Haas is aan het lootjes maken om de kleding te verdelen. Ik ben erg 
nieuwsgierig van aard en daarom schrijf ik voor 12 uur niet verder en ga in het 
dependance een kijkje nemen. Wat ik onder het dependance versta is een gebouwtje 
dat een eindje van onze schuur verwijderd staat. Onze jongens wonen boven een 
oud vrouwtje en een smidse. Het zijn een man of tien die daar huizen. De jongens 
komen op de gewone tijd thuis. Broodpap gegeten. Om 17.00 uur kwam Ernst de 
Haan bericht brengen dat wij om 18.00 uur reisvaardig moeten zijn om naar 
Wolfsberg te vertrekken. Om 18.30 afmars naar het dorp Weisskirchen, ongeveer 1 
uur lopen van Waltersdorf verwijderd. De weg terug was tot zover niet bijzonders.  
Wij hadden geen brood meegekregen. Gemopper. Ernst de Haan werd er op 
uitgestuurd om brood voor ons machtig te worden. Het gelukte hem niet. Ons troepje 
had echter geluk. Jaques ruilde voor chocolade een heel brood. Zodoende aten wij 
op het perron een sneetje brood met jachtworst en gecondenseerde melk. Om 09.30 
uur kwam de trein aan. Om 09.45 vertrokken wij in een personentrein naar 
Wolfsberg. Om 14.30 aankomst te Wolfsberg. Het eerste werd de bagagewagen 
gelost. Ons wagentje met al onze bagage werd uitgeladen en toen op mars naar het 
Stammlager. Hein liep met de transportleider voorop en bracht ons langs de kortste 
weg naar het lager. Hij was daar een gele tijd geweest en wist de weg nog heel goed 
te vinden.  
 
Aankomst in het lager. Een tijdje buiten gestaan. Geteld. Even later gingen wij naar 
binnen. Ons plaatje moesten wij laten zien en daarna werden wij naar de 
quarantainebarak gebracht. Een Engelsman lag bij ons en wilde suiker van ons 
hebben om in zijn thee te doen. De thee moest echter nog gezet worden. De 
Engelsman begon eerst een plank te slopen van ons kamertje. Aan de andere kant 
lagen een paar jongens van ons. Deze begonnen te schelden, want zij verkeerden 
natuurlijk in de mening dat wij het deden. Wij riepen toen terug dat een Engelsman 
het deed. De plank werd klein gehakt en de kachel aangemaakt. Het ding was een 
stenen oven en een hoop vuil dat er in lag ! Het leek wel een vuilnisbelt. Enfin alles 
brand en zo werd dat ding aangestoken. Roken ! 
De hele barak was een en al rook. Het was gewoon verschrikkelijk. De jongens 
kwamen naar onze kamer toe en begonnen me daar een keet te maken, dat was 
gewoon niet mooi meer ! Ernst de Haan werd er bijgehaald. De Engelsman bleef 
onverstoorbaar. Jan begon toen de kachel te onderzoeken. Hij ontdekte toen na veel 
gewurm een oude lap die aan het smeulen was. Het roken werd toen minder. De 
oude lap was toen gelukkig verwijderd en wij dronken thee. Wij waren net voor een 
onweersbui binnen. Om 04.30 gingen wij slapen. 
Het was toen al dinsdag 8-5-1945. 
Onderweg in de trein hoorden wij reeds geruchten dat Duitsland gecapituleerd had. 
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8-5-1945 
Ongemerkt is deze dag een van de merkwaardigste geworden van mij hele 
krijgsgevangenschap. 
 
Om 07.00 uur werden wij gewekt. Alles werd in orde gemaakt want wij zouden 
koffercontrole krijgen.  
Ik zat in angst voor mijn dagboek ! Gelukkig werd mij koffertje over het hoofd gezien 
door de controlerende onderofficier. Wij gingen toen baden. Een lekker warm bad. 
Onze kamer werd toen in orde gemaakt. Amerikaanse jagers cirkelden boven het 
kamp. Ontzettend laag. Toen zij pas begonnen schrok ik werkelijk. Ik had ze wel 
gehoord, maar er was er één bij, die zo ontzettend laag vloog, dat ik minstens dacht 
dat hij het hele badlokaal zou meenemen. Het werd echter weer rustig.  
Nol van de Maarel (Kgf 106230), Peter Heynen (Kgf 106789), Kees Gorlee (Kgf 
106850), Henk Schild (Kgf 108544) en Willem Kwakkernaat (Kgf 106725) kwamen 
ons ook begroeten. Toen aan het vertellen ! Al onze belevenissen. Van hen hoorden 
wij ook, dat er gisteren bommenwerpers verschenen waren die 
levensmiddelenpakketten uitgegooid hadden.  
Opeens hoorden wij motorgeronk ! Vier grote bommenwerpers verschenen op het 
toneel. Zij cirkelden een hele tijd rond, Opeens dook de eerste, Een sensationeel 
moment volgde. Plotseling wierp hij gekleurde parachutes uit. Het was een 
schitterend gezicht al die verschillende kleuren. Er waren bruine, groene, witte, 
blauwe parachutes waar de levensmiddelenpakketten aan hingen. Even te voren 
was de gestraften- en disciplinaire barak opengezet. 
 

 
Henk Schild (Kgf 108544). Soldaat bij 4 R.I. 
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Er werd reeds gezegd dat er Amerikaanse officieren onderweg waren om het kamp 
over te nemen. Onderwijl vlogen zij nog steeds rond. De vlaggen van de 
verschillende nationaliteiten werden op de barak gehesen. 
De Franse. Belgische, Engelse en zelfs de Russische vlag zagen wij. De Italiaanse 
en Servische vlag kwamen iets later voor de dag. Onze vlag werd natuurlijk ook 
gehesen. Wij hadden hem gelukkig niet voor niemendal meegesleept. De vlag gaat 
mee naar Holland !  
Nu komt het belangrijkste. Een vliegtuig vloog laag en wij verkeerden in de mening 
dat hij pakketten zou uitgooien, maar niets daarvan. Plotseling zagen wij drie 
parachutespringers. Ik begreep dat het drie officieren moesten zijn om het Lager over 
te nemen. De Fransen stonden op het dak van hun barak te juichen en te springen 
en met hun vlag te zwaaien. Heel langzaam en rustig daalden zij. Het kamp was in 
spanning op hun komst. Eindelijk kwamen zij in zicht. Onderwijl waren er uit een 
ander vliegtuig weer 2 parachutespringers uitgekomen. In totaal waren het er dus vijf. 
Met veel gejuich werden zij binnengehaald. Alles stond aangetreden. De bewaking 
voor het prikkeldraad en wij er achter. Een geweldig gejuich ontstond, waaraan geen 
eind scheen te komen. Het waren een Majoor, een Kapitein en een Sergeant. De 
Sergeant was een Zuid-Afrikaan.  
Ere appel. Alles stond aangetreden. De Majoor vergezeld van de Duitse lagerleiding 
en enkele Franse officieren liep eerst langs de Italiaanse krijgsgevangenen, daarna 
volgden de Engelsen. Als derde groep kwamen wij. Piet Michel meldde ons correct 
bij de Engelse Majoor en zijn gevolg, praatte even met hem en deelde enige 
bijzonderheden mee. De Fransen kwamen het laatst aan de beurt en langs dezelfde 
weg keerden zij terug. 
Piet Michel deelde toen mee, dat wij kleding, schoeisel en dergelijke zouden krijgen 
en zo snel mogelijk naar huis zouden gaan. Het was een dag om nooit te vergeten ! 
 
9-5-1945 
Om 07.00 uur appel. Eerst kwam er een (Lockheed P-38) Lightning over. Later 
verschenen er jagers, 16 in totaal. 
Het was een schitterend gezicht al dat gevlieg. Na een poosje kwamen er 
bommenwerpers, 4 stuks. Wederom werden er levensmiddelenpakketten uitgegooid. 
 
10-5-1945 
Hemelvaartsdag. Om 07.00 uur appel. De ochtend verliep zonder enige gebeurtenis. 
Later kwamen er vliegtuigen. Een ontelbare hoeveelheid parachutes werd 
uitgeworpen. Ik had met nog meer jongens van ons, politiedienst om ervoor te 
zorgen dat geen onbevoegde personen bij de trommels kwamen. Buiten de 
levensmiddelen werden er ook wapens en medicamenten uitgegooid. 
Heden avond om 19.00 uur werd er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een Frans 
zevental en een Hollands. Het voetbalveld is hier ontzettend klein. De middenlinie 
ontbreekt. Een zevental is als volgt samengesteld: In de voorhoede spelen drie man. 
Dan volgt 1 spil. Hierna komen dan 2 backs en tenslotte de doelverdediger. 
 
In de voorhoede speelden: Hein Lascaris, Wim Kwakkernaat (Kgf 106725), Jan van 
Dongen (Kgf 107620) 
Spil: Ben Benner 
Backs: Peter Heynen (Kgf 106789) en Janus van de Kley 
Doel: Jaques Hoppenbrouwer. 
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Het Franse zevental bestond uit sanitäters. Het waren stuk voor stuk snelle en forse 
spelers en aan het veld gewend. Hein en Wim waren de beste uit de Hollandse 
voorhoede. Jan viel een beetje uit de toon, hetgeen jammer was. Ben was ook goed 
en Peter en Janus speelden ook een goede wedstrijd. Jaques heeft ook goed zijn 
best gedaan en aan de gemaakte goals kon hij ook niets aan veranderen. Wij 
hebben deze wedstrijd dan ook verdiend met 5-2 verloren. Hierna was er in onze 
barak een boks demonstratie, die door Jo de Groot (Kgf 97474) gegeven werd. Karel 
van Gennep (Kgf 97599) gaf een nummertje acrobatiek. Zelfs de Belgische 
amateurboksers deden mee. Het is bij de Belgen meer slaan dan stoten. Henk Schild 
(Kgf 108544) gaf een jiujitsu demonstratie met medewerking van Peter Heynen (Kgf 
106789). Het was een leuke sportavond tot besluit van deze dag. 
  
11-5-1945 
Om 07.00 uur appel. De ochtend verliep zoals gewoonlijk. Na het eten kwamen er 
vliegtuigen levensmiddelen uitgooien. Ik had wederom politie dienst. Het waren thans 
pakketten zonder parachutes. Zonde van de pakketten, want de verpakking was er 
niet tegen bestand. De boter, kaas en zoveel andere spullen lagen er naast. Heden 
avond speelde er een Ierse doedelzak kapel bestaande uit 7 blazers 1 Turkse trom 
en twee trommelslagers. Het was heel aardig. 
  
12-5-1945 
Om 07.00 uur appel. Koffie drinken en boterham eten. De ene dag is het witte, de 
andere zwart brood. Om 13.00 uur kwamen de vliegtuigen. Degene die politie dienst 
hadden, moesten aantreden. In 17.00 uur wederom naar het kamp terug. De Ieren 
en Engelsen houden iedereen aan. De avond verliep zonder dat er iets bijzonders 
voorviel. 
  
13-5-1945 
Vanmorgen naar de kerk geweest in het kamp. De ochtend en middag is zonder 
enige gebeurtenis verlopen. In 16.00 uur stonden de Russen op het voetbalveldje 
aangetreden. In het kamp was een Russisch officierskorps aangekomen, bestaande 
uit een Majoor, een Kapitein en verschillende lagere officieren. De Majoor had op zijn 
uniform rode epauletten en op zijn borst prijkten verschillende grote ridderordes. 
Iemand hield een toespraak, waarschijnlijk een politieke leider bij hen een 
Volkscommissaris genoemd. De Engelse Majoor met zijn adjudant en andere 
functionarissen met de Franse officieren stonden mee te luisteren. Bij hen bevond 
zich een dame. Waarschijnlijk deed zij dienst als tolk. Hierna bezichtigden zijn het 
Russische kamp. 
Bij het weggaan vroegen zijn aan de Engelse Majoor wat voor landslieden wij waren 
en kwamen naar ons toe. Toen hij hoorden dat wij Nederlanders waren zei hij 
“Hollandski” bracht het militair saluut en verdween weer met de anderen. De soldaten 
die bij hen waren, waren bewapend met een machinegeweer, dat zij los over de 
rechter schouder dragen. Hun gezichten stonden mij wel aan, niet zo erg Aziatisch. ’s 
Avonds was er cabaret, hetgeen door de Fransen in elkaar gedraaid was. Het begin 
was erg officieel. Allereerst werden de verschillende volksliederen van de 
verschillende naties gespeeld, wier militairen zich ook in krijgsgevangenschap 
bevinden. Het Engelse volkslied werd het eerst gespeeld, gevolgd door het 
Russische, Poolse, Servische (Joego-Slavië), Italiaanse, Belgische, Nederlandse en 
ten slotte het Franse. Daarna kwamen er verschillende nummers.  
Even voor de pauze hield een Rus een toespraak. Hierna speelde een Rus op een 
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Hawai gitaar enkele mooie liederen. Hierna was het pauze. Na de pauze werd het 
programma voortgezet met een dansnummer. Hierbij speelde een Fransman als 
dame. De muziek speelde een mars van de tinnen soldaatjes. Ze deden het erg 
houterig als twee poppen. Een van onze jongens dacht werkelijk dat het poppen 
waren. Iemand gekleed als Peter Pech zong heel aardige Franse liedjes. Het einde 
kwam tegen 24.00 uur. Het was weer eens een echte ouderwetse uitgaansavond 
geweest. 
  
14-5-1945 
Twee brieven geschreven. Eén naar huis en één naar ome Frans en tante Jans. 
  
15-5-1945 
Vandaag heb ik een Engelse blouse en een muts ontvangen. Nu ontbreekt mij nog 
een broek. Op het ogenblik onweert het. Het lijkt wel een tropische regen. Jaques 
heeft net een pudding klaar gemaakt. In het begin smaakt het wel goed, maar als je 
er meer van neemt komt er een bittere nasmaak aan. Dit bederft alles. Bij nader 
inzien had Jaques het als deeg moeten aanmaken en bakken. Het was thans vla. 
  
16-5-1945 
Vandaag is er niets bijzonders gebeurd. Heden avond kwam Ben van Leeuwen ons 
kamp binnenwandelen, Dolf Köhler (Kgf 106688) en Gerard Albus (Kgf 106111) 
zouden ook nog komen vertelde Ben. Ben vertelde verder van de toestand in Graz. 
De Russen hielden er vreselijk huis. Ze waren doorlopend dronken. Het begon ’s 
morgens om 07.00 uur en dat duurde tot 13.00 uur, dan hadden zij zich weer nuchter 
gedronken. 
  
17-5-1945 
Vanmiddag weer wandelen in Wolfsberg. Het is een mooi plaatsje en het doet erg 
veel aan Wassenaar denken. Volgens mij is er maar een hoofdstraat, tenminste wat 
ik er van gezien heb. Je loopt in een dal en der huizen zijn tegen de berghelling 
gebouwd. Wat ik er verder van zeggen moet weet ik niet. De natuur is hier 
schitterend. Heden avond was er een voetbalwedstrijd tussen Frankrijk en 
Nederland. De Nederlanders kwamen een paar minuten te laat op. Onder de 
wedstrijd begon het te plasregenen en te onweren. Aan het eind van de wedstrijd liep 
Willem Kwakkernaat (Kgf 106725) nog een blessure op. Zijn knieschijf verschoot uit 
de kom. De wedstrijd werd door ons met 8-0 verloren. 
 
18-5-1945 
Niets bijzonders te vermelden. 
 
19-5-1945 
Gerard Overgaag (Kgf 106704) is weer bij ons teruggekomen. 
 



105 

 

 
Gerard Overgaag (Foto uit bijlage bij het dagboek) 

 
20-5-1945 
1ste Pinksterdag. Moeders verjaardag. Naar de kerk geweest in Wolfsberg. Deze 
dienst was werkelijk zeer plechtig. Om 08.00 uur was het aantreden. In keurig 
marstempo marcheerden wij naar de kerk. De Fransen en Belgen waren hier reeds. 
Na ons kwamen de Italianen aangemarcheerd. Door een Frans koor met begeleiding 
van orkest en orgel werden geestelijke liederen gezongen. Heden avond heb ik met 
Jaques, Jan en Geer een Amerikaanse film gezien. Er werd flink in gezongen en 
gedanst. Echt Amerikaans ! Voor gewezen krijgsgevangenen en militairen was de 
toegang vrij. Het was een film zoals je in de laatste twee jaar nog nooit gezien had. 
En dan moet zo’n brokje Engelsman je vertellen, dat het nog niets was. De nieuwste 
films zijn nog geweldiger en sensationeler ! 
  
21-5-1945 
2e Pinksterdag. Verhuisd van de ene barak naar de andere. Piet Michel maakte 
bekend, dat wij 23 mei naar Klagenfurt zouden vertrekken. Heden avond een Engels 
pakket ontvangen plus 200 sigaretten. Dus ook deze dag bracht zij verrassing mede. 
In het kamp zijn op het ogenblik veel Russen. Vanavond hield een Russisch Majoor 
een toespraak. De chocolade en een blikje groenten heb ik al opgegeten. Ik hoop de 
chocolade in Frankrijk of Engeland aan te vullen. 
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22-5-1945 
Bad genomen. Op het ogenblik is er drukke handel. De heren Hollanders hebben 
allerlei jassen, schoenen en weet ik wat al bij de Fransen weggehaald en dat wordt 
bij elkaar op een tafel gegooid voor de handel. De jongens van onze kamer slepen 
maar aan. Nu wordt een raam van onze kamer open gemaakt, uit zijn scharnieren 
getild en de verkoop kan beginnen. Daar komen de eerste Russen reeds aan. De 
verkoop gaat snel. Wanneer ik dit neerschrijf is het een herrie van belang op onze 
kamer en voor het raam. De heren Russen geven voor een jas, schoenen en nog 
meer artikelen een pakje (Canadese) Sweet Caporal sigaretten. Daar gaan me zo 
waar twee Russen om een regenjas vechten. Ze trekken en sjorren er aan dat het 
een aard heeft. Ieder wil hebben dat zij met dat vechten uitscheiden en het wordt een 
tumult. De twee vechtersbazen komen terug en verklaren ieder wil een stuk van die 
jas hebben voor een pak Sweet Caporal sigaretten. Dat is goed zegt onze Kees, 
neemt de twee pakjes sigaretten in ontvangst en knipt meteen de jas in tweeën en 
geeft ieder de helft. Nu had je de gezichten van die twee Russen moeten zien. Ze 
maken nu een misbaar en ieder begint erom te lachen en in zijn handen te klappen. 
Nu wordt het ernstiger. Ze vliegen nu mekaar aan en nu rollen ze over de grond dat 
het een aard heeft. 
De andere Russen vinden het prachtig en juichen maar door. Onderwijl gaat de 
handel rustig verder. Onze jongens haken maar sigaretten binnen. Ik vind het 
helemaal niet in de haal om oude kleren zo duur te verkopen. 
Een Rus denkt er blijkbaar net zo over als ik want hij zelf in perfect Duitse tegen mij: 
“Mijn vrienden zijn dwaas, want morgen kunnen zij dit alles voor niets krijgen, want 
dan zijn de Hollandiski vertrokken”. Ik vind dat zeer goed bekeken van hem. Van mijn 
pakket eet ik nu de abrikozen op. Mijn tuniek en jassen zijn reeds opgerold. De koffer 
is ook klaar. Om 21.00 uur gaan wij naar bed. 
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9. Van Stalag XVIII-A Wolfsberg naar Italië. 
 
23-5-1945 
Om 08.30 vertrekken de Belgen, Fransen, Polen en de Nederlandse kolonie in 
Engelse legerwagens naar Klagenfurt. Het weer was niet mooi. Langs een 
schitterende weg reden wij Klagenfurt binnen. Klagenfurt is een aardig stadje, maar 
het heeft van de bombardementen veel te lijden gehad. Het stationsgebouw was 
vroeger erg mooi, hetgeen ik uit de overblijfsels kon opmaken. Wij stapten in de trein 
en reden naar Italië. Om 16.00 uur passeerden wij de Italiaanse grens en om 16.30 
stoomden wij het station van het plaatsje Tarvisso binnen.  
Hier bleven wij een half uur staan. Toen reden wij verder tot een onbekende plaats. 
Hier stopte de trein voorgoed en moesten wij de trein uit. Bij nader onderzoek bleek, 
dat een grote spoorbrug over een ravijn opgeblazen was. Wij werden toen in een 
barakje gebracht, die er zo op het oog heel goed uitzag. Onderwijl regende het nog 
steeds. Vannacht om 01.00 uur goot het echter verschrikkelijk en het dak lekte 
verschrikkelijk. De vloer was kletsnat geworden. In letterlijke en figuurlijke zin dreven 
wij de barak uit. Zoals wel begrijpelijk sliepen wij slecht.  
 

 
De Klagenfurters gefotografeerd in Gösting kerst 1943 

24-5-1945 
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Om 07.30 uur werden wij opgehaald. Er kwamen legerwagens voor onze barak te 
staan. Dit keer waren het geen Engelse, doch Duitse legerwagens bestuurd door 
Duitsers. Het waren allemaal SS-ers. Langs een schitterende weg reden wij. Het 
natuurschoon was prachtig. Woeste bergen en bergstromen zagen wij. Sommige 
bergtoppen waren kaal en andere daarentegen waren weer met sneeuw bedekt. Het 
Italiaanse bergland is veel woester als het Oostenrijkse. De weg slingerde geweldig. 
Even een recht stuk en dan weer een scherpe bocht. Veel bruggen waren er kapot. 
Hier en daar reden wij door rivieren. Om 12.00 uur kwamen wij in Udina aan. Udina 
is een mooie stad, met mooie wegen en straten. Wij werden in een mooie kazerne 
afgezet. Hier wasten en schoren wij ons. Hierna was het eten. Veel en goed. Om 
14.00 uur reden wij deze plaats weer uit. Na een mooie rit kwamen wij in Messke 
aan. Deze plaats ligt 4 Km van Venetië verwijderd. Jammer, dat wij deze plaats niet 
kunnen bezoeken. In de buitenlucht overnachten wij. 

  
25-5-1945 
Na lekker uitgerust te zijn, ging ik mij bij de pomp wassen. Daarna thee gehaald. 
Gegeten. Wij maken ons klaar om te vertrekken. De eerste wagens komen reeds het 
kamp binnenrijden. De Fransen staan reeds aangetreden. Even later volgen wij. Wij 
passeren veel verwoeste steden. Af en toe zijn wij verplicht om te rijden, als er een 
brug kapot is. Ik hoop maar, dat in ons vaderland niet zo veel kapot is, want hier is 
het gewoon verschrikkelijk. Aan onze linkerhand stroomt de rivier de Po. Het is net 
zo’n rivier als de Merwede, maar 2 keer zo breed. Op het ogenblik is het laag water 
en grote stukken zand en stenen liggen bloot. Tegen de avond komen wij in ons 
lager aan. Waar wij op het ogenblik zijn weet ik niet. Hier werden wij verwelkomd 
door een Kapitein en een Luitenant. 
Deze was een Zuid-Afrikaner en sprak zuiver Nederlands. Niet dat gebroken taaltje, 
wat je wel een van de Zuid-Afrikaners hoort. Zijn naam van Van Wessels. Ik vond het 
jammer, dat ik zijn adres niet weet. Wel heb ik met deze Luitenant een hele tijd staan 
praten, totdat de andere wagens kwamen. Goed geslapen. 
 
26-5-1945 
Gewassen. Naar de dokter geweest om onderzocht te worden. Ingespoten tegen de 
luis. Sigaretten, chocolade en een scheermesje ontvangen. Om 4 uur vertrokken wij 
per trein naar Ancona. Een schitterende reis was het.  
’s Nachts kwamen wij in ons kamp aan. 
  
27-5-1945 
De Heilige Mis bijgewoond. Sigaretten, chocolade, zakdoeken en zeep ontvangen. 
Mooi weer. Vanmiddag in de Adriatische Zee gezwommen. Het water was heerlijk ! 
het stukje strand waar wij waren leek heel veel op het strand te Scheveningen. Het 
eigenaardige is, dat een bergketen vlak langs de kust loopt. Een autoweg en een 
spoorbaan zijn vlak naast elkaar aangelegd. Frans Sanders (Kgf ?) en Dries 
Graanstra (Kgf ?) zijn door onze ploeg opgenomen. Brief naar huis geschreven. Bij 
het middageten ontvingen wij bier een sinaasappel en 50 sigaretten. Heden avond 
hadden Kees en ik de brutaliteit om 2 keer te gaan eten. Eerst in de ene tent en toen 
in de andere. Na het eten kregen wij bezoek van vier Brits Indiërs in onze tent. 
Hierna gingen wij thee met gebak halen in de Y.M.C.A. tent. Daarna brachten wij een 
bezoek bij de Brits Indiërs. Zij brachten tam-tam muziek ten gehore, waarbij zij 
dansten. Om 22.00 uur lagen wij in bed. 
28-5-1945 
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Wij stonden om 05.00 uur op. Daarna gewassen en gegeten. Om 08.25 vertrokken 
wij in auto’s maar Loreto. 
Hier kwamen wij om 09.30 uur aan. Ik kocht voor 20 Engelse sigaretten 1½ liter wijn. 
De trein vertrok om 11.25 uur. Pedaso 13.30. Cupra-Marittima 13.45, Grottammare 
13.55. San Benedetto del Tronto 14.08. 
Hier kochten wij kersen en sinaasappelen voor sigaretten. Porto d’ascoli 14.37. 
Toloreto: Nereto Controgvera 15.00 uur. Tolereto: Lido 15.08. Guiliamova 15.25. 
Roseto Pegli-Abruzzi 15.45. Scerne 16.00 uur. Ahi Pineto 16.07. Silvi 16.30. Monte 
Silvanno 16.42. Pescara 17.00 uur. Vertrek 17.20. Hier gingen wij door 4 tunnels. 
Ortona Mare 18.35. De haven van deze plaats was helemaal kapot en de schepen 
hadden ze laten zinken. Hier kochten wij weer voor sigaretten sinaasappelen. 
Vertrekt 19.30. 1 tunnel. San Vito Lanciano 19.45. Kregen hier vier tunnels. 
Fossacesia 16.05. Vertrekt 16.20. Torino di Sangro 16.30. Casalbordino-Pollutri 
16.50. Nog steeds rijden wij langs de kust. De Adriatische zee is schitterend. Diep 
blauw. Vertrekt 21.10. Gaan slapen. 
 
29-5-1945 
Wij hadden in de nacht de zee verlaten. Wij hebben nu een elektrische locomotief. 
Bovino-Deliceto 06.10, twee tunnels. Monaguto-Panni 06.30. Vertrek 06.55. 
Savignano-Gregi 07.10. Vertrek 07.20. Eén tunnel. 
Pianerottolo d’Ariano 07.37. Vertrek 07.50. Grote tunnel van 2½ Km. Ariano Irpino 
08.00 uur. Vertrek 08.05. Een kleine tunnel, twee lange 2 km en daarna weer een 
korte tunnel. Montecalvo, Buonalbergo, Casalbore 08.30. Vertrek 08.35. Corsano 
08.50. Apice 09.00 uur. Beneveto 09.30. Wij kregen hier brood, worst en thee. 
Vertrek 10.55. Vitalano 11.06. Door drie tunnels. Pinto, Casalduni 11.20. Vertrek 
11.30. S. Lorenzo 11.37. Solopaca 11.45. Telese Cerreto 11.55. Amorosi: Melizzano 
12.00 uur. Frassi Dugenta 12.15. Valle di Maddaloni 12.30. 
Om 12.40 passeerden wij een grote stenen brug. Dit bouwwerk is een aquaduct of 
eigenlijk een aquaductus betekent waterleiding. Waar putten en bronnen waren, die 
onvoldoende water bevatten, werden enorme waterleidingen aangelegd om de 
steden en dorpen van water te voorzien en deze behoren tot de indrukwekkendste 
bouwwerken der oudheid. Die aquaducten voerden het water over hoge bergen en 
bruggen naar de stad, waar het in grote reservoirs, castella genaamd wordt 
verzameld en daaruit door loden of aarden buizen door de stad verdeeld. Sommige 
van die oude leidingen zijn nog in gebruik. En zulk een bouwwerk passeerden wij. 
Als je het ziet is het een geweldig bouwwerk. 
Maddoloni; Superiore 12.45. Vertrek 13.35. Caserta 14.00 uur. Vertrek 15.00 uur. 
Marcianise 15.10. 
Gricignano-Teverola 15.15. Vertrek 16.25. Aversa 16.35. Vertrek 16.45. Santimo 
Atella 16.55. Frattamag Giore Grumo 17.00 uur. Hier zagen wij de Vesuvius. Casiroa 
Afragola 17.15. Hier stapten wij uit de trein en om 17.45 vertrokken wij weer met 
auto’s. Om 18.00 uur kwamen wij in een Frans kamp aan met Engelse bezetting. Wij 
werden toen ingedeeld en sliepen toen met acht man in een tent. Alvorens wij onze 
tent naar behoren konden inrichten moesten er eerst twee greppels dichtgegooid 
worden. Beerman haalde schoppen en Kees met behulp van Gerard maakte de tent 
in orde. Om 21.00 uur naar bed gegaan. 
 
 
 
30-4-1945 
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Heden morgen een bad genomen. Daarna ingespoten tegen de luis. Strubbelingen 
met de Fransen. Voor het eten zorgden de Fransen, zodat wij natuurlijk de sigaar 
zijn. Van de Y.M.C.A. ontvingen wij 5 pakjes sigaretten. Mijn merk sigaret was Senior 
Service. Drie grote zakdoeken en twee rollen zuurtjes. Een rol reeds opgegeten. Na 
drie keer heen en weer lopen kregen wij thee met koek. Heden middag om ongeveer 
17.30, kwam een Algerijns muziekkorps in ons kamp spelen. Dit muziekkorps was in 
twee afdelingen gesplitst. De ene helft had de koperen blaasinstrumenten, de Turkse 
trom en de kleinere trommels. De andere helft fluiten en andere instrumenten die 
onbekend voor ons waren. Hierna gingen Frans, Dries, Rijsenbrij en ik de voorstad 
van Napels eens in. Allereerst bezochten wij een kerk. Deze was schitterend mooi 
beeldhouwwerk en dergelijke. Het was verschrikkelijk druk op straat. Iedereen voert 
zijn ambacht op straat uit. De barbier bedient zijn klanten op straat, de fruithandelaar 
doet het zelfde. De straten zijn vies. Door een ongelukkige omstandigheid raken wij 
Frans en Arend kwijt. Dries en ik liepen verder, totdat wij op een prachtig mooi plein 
kwamen. Hier misten wij ze. Wij waren besloten even op ze te wachten, Nu 
ontmoeten zij hier Beerman en Strasters. Deze nodigden ons uit om samen wijn te 
gaan drinken en dat deden wij. Daarna liepen wij gezamenlijk verder. Ondertussen 
was het al laat geworden en besloten wij terug te keren. Omstreeks middernacht 
kwamen wij thuis. Intussen was mijn tent in rep en roer. Wat was er gebeurd. Arend 
Rijsenbrij en Frans Sanders waren eerder thuis als Dries en ik. Nu wilde het geval 
dat een paar van onze jongens met het bericht terugkwamen dat de Italianen met de 
Engelsen aan het vechten waren geslagen. Kees, Jan, Jaques, Geer en Frans lagen 
reeds in bed, toen zij dat hoorden en aangezien het al donker begon te worden, 
dachten zij minstens, dat wij door dat volkje uitgeschud waren. Zij wilden ons toen 
gaan zoeken, maar de Engelse militairen verboden hen de stad in te gaan, De 
jongens waren wat blij dat wij heelhuids thuis kwamen. Zij waren wakker gebleven en 
om hun angst ons te verbergen begonnen zij vreselijk tegen ons te mopperen. Om 
00.30 uur sliepen wij. 

  
31-5-1945 
De Nederlandse consul in Napels kwam ons kamp met zijn bezoek vereren. Een 
gave van het Rode Kruis bestond uit: tandpasta, 1 rol zuurtjes, 1 scheermesje. Het is 
de hele dag mooi weer en vreselijk warm. Om 19.30 speelde een Nederlands elftal 
tegen een militair elftal van de Engelsen. Deze wedstrijd wonnen wij met 8-1. 
  
1-6-1945 
Het is weer schitterend weer. Heden morgen maakte Nol bekend, dat wij zaterdag 2 
juni naar Napels zouden vertrekken om deze stad te bezichtigen. Wat er verder zou 
gebeuren wist hij ook niet. Gelukkig dat wij hier vandaan gaan, want bij de Fransen is 
het niets. In dit kamp is de water voorziening slecht. Slechts mondjesmaat ! 
Wij ontvingen wederom 5 sigaretten. Om 22.00 uur lagen wij in bed. 
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10. Van Italië per schip naar Frankrijk. 
 
2-6-1945 
Om 04.00 uur opgestaan. Om 05.00 uur vertrekken wij met auto’s naar Napels 
(Napoli). 
Op een groot plein met een mooie marmeren zuil werden wij afgezet. Onder leiding 
van een Zuid-Afrikaans officier liepen wij door schitterende straten met mooie 
winkels. Hij vertelde er heel veel van en liet ons alles zien, wat de moeite waard was. 
Napels is een stad van 880.000 inwoners. Onze gids liet ons allereerst het paleis van 
de aarsbisschop van deze stad zien. Het is een erg indrukwekkend gebouw en 
helemaal van marmer opgetrokken. Het paleis van onze Koningin in ons Haagje is er 
maar een villa bij. Langs een prachtige straat met allemaal mooie huizen kwamen wij 
bij het Nationaal Museum terecht. Hier stonden wij sprakeloos, zo mooi als dat is. Wij 
volgden onze gids naar binnen en deze liet ons een gedeelte van dit museum zien. 
De oudheidkundige afdeling is schitterend en ik denk wel, dat Kees als hij dit 
allemaal zag niet meer weg zou willen. Aan de andere kant van dit kolossale gebouw 
liepen wij verder en na talrijke marmeren paleizen gepasseerd te zijn, kwamen wij bij 
het Koninklijk Paleis aan. 
In dit gebouw woonde vroeger de Koning van Napels en Sicilië. Dit was nog uit de 
tijd, dat Italië nog in verschillende andere staten was verdeeld. Wij bestegen de 
marmeren trappen en door een schitterende deur, die zwaar met beelden bewerkt 
was, betraden wij de voorhal. Deze was met prachtige stenen ingelegd. Een Italiaans 
meisje bracht ons toen naar een andere kamer, waar wij ons konden wassen en een 
huisjasje konden aandoen en pantoffels. Toen wij terugkwamen hadden wij allemaal 
een wit jasje en een witte broek aan en pantoffels aan onze voeten. Wij werden toen 
in de eetzaal gebracht. Aan mooie tafels kwamen wij te zitten. De muren waren met 
mooie tapijten behangen, afgewisseld met mooie schilderstukken. Het plafond was 
even kunstig bewerkt. 
Wat wij voor ons twaalfuurtje kregen was gewoon fantastisch. Boord zoveel als wij 
maar hebben wilden. Verschillende vlezen en na afloop nog dadels, pinda’s, citroen 
met suiker -dit waren schijfjes citroen met suiker erop- appels. Om 14.00 uur werden 
wij met auto’s gehaald en langs mooie straten reden wij naar het zuidoosten, waar 
zich statig de Vesuvius verheft. Hier stapten wij uit en wij werden door een Majoor en 
twee andere officieren hartelijk welkom geheten. Zij gingen ons voor en brachten ons 
na een lange wandeling bij de overblijfselen van Pompei en Herculaneum, twee 
steden die tijdens de geweldige uitbarsting in het jaar 79 na Christus onder gloeiende 
lava totaal bedolven werden en thans voor een groot gedeelte zijn opgegraven; een 
aantal oudheidkundige vondsten zijn ondergebracht in het Nationaal Museum van 
Napels dat wij reeds bezocht hebben. 
Wij zetten hierna onze wandeling voort. Hier was het bewijs geleverd, dat de lava 
zeer vruchtbaar is. Overal groeiden wijnstruiken met hier en daar moerbeibomen. 
Om 17.00 uur hadden wij de krater bereikt van de zogenaamde kleine Vesuvius. De 
Vesuvius heeft twee kraters, de kleine en de grote. Het borrelde heel gezellig daar 
binnen. Onze Majoor vertelde nu het volgende: “Bij vulkanische verschijnselen dringt 
het magma uit het binnenste der aarde naar de gestolde korst. Onder het magma 
wordt verstaan het gloeiende binnenste der aarde. Ten dele blijft het hierin steken, 
ten dele bereikt het bij de uitbarstingen de oppervlakte. Soms komt het naar buiten 
als een stroom samenhangende gloeiende vloeibare massa: lava. Soms wordt het 
uitgeslingerd als losse, half vloeibare, half vaste brokstukken, bommen, lapillen en as 
en komt het magma in gasvorm ook naar buiten.” 
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Hij wees toen met zijn stok de bedoelde punten aan. Hij vervolgde: “Komt de lava 
naar buiten, dan is zij meestal taai en stroomt langzaam over het aardoppervlak, 
terwijl zij tijdens dat stromen afkoelt. Zodoende komt de lava niet ver, hoewel er toch 
lavastromen van meer dan 50 Km bestaan. Het verschil tussen bommen en lapillen 
is voornamelijk een verschil in grote. De eerste hebben een grote van een vuist, de 
lapillen die van een erwt. Hij liet ons het verschil tussen die twee duidelijk zien. Het 
bekende puimsteen is een vulkanisch product. Het is namelijk poreus vulkanisch 
schuim. De bekendste vorm van eruptie is wel de centrale, door een gat in de 
aardkorst dringt de massa naar boven, vloeit naar alle zijden af en bouwt zo een 
vulkaankegel op. Wanneer de spanning van de gassen minder wordt, houdt de 
uitbarsting op. De massa in de kraterpijp stolt langzaam. Bij een volgende uitbarsting 
zal die lavaprop er eerst uit worden geschoten en eerst dan wordt hete Magma er 
uitgeworpen. 
Soms volgt daarop het uitstromen van lava. Die eruptieve stoffen vormen dan een 
wal rond de kraterpijp. 
Als de massa in de pijp weer stolt ontstaan meertjes de “Maaren”. Een uitbarsting 
wordt heviger naar mate de weerstand van de stenen korst, waardoor de gassen 
moeten heendringen, groter is. Daarom zijn vulkanen, waarvan de krater open blijft 
de minst gevaarlijke. Zodra de gassen een iets hoger druk krijgen, kunnen zij 
ontwijken. Is de krater geheel verstopt, dan kan de uitbarsting zeer hevig zijn.” 
Wij wandelden toen nog wat rond en verlieten toen de krater en langs dezelfde weg 
terug gingen wij weer naar de plaats, waar wij de auto’s hadden verlaten. Wij stapten 
weer in en toen reden wij weer naar het Koninklijke Paleis. 
Wij werden nu naar een paviljoen gebracht. Hier kregen wij aardappelen, 
sperziebonen, hors d’oeuvre, verschillende vlezen en nog een pudding toe. Hierna 
gingen wij de prachtige tuin in. Om 21.00 uur kregen wij thee met gebak. Daarna 
vruchten. Om 22.00 uur kwamen wij weer bij elkaar in het paviljoen. Piet Michel 
bedankte de Majoor en zin officieren hartelijk voor de prettige ontvangst en de 
excursie, die onder zijn leiding had plaatsgevonden. De Majoor zei alleen, dat hij er 
geen spijt van had dat hij dat gedaan had. Met het zingen van het Engelse volkslied 
en het Wilhelmus werd deze bijeenkomst gesloten. Om 23.00 uur werden wij gehaald 
en na een rit door de stad, werden wij bij de haven afgezet. Hier werden wij door de 
Kapitein van het schip hartelijk welkom geheten. Deze bracht ons aan boord en wees 
onze slaapplaatsen aan. Wie wou kon met hem meegaan het hele schip bekijken, 
zodra wij onze bagage netjes opgeborgen hadden en onze hangmatten in orde 
hadden gemaakt. Intussen was het 23.30 geworden. Om 24.00 uur middernacht 
begon een rondwandeling door het schip. Overal kwamen wij, van de machinekamer 
tot aan de commando brug toe. Op de commandobrug vertelde onze gids, dat het 
Nederlandse schip “De Oranje” buitengaats lag. Hij beloofde ons er vlak langs te 
zullen varen en de bemanning namens ons een telegram te sturen. Om 02.00 uur lag 
ik in mijn hangmat. Het is voor het eerst van mijn leven dat ik in zo’n ding slaap ! 
 
3-6-1945 
Om 06.00 uur opgestaan. Ik heb lekker in mijn hangmat geslapen. Alleen kon ik dat 
ding weer niet opgerold krijgen, zodat Dries mij met zijn assistentie kwam helpen. 
Ontbeten. Een goed ontbijt was het. Daarna ben ik aan dek gegaan. Tot onze grote 
vreugde zagen wij “De Oranje”. Het was helemaal wit geschilderd met verschillende 
Rode Kruizen erop. Onze schepen hebben telegrammen gewisseld. Het onze luidde: 
“Nederlandse Krijgsgevangenen uit Oostenrijk wensen de bemanning van het s.s. 
“Oranje” behouden vaart en goede thuiskomst.” Aan boord de Heilige Mis 
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bijgewoond. Daarna middageten gegeten. Het is schitterend weer en de 
Middellandse Zee is schitterend diep blauw en buitengewoon kalm. Op het ogenblik 
zien wij heel in de verte de grillige kust van Sardinië. Om ongeveer 15.00 uur zien wij 
de kust van Corsica en aan de andere kant heel duidelijk het eiland Elba. Met een 
flinke vaart doorklieft de ”Duchess of Richmond” de golven. Onze Kapitein hoopt 
morgenochtend om 6 uur de haven van Marseille binnen te lopen. De kust wordt 
steeds duidelijker en grilliger. Boven het schip vliegen reeds zeemeeuwen. Kleine en 
onbewoonbare eilandjes passeren wij. Bruinvissen springen boven het water uit. Een 
wit lichtbaken zijn wij ook al weer voorbij gevaren. Om 21.00 uur zocht ik mijn 
hangmat maar weer op. 
 

 
De ”Duchess of Richmond” als bewapend troepentransportschip in Algiers, november 1942 

 
4-6-1945 
Om 04.00 uur opgestaan. Het weer is schitterend. Op het ogenblik moeten wij niet 
ver meer van Marseille verwijderd zijn. Een Fransman die naast mij staat, wijst mij 
alles aan. Op het ogenblik zie ik het eiland d’If, met zijn kasteel en kerkers, Hier is de 
plaats van Dumas zijn Graaf de Monte Christo, alias Dante in een kerker laat 
zuchten. Omtrent dit kasteel zijn honderden romans in omloop. Wij komen nu 
verschillende schepen tegen. Om 11.30 uur varen wij de haven van Marseille binnen. 
Ons schip werd gemeerd aan de Quai du Port. Om 12.00 uur verlieten wij het schip 
en een Frans officier heette ons hartelijk welkom. Wij stapten in auto’s en over de 
Carnebiere, Rue de Rome, werden wij aan een brede straat, bij een groot gebouw 
afgezet. Hier werd onze bagage netjes opgeborgen, kregen een nummer en toen 
naar binnen. Hier werden wij verwelkomd door de Nederlandse Consul in Marseille, 
met zijn vrouw, zijn zoon en zijn dochtertje. Eerst werd er door ons een telegram 
naar huis verzonden, dat wij in goede gezondheid in Marseille aangekomen zijn. 
Daarna gingen wij eten. Er was veel brood, vlees, confituren en wijn. Na het eten ben 
ik met Dries Graanstra de stad eens in geweest. Wij tweeën reden met de tram naar 
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het centrum der stad. Het is een echte havenplaats, vol met grote kantoren en 
handelsondernemingen. Vooral het grote kantoor van de firma De Mortell is prachtig. 
Het is nog steeds dezelfde firma, waarover Alexander Dumas in zijn boek “De graaf 
van Monte Christo” schreef.  
In een vreemde stad rond te dwalen valt niet mee. Gelukkig nam een Amerikaan ons 
mee en deze bracht ons, na ons nog een paar bijzonderheden te laten zien, in zijn 
kosthuis. Wij werden vriendelijk door een mevrouw ontvangen en om 17.00 uur 
gingen wij aan tafel. Het bestond uit aardappelen, prinsessenbonen, kaas, ei en 
kersen. Twee flessen wijn werden door ons opgemaakt. Om 10.00 uur verlieten wij 
de mevrouw en de Amerikaanse militair. Ik vroeg wel hun adres voor het geval het 
postverkeer weer normaal wordt, dan kan ik ze altijd nog bedanken. Mevrouw 
Cottalarda, 1 Rue du Dauphine Marseille. Van de Amerikaan luidde het adres Evert 
St Julian 2726 Penistou Street New Orleans U.A.. de twee dochtertjes van mevrouw 
Cottalarda brachten ons weer naar het repatriëringsgebouw terug. Hier namen wij 
hartelijk afscheid van elkaar.  
 
11 uur. Onderzoek. Ik begin bij het begin. Ontvangst bij een Franse dame, die mij 
drie kaarten geeft die ik in een andere zaal moet laten invullen. Zo gezegd zo 
gedaan. Na een heel verhaal vult zij alles in. Maagdepalmstraat wordt hier 
omgedoopt in Maagdenstraat. Wij gaan verder. Ik kon nu terecht bij een Franse 
Majoor die vingerafdrukken neemt. Ik kom nu terecht bij de Nederlandse Consul, 
deze zet nu een stempel op mijn Carte de Rapatrié en geeft mij 100 francs. Ik ga nu 
door een deur in een heel smal gangetje waar een Franse dame en een Frans 
officier zitten. Deze kijkt mijn kaarten na, geeft ze terug en zegt: “Bon voyage et bon 
retour !” 
Ik kon nu bij de tandarts terecht. Ik ga verder. Bij de volgende dokter wordt mijn hand 
onderzocht en nu wordt ik verder doorgestuurd. Ik wordt nu doorgelicht. Daarna word 
ik ingespoten tegen de luis en tenslotte ontvang ik een pakketje van het Franse Rode 
Kruis. Het is nu al 14.00 uur. Ik zoek nu een ligstoel op en ik val in slaap. 
 
5-6-1945 
Vanmorgen om 07.30 vertrokken wij per auto naar een gebouw waar wij weer 
opnieuw onze papieren moesten laten zien. Wij kregen toen brood en confituren 
mee. Onderwijl was er weer een andere auto het hek van het huis komen 
binnenrijden. Ons ploegje was ongelukkig genoeg door het gehaspel der Fransen uit 
elkaar gegaan. Ik was bij Kees, Dries en Frans gebleven. Met zijn vieren en nog 
negen Fransen stapten wij in. Deze wagen bracht ons naar het station. Wij reden 
dwars door Marseille heen naar het station. Dit gebouw was reuze groot. Ik geloof 
dat er minstens 8 perrons waren. Van het Franse Rode Kruis kregen wij gratis wijn 
en broodjes met vlees. 
Wij moesten op een trein wachten, die maar Parijs ging. Frans en ik liepen een 
beetje rond en besloten toen de restauratiezaal in te gaan. Wij stonden al een hele 
tijd bij het buffet, maar wij kregen nog steeds niets. Opeens zei Frans tegen mij: 
“Hollen Lex, ik geloof dat de trein al drie keer gefloten heeft”. Wij liepen hard naar de 
trein en hadden het geluk er nog in te kunnen springen hoewel hij al reed. Onze 
coupé was vol. Wij maakten het ons zo gezellig mogelijk. Om 12.30 verlieten wij 
Marseille. Door een prachtige landstreek reden wij op Avignon aan. Heel in de verte 
zagen wij het Pausenkasteel liggen. Dit stamt nog uit de tijd van 1309 tot 1378 toen 
de Paus hier zetelde. Het plaatsje telt 50.000 inwoners. Wij rijden nu langs de rivier 
de Rhone, Valence, Vienne, Lyon, Bourg, Lens le Saunier, Dole, Auxonne, Dyon, 
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Lens. Hier stapten wij over in een andere trein, die regelrecht naar de Belgische 
grens ging. Heel vlug werd onze bagage de coupé uitgegooid opgepakt en in een 
andere wagen neergezet. Dit alles ging zeer vlug in zijn werk. Bij nader inzien bleken 
wij het getroffen te hebben. Vijf man had ieder een coupé voor zich alleen tot zijn 
beschikking. Wij maakten het ons zo gezellig mogelijk. Ik had vannacht een heerlijke 
zachte bank voor mij alleen om op te slapen. Moorddadig gewoon ! Het landschap is 
schitterend. Troyes. Hier kopen wij nog brood en wijn. Voor het slapen gaan spaken 
wij af dat degene die het eerst wakker werd, de anderen zou wakker maken, als wij 
in Parijs aankwamen. Om 23.00 uur sliep alles. 
 

 
Carte de Rapatrié met het adres in de Maagdenstraat 5 Den Haag 

 
5-6-1945 
Vanmorgen om 07.30 vertrokken wij per auto naar een gebouw waar wij weer 
opnieuw onze papieren moesten laten zien. Wij kregen toen brood en confituren 
mee. Onderwijl was er weer een andere auto het hek van het huis komen 
binnenrijden. Ons ploegje was ongelukkig genoeg door het gehaspel der Fransen uit 
elkaar gegaan. Ik was bij Kees, Dries en Frans gebleven. Met zijn vieren en nog 
negen Fransen stapten wij in. Deze wagen bracht ons naar het station. Wij reden 
dwars door Marseille heen naar het station. Dit gebouw was reuze groot. Ik geloof 
dat er minstens 8 perrons waren. Van het Franse Rode Kruis kregen wij gratis wijn 
en broodjes met vlees. 
Wij moesten op een trein wachten, die maar Parijs ging. Frans en ik liepen een 
beetje rond en besloten toen de restauratiezaal in te gaan. Wij stonden al een hele 
tijd bij het buffet, maar wij kregen nog steeds niets. Opeens zei Frans tegen mij: 
“Hollen Lex, ik geloof dat de trein al drie keer gefloten heeft”. Wij liepen hard naar de 
trein en hadden het geluk er nog in te kunnen springen hoewel hij al reed. Onze 
coupé was vol. Wij maakten het ons zo gezellig mogelijk. Om 12.30 verlieten wij 
Marseille. Door een prachtige landstreek reden wij op Avignon aan. Heel in de verte 
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zagen wij het Pausenkasteel liggen. Dit stamt nog uit de tijd van 1309 tot 1378 toen 
de Paus hier zetelde. Het plaatsje telt 50.000 inwoners. Wij rijden nu langs de rivier 
de Rhone, Valence, Vienne, Lyon, Bourg, Lens le Saunier, Dole, Auxonne, Dyon, 
Lens. Hier stapten wij over in een andere trein, die regelrecht naar de Belgische 
grens ging. Heel vlug werd onze bagage de coupé uitgegooid opgepakt en in een 
andere wagen neergezet. Dit alles ging zeer vlug in zijn werk. Bij nader inzien bleken 
wij het getroffen te hebben. Vijf man had ieder een coupé voor zich alleen tot zijn 
beschikking. Wij maakten het ons zo gezellig mogelijk. Ik had vannacht een heerlijke 
zachte bank voor mij alleen om op te slapen. Moorddadig gewoon ! Het landschap is 
schitterend. Troyes. Hier kopen wij nog brood en wijn. Voor het slapen gaan spaken 
wij af dat degene die het eerst wakker werd, de anderen zou wakker maken, als wij 
in Parijs aankwamen. Om 23.00 uur sliep alles. 
 
6-6-1945 
Met veel lawaai werden wij door Kees gewekt. Frans begon door zijn coupé te 
dansen en te roepen: “Wij zijn in Parijs, wij zijn in Parijs !” Het drong tot mij door. In 
mijn onderbroek snelde ik naar het raam. Maar ik zag zoveel mensen op het perron 
staan, dat ik besloot eerst mijn broek aan te trekken, want al die mensen keken 
ongegeneerd zo maar mijn slaapsalon in. Gelukkig was er op een zekere plaats een 
fonteintje zodat ik mij wassen kon. Toen ik terug kwam stonden de andere vier te 
zwaaien met hun zakdoek als idioten. De mensen op het perron deden hetzelfde. Ik 
vond het erg raar en van de weeromstuit deed ik ook maar mee. Het was met het 
gejuich en geschreeuw wel. Ondertussen had ik honger gekregen en stapte de 
wagon uit om te zien of ik ergens brood machtig kon worden. Het geluk diende me ! 
Met wat broodjes keerde ik terug en toen deed ik een ontdekking, die als een koude 
douche op mij werkte, Op het stationsbordje stond de plaatsnaam Reims te lezen. 
Ik vertelde het. Het was jammer. We leefden allemaal in de veronderstelling dat wij in 
Parijs waren en nu dit ! 
Wij troosten ons maar. In de verte zagen wij de beroemde Kathedraal van Reims. Na 
een poosje rijden wij weer verder. Over de rivier de Aisne stomen wij op de plaats 
Laon aan. Wij gaan nu de rivier de Oise over en bereiken St. Quintin. Nu buigen wij 
naar het noorden. De landstreek is prachtig en het is nog steeds goed weer.  
Cambrai, Valenciennes. Hier verlaten wij de trein om in de stad te gaan eten. Wij 
lopen als 7 Nederlandse met de Belgen mee. Door het Franse Rode Kruis wordt ons 
een afscheidsmaaltijd aangeboden. Na een poosje rijden wij weer verder en om 
19.30 uur bereiken wij Mons (Bergen). Thans staan wij op Belgisch grondgebied. De 
Belgen worden hartelijk verwelkomd door hun landgenoten. Wij worden nu naar een 
gebouw gebracht waar wij kunnen gaan eten. Ook hier is het eten prima. Hierna 
worden wij naar een ander gebouw gebracht, waar wij kunnen gaan slapen. Om 
22.00 uur ligt alles in bed. 
 
7-6-1945 
Gegeten. De stad Bergen eens bekeken. Om 12.18 uur vertrokken wij uit Mons en 
om 15.30 uur kwamen wij in Brussel aan. Hier werden wij door een mijnheer 
opgevangen, die ons allereerst een kopje koffie aanbood. Toen wij dit ophadden, 
gingen wij met een extra tram naar de Victor Rauterstraat. Hier was ons 
repatriëringshuis. 
Op het ogenblik is het tot nader order wachten geblazen. Een Nederlandse Majoor 
en een eerste Luitenant kwamen onze namen noteren en wij ontvingen van hem 2 
pakjes sigaretten, 1 plak chocolade en 500 Francs. 
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Na het eten gingen wij een wandeling door de stad maken. Ik kocht hier een kistje 
sigaren voor vader en wat sigaretten. Tot onze verwondering kon je hier alles krijgen, 
wat je maar hebben wou. In een lunchroom bestelden wij taart en ijs. In Brussel was 
het nog kermis ook. Het is hier een heel gezellige boel. In een poffertjes kraam 
ontmoetten wij nog 3 Nederlandse militairen van de Prinses Irene Brigade in 
gezelschap van een Nederlandse padvinder. Wij zijn heel gezellig naar de kermis 
geweest en hadden pret voor zes. 
Om 15.30 kwamen wij thuis. Heel nuchter hoor, want sterke drank hebben wij niet 
gedronken. Zonder dit vocht gaat het ook wel ! 
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11. Terug in Nederland. 
 
8-6-1945 
Om 09.00 uur opgestaan. Daarna ontbeten. Wanneer wij weggaan weten wij nog 
niet. De Politieke gevangenen, Israëlieten en civiel arbeiders vertrekken eerst om 
12.00 uur. Dries Graanstra en Frans Sanders verlaten ons hier, om met dat transport 
naar Nederland te gaan. Ik ga naar de kapper. Om 12.00 uur gaan wij eten. Het eten 
is wederom voortreffelijk. Het transport is vertrokken. Kees en ik gaan nog een 
straatje om. Ver weg gaan wij niet, want je kon nooit weten, wij kunnen elk ogenblik 
gehaald worden. Wij spraken met de vader en moeder van het tehuis af, dat als wij 
niet gehaald werden, we gezamenlijk naar de bioscoop zouden gaan. Om 18.30 
werden wij afgehaald. Wij kropen nu met zijn zevenen in het kleine wagentje en na 
een hartelijk afscheid vertrokken wij. 
Eerst maakten wij nog een rondrit door Brussel. Toen gingen wij naar Leuven. Dwars 
door deze plaats heen naar Diest. Van deze plaats naar Paal, Bergingen, Heusden, 
Helchteren, Hechtel, Kleine Bregel zo naar Weert. 
Hier kwamen wij om 21.30 uur aan. Onze chauffeur zette ons in de van Doorn 
Kazerne af. In de kantine werden wij door een Sergeant-majoor hartelijk verwelkomd. 
Ook hier werden onze namen genoteerd en ontvingen wij 100 gulden. Intussen 
waren er een stuk of 0 militairen uit Eindhoven hier aangekomen. Deze kwamen uit 
Halle en waren per vliegtuig naar Eindhoven gebracht. Vandaar per auto naar Weert. 
Om 23.00 uur gingen wij naar bed. 
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9-6-1945 
Om 07.00 uur appel. Om 08.00 uur ontbijt en om 09.00 uur vertrek. Het is koud op de 
open wagen. Voorop zit fier onze driekleur. Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, 
Oosterhout, Herveld, Andelst, Dodewaard, Kesteren, Lienden, Elst, Doorn, Odijk. 
Utrecht. Hier dronken wij een kopje koffie in de N.A.A.F.J. club.  
Om 14.30 uur vertrokken wij naar Gouda. Hier werden verschillende afgezet. Over 
Voorburg reden wij Den Haag binnen. 
Na verschillenden afgezet te hebben werd ik in de Koksdoornstraat afgezet. Na een 
afwezigheid van bijna twee jaar ben ik wederom thuis. Jammer genoeg waren mijn 
ouders niet thuis. Ik werd toen bij de familie Boekhoven ondergebracht, om daar de 
thuiskomst van mijn ouders af te wachten. Na een uurtje kwamen zij thuis. Ik kon 
toen naar mijn eigen huis gaan. Circa 2 jaar was ik weg geweest ! 
 

EINDE 
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