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1. Inleiding door de bewerker . 

Het voorliggende dagboek is door 1ste Luitenant P.L.J.M.A. Müller samengesteld uit 

een verzameling van dagelijkse aantekeningen, die door hem tijdens de 

krijgsgevangenschap werden gemaakt. Het dagboek is op onbekend tijdstip na de 

oorlog met een typemachine door Müller uitgewerkt. Dit uitgetypte dagboek bevindt 

zich in de collectie van het NIOD, collectie 244 Europese dagboeken en 

egodocumenten, inv. 909 en is digitaal te raadplegen op òhet geheugen van 

Nederlandó. 

 

Tijdens de periode van krijgsgevangenschap werd dit soort dagboeken meestal goed 

verborgen gehouden omdat het bijhouden van een dagboek vaak verboden was, of 

onderhevig was aan censuur.  

Het dagboek is door ondergetekende opnieuw uitgewerkt, waarbij de namen die in 

het dagboek zijn vermeld, in een register zijn opgenomen. Van veel van de 

genoemde personen zijn de rang, de juiste schrijfwijze van de namen, de volledige 

voorletters en het krijgsgevangenenummer aan het dagboek toegevoegd. Op deze 

wijze zijn de vermelde personen zoveel mogelijk eenduidig terugvindbaar gemaakt 

en kan geen verwarring bestaan omtrent de vraag wie er precies werd bedoeld. 

 

Belangrijke gebeurtenissen zijn in het onderstaande vet gedrukt.  

Waar mogelijk zijn vermelde tijdstippen zoals 1 uur veranderd in 13.00 uur.   

Middels voetnoten zijn door de bewerker soms verwijzingen naar andere bronnen 

opgenomen. Daarbij is gebruik gemaakt van onder meer: 

¶ Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, 

nummer toegang 2.13.98, inventarisnummer 5 (Oflag 67 Neu-Brandenburg). 

¶ Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, 

nummer toegang 2.13.98, inventarisnummer 20 (Stalag IV-b Mühlberg). 

¶ Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, 

nummer toegang 2.13.98, inventarisnummer 54(Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa). 

¶ Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen, 

nummer toegang 2 .13.98, inventarisnummer 164 (Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa). 

¶ "Onder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruis", David Jan Smit, 1996. 

 

Het dagboek van P.L.J.M.A. Müller geeft vooral het leven in de kampen in Schildberg 

(het huidige Ostrzeszow in Polen) en Grüne bei Lissa (tegenwoordig Leszno) goed 

weer. In deze kampen werden vooral de reserve Officieren gevangen gezet. Het 

beschrijft bovendien de voettocht van Grüne bei Lissa naar Stalag VIII-c bij Sagan in 

januari 1945 aan de hand van schetsen die door door 1ste Luitenant H. Kolling (kgf. 

7499) zijn gemaakt. De route van deze tocht is door mij in 2015 gevolgd, waarbij 

fotoõs zijn gemaakt van de huidige situatie. 

Het laatste gedeelte van het dagboek, dat over het verblijf in het kamp Neu -

Brandenburg en de terugreis naar Nederland gaat is relatief kort en heeft vooral 

betrekking op het eten en het dagelijkse nieuws. Het leven in Neu-Brandenburg 
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wordt voor een langere periode en in groter det ail behandeld in het dagboek van 

M.P. Kokje. 

 

Achter in het dagboek is een lijst toegevoed van de Nederlandse krijgsgevangenen 

die op enig moment in Oflag XXI-c Grüne bei Lissa zijn geweest. Deze lijst is door de 

bewerker samengesteld uit een groot aantal archiefbronnen, waarvan de meesten 

zich bevinden in het Nationaal Archief te Den Haag, collectie krijgsgevangenen 

2.13.98. Het is niet toegestaan om de gegevens uit deze lijst zonder schriftelijke 

toestemming te gebruiken in andere databases. De meest actuele gegevens uit deze lijst 

zijn bovendien te raadplegen via de zoekmachine op www.krijgsgevangen.nl.  

 

Copyright  

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

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

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

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

 

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 

www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal beschikbaar 

stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET toegestaan en wordt 

beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

 

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te achterhalen. Zij 

die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de uitgever in verbinding 

stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de samenstelling van dit boek, kan de 

uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende 

onjuistheden. 

 

 

E. van der Most © 

Gouda 27 april 2020 

http://www.krijgsgevangen.nl/
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2. Personalia.  

P.L.J.M.A. Müller werd te Venlo geboren op 24  juli 1899. Hij was een zoon van 

J.B.L.H.A. Müller (notaris), overleden 18 oktober 1939 en A.M.J. van Oeyen, overleden 

op 16 januari 1940. 

Op 29 juli 1929 werd hij benoemd tot 1ste Luitenant van het 2e regiment infanterie.  

Hij trouwd e met L.A.M. Pichot te Venlo op 8 februari 1938. Zijn vrouw is overleden op 

5 februari 1968. 

Ontslag van P.L.J.M.A. Müller als plaatselijk leider van de Bijzondere Vrijwillige 

Landstorm, 29 juli 1940. 

 

 

Publicaties van Mr. P.L.J.M.A. Müller 

¶ òOvergave van de vesting Venlo; 1637ó, in: Militair-rechtelijk tijdschrift vol. 29 

(1933-1934), pag. 336-341, P.L.J.M.A. Müller.  

¶ Bijdrage tot de geschiedenis van Limburg en van het Landstormkorps 

"Limburgsche Jagers", P.L.J.M.A. Müller, 1937. 

¶ òHet Hertogdom Limburg en zijn verhouding tot den Duitschen Bondó, P.L.J.M.A. 

Müller, 1937. 

¶ òHet beleg van Venlo in 1702ó, in Historia 1942, p. 137-141, P.L.J.M.A. Müller. 

¶ òDe afstamming van de Regimenten Infanterieó, in Ons Leger 50, dl. 34 (4), p. 30-

32 , H. Ringoir, met naschrift door P.L.J.M.A. Müller, 1950. 

¶ òEen aanslag van Prins Maurits op Venlo, 27 mei 1597", in Mars et Historia, p. 24-

28, Mr, P.L.J.M.A. Muller, 1968. 

¶ "Het vorstendom Thorn (992-1794)", in Mars et Historia, p. 25 - 26, door Mr. 

P.L.J.M.A. Müller, 1968. 

¶ òDe oudste vestingwerken van Venloó, P.L.J.M.A. M¿ller, 1970. 

 

http://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.L.J.M.A.+M%C3%BCller%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.L.J.M.A.+M%C3%BCller%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.L.J.M.A.+M%C3%BCller%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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3. Personen die in het dagboek worden genoemd.  

Abrahamsen, G.  (kgf. 7322), 1ste Luitenant 

Aken van, L.C. (kgf. 7697), 2e Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Aldenkamp, M.J.  (kgf. 96408). Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

Ark van, P.H. (kgf. 104505), Soldaat. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Arkel van, H.   (kgf. 7324), 1ste Luitenant. 

Arnoldi, Mr. R.J.  (kgf. 7321), 1ste Luitenant militaire administratie . 

 

Baalen van, Dirk  (kgf. 7698), 2e Luitenant van het 2e Regiment Wielrijders. 

Geboren 2 september 1916. Werd op 21 december 1944 

afgevoerd naar de beruchte kliniek voor geesteszieken 

Tiegenhof in Gnesen (tegenwoordig Dziekanka bij Gniezno 

Polen). Deze kliniek is bekend door de massamoord op 

kinderen en geestezieken in de periode tussen 1939 en 1945 Zie 

onder andere: Karolina Nowak "Die Vernichtung 

ălebensunwerten Lebensò im Reichsgau Wartheland 1939-1945", 

Freiburg 2009. D. van Baalen is teruggekeerd naar Nederland en 

is in 2008 overleden (bron: 

  http://www.ngv.nl/wwwBET/aquavitae/Aqua_Vitae_2006-2.pdf). 

Baart, J.A. (Jan Andries)  (kgf. 7333), 1ste Luitenant. 

Barends(en) , T.J.  (kgf. 7341), Kapitein. 

Bartels, W. (kgf. 7365), 1ste Luitenant. 

Baruch, J.L.I. (kgf. 98841), 1ste Luitenant. 

Beets  (kgf. 2942 of 7334) 

Beinen (Beynen), P.C.J. (kgf. 7331), 1ste Luitenant. 

Beyerman, J.J.  (kgf. 98543), 1ste Luitenant. 

Berends(e) (zie Barends kgf. 7341), Kapitein. 

Bergwerf, J.  (kgf. 7351), Luitenant ter zee 2e klasse. 

Beyerinck van, W.M.  (kgf. 7336), 1ste Luitenant. 

Beynen, P.C.J.  (kgf. 7331), 1ste Luitenant. 

Bichon van IJsselmonde, Mr. B. (kgf. 7344), Kapitein. Hij vertrok op 15 september 1943 

naar Nederland. 

Bierman, A.  (kgf. 96406). Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau 

Bijkerk (kgf. 7342), 1ste Luitenant. 

Boer, F.H. (kgf. 7337), Kapitein. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Boer, A.H.    (kgf. 7348), 1ste Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Boet (kgf. 30126), Dokter 

Bont, F. de  (kgf. 7335), 2e Luitenant. 

http://www.ngv.nl/wwwBET/aquavitae/Aqua_Vitae_2006-2.pdf
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Bos (kgf. 31024 ?), Kapitein. 

Bosch, H.  (kgf. 7360), Kapitein. 

Bossche, van Duitse Kolonel. 

Bossche v.d.  (kgf. ?) 

Boswinkel, Dr. E.  (kgf. 7702), 1ste Luitenant 

Brandt, J.  (kgf. 7363), Kapitein. 

Brink, Dr. A.W. (kgf. 7672), dominee. 

Brouwer, W.  (kgf. 7340), 2e Luitenant. 

Bruinier, G.J.L. (kgf. 7701), 1ste Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Buytendijk, J.L. (kgf. 97749). Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau, 

maar moest 10 november 1943 weer terug naar Stanislau. 

 

Canis Zie Kanis 

Carrière, C.J.   (kgf. 7369), 1ste Luitenant. 

Caumen  Duitse Hauptmann in Lissa. 

Chappin, J.H.M. (kgf. 7368), 1ste Luitenant. 

Coevorden, V.P. van  (kgf. 7366), 1ste Luitenant. 

Cornelissen, P.J.  (kgf. 32351), 1ste Luitenant. Weer ontmoet in Neu-Brandenburg.  

 

Damen. W.J.A.  (kgf. 271954), Kapitein. 

Davids(e), P.J. (kgf. 7373), Kapitein. 

Derksen. E.H.  (kgf. 7375), 1ste Luitenant. 

Dijk van, P.H.N. (kgf. 7377), 1ste Luitenant. Ontvluchtingspoging uit Lissa op 16 

maart 1944 Hij kreeg op 28 april 1944 na derde 

ontvluchtingspoging kamerarrest.  Hij ontvluchtte opnieuw 

tijdens de voetreis van Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Doel, H. van den   (kgf. 7372), 1ste Luitenant. 

Doorn, J. van (kgf. 7385), tandarts Kapitein. 

Dorleijn, J. (kgf. 7382), 2e Luitenant. 

Dudok van Heel, F.A. (kgf. 98636), Majoor. 

 

Ede van der Pals, W.J. van (kgf. 7387), 2e Luitenant. 

Engelbrecht, Ir.   (kgf. 31367 ?), 1ste Luitenant. Gaf lezingen over Slavische talen 

en Russische alfabet. 

Engen, F.A. (kgf. 7389), 1ste Luitenant. Hij werd op zeker moment buiten de 

gemeenschap geplaatst (zie tevens het dagboek van Kapitein 

Barends). 

Enthoven, L.A.H.  (kgf. 97211), 1ste Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis 

van Grüne bei Lissa naar Sagan. Hij was na de oorlog werkzaam 

bij Fokker, maar kwam bij een auto-ongeluk in 1968 om het 

leven. 

Ewijk, J.A. van   (kgf. 7390), 2e Luitenant. Jarig op 24 september 1943 



8 

 

Fabius, V.J.K. (kgf. 7706), 1ste Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Foppe, J.H.P. (kgf. 7403), 1ste Luitenant. 

Foppen, J.H.G.  (kgf. 7403), Luitenant. 

Franssen  Bedoeld is 1ste Luitenant L.Th. Fransse (kgf. 271473) Hij werd 

volgens de ab- und zugangslisten van Grüne bei Lissa op 24 juli 

1944 in Deventer gevangen genomen. Als reserve politie -

kapitein (in rang gelijk aan 1ste Luitenant), kwam hij in 26 

september 1944 in Lissa aan (na 5 augustus 1944 eerst in Stalag 

IV-B Mühlberg te zijn geweest, maar werd daar als collaborateur 

aangemerkt) en op 27 september 1944 uit het kamp verbannen. 

In de ab- und zugangslisten van Grüne bei Lissa wordt hij Louis 

Franse genoemd. Hij blijkt op 6 oktober 1944 naar Illag VII 

Tittmoning te zijn gestuurd en is ook daar uit dat kamp 

verstoten (zie Gedenkboek Tittmoning door  Kolonel Th.J. 

Reeser).  

Frantzen, M.J.  (kgf. 7405), Kapitein. Gaf godsdienstoefeningen. 

Fremery, H. de  (kgf. 31472/32365). Was in de plaats van Aldenkamp naar 

Schildberg gegaan en werd korte tijd later op 27  oktober 1943 

teruggebracht naar Stanislau. 

Fromberg, Mr. C.E. (kgf. 7406), 2e Luitenant. 

Funke, V.  (kgf. 7407), 1ste Luitenant. 

Fürth, W.L. van (kgf. 7401), Kapitein. 

 

Gelder(en), S. van (kgf. 7419), 2e Luitenant. 

Gils M.M.C. van  (kgf. 7422), 1ste Luitenant. 

Ginhoven, J. van   (kgf. 7420), Kapitein. 

Ginkel, Ds. B. van  (kgf. 271093) veldpredikant. Hij vertrok 28 november 1944 naar 

Altengrabow (stalag XI-A) en werd afgelost door Ds. Wesseldijk.

  

Gleysteen  Zie Glijsteen. 

Glijsteen J.C.H. (kgf. 7411), Kapitein. 

Greup, J.F.  (kgf. 7415), 2e Luitenant. 

Grisnigt, C.  (kgf. 7417), 1ste Luitenant. 

Grool, J.R.  (kgf. 7751), 2e Luitenant. Kwam 12 februari 1944 aan. 

Gulikers  (kgf. 7421), 1ste Luitenant verjaardag op 10 oktober 1943, werd 

uit het kamp verstoten . 

Guyt, H.J.   (kgf. 7418), 1ste Luitenant 

 

Haas, J. de  (kgf. 96402), Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau 

Hamburger, D.A.  (kgf. 96405), Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau 

Hartog, J.  (Kgf 7439), 1ste Luitenant. 
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Hasselbach, J.  (kgf. 7442), Kapitein. 

Helsdingen, F.C. van  (kgf. 7437), 2e Luitenant. Ontsnapte op 17 september 1943 uit 

het revier maar werd aan de Zwitserse grens gevangen en 

teruggebracht. Volgens Ab- und Zugangslisten ontsnapte hij 

(opnieuw) 1 november 1943 en werd niet teruggebracht. Hij 

moet echter toch weer zijn gevangen, want op 5 oktober 1944 

ontsnapte hij uit Oflag 67 Neu-Brandenburg. 

Henny Ch.M.  (kgf. 7709) 

Hermans, H.A.G.  (kgf.96409), Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

Heuvel, H.W.J. van den  (kgf. 7430), 1ste Luitenant. 

Heyer (Heier), J.H.  (kgf. 7452), Luitenant ter zee 3e klasse. Gaf lezingen over onder 

meer onderzeeërs.  

Hoek, C.D. (Kfd. 98774), 1ste Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis 

van Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Holthuizen  zie Holthuis. 

Holthuis, Egbertus   (kgf. 7441), Luitenant der 2e klasse bij 10 R.I., geboren 29-04-

1916 te Haarlem. In krijgsgevangenschap overleden 25 oktober 

1943 te Ostrzeszów (Polen), begraven op de R.K. begraafplaats 

aan de Ul. Kostiuszki te Ostrzeszów, vak links, rij 3, nr 1. 

Hoogland, T.C.   (kgf. 7451), 1ste Luitenant. 

Hulscher, A.  (kgf. 7443), 1ste Luitenant. 

IJssenagger, J.   (kgf. 7665), Kapitein. 

Imke  (zie Ihnken) 

Ihnken, W.D. (kgf. 7460), 1ste Luitenant. 

Ingen, van   (zie Engen, van) 

Iwema, R. (kgf. 7465), 1ste Luitenant, organiseerde en leidde een koor in 

Grüne bei Lissa. 

 

Jäger, K.C.  (kgf. 7468), 1ste Luitenant. 

Jansen, K.F.A.  (kgf. 7458), Kapitein. 

Janssen, J.R.  (kgf. 7456), 1ste Luitenant. 

Jong, T.H. de  (kgf. 7459), 1ste Luitenant. 

Jong, W.D. de  (kgf. 96410), Sergeant, Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit 

Stanislau. 

Jongh, de   (kgf. 7461 of 7464). 

Josephus Jitta, Mr. O.W.S.  (kgf. 7453), 1ste Luitenant 

Julius, J.  (kgf. 103397), 2e Luitenant. Kwam op 12 oktober 1943 aan 

vanuit Stanislau. 

 

Kanis. J.A.  (kgf. 7495), 1ste Luitenant, in het dagboek aangeduid als Canis. 

Keereweer, W.  (kgf. 7472), Kapitein. 

Klausz, H.A.  (kgf. 7488), 1ste Luitenant. 

Klein, E.H.E.   (kgf. 7479), 1ste Luitenant. 
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Klein, Mr.  (kgf. 7479 of 7481). 

Klomp, E. (kgf. 7471), 2e Luitenant. 

Kloosterman, Dr. W.E. (kgf. 7487), 1ste Luitenant. 

Köhler, J.   (kgf. 105043), 2e Luitenant. Hij kwam op 15 augustus 1943 aan 

vanuit Stanislau. 

Koldenhof, J.  (kgf.98061), 1ste Luitenant. Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit 

Stanislau. 

Koleritsch Duitse onderofficier . 

Koopman, J.  (kgf. 7475), Luitenant ter zee 2e Klasse. 

Kooymans  (mogelijk Kooiman, kgf. 7501). 

Korteweg, Mr. K.N.  (kgf. 271672), 2e Luitenant. 

Kroneman, J. (kgf. 7473), Kapitein. 

Kroon, A.G.J.M.F. v.d.  (kgf. 30943), Majoor. 

Krüger, A.J.    (kgf. 7494), 1ste Luitenant. 

Kuenen, C.B.  (kgf. 105041), 2e Luitenant. Hij kwam op 15 augustus 1943 aan 

vanuit Stanislau. Hij ontsnapte op het station van Breslau maar 

werd weer gevangen genomen. 

Kunzel Duitse Majoor die de mars vanuit Grüne bei Lissa naar Stalag 

Luft 3 leidde. 

 

Lahm, M. (kgf. 7509), 2e Luitenant. Hij werd op 14 mei 1944 veroordeeld 

voor het in bezit hebben van verboden pamfletten.  

Langerwerf, P.B.H.  (kgf. 7507) koster, 1ste Luitenant. 

Laterveer, N.  (kgf. 7518), 2e Luitenant. Gaf lezing over het maken van films. 

Leeuwen, van (kgf. 7522), Luitenant grenadier. Werd buiten de 

kampgemeenschap geplaatst vanwege vermeend verraad van 

de aanwezigheid van een radio. 

Libois, J.M.H.  (kgf. 98492), Kapitein. Arriveerde pas op 28 oktober 1943 vanuit 

Heerlen. 

Lieftinck, Prof. Mr. P. (kgf. 7516), 1ste Luitenant. Geïnterneerd gijzelaarskamp te 

Buchenwald, van 21 november 1940 tot 15 november 1941. 

Geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, van 15 november 1941 

tot mei 1942. Geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-

Michielsgestel, van mei 1942 tot 1943 Geïnterneerd vanaf 1943 

in krijgsgevangenen-kampen te Lissa, Schildberg en Neu-

Brandenburg. Minister van Financiën, van 24 juni 1945 tot 1 juli 

1952. 

Loo, van der H.P.M.  (kgf. 98381), 1ste Luitenant. 

Lopez Cardozo, M.  (kgf.96401). Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

Luber, J.   (kgf. 7506), 2e Luitenant. 

Luttikhuizen, C.J.  (kgf. 7720), Kapitein. 

Luttinghuis  zie Luttikhuizen. 

Luurs, J. (kgf. 7508), Kapitein. 
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Man, F.H. de  (kgf. 31658), Kapitein.  

Mann, F.A.  (kgf. 96403), Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

Mastenbroek, Mr. C.J. (kgf. 7754), 1ste Luitenant. 

Mastop  (kgf. 97206), Sergeant ziekenverpleger 

Matzer Ds.  (kgf. ?), Veldprediker  

Meer, van der W.A.  (kgf. 7721), 1ste Luitenant. 

Meer, van der zie Vermeer (Kgf 7643), degene die op 24 september 1943 in 

Schilberg terugkwam vanuit Wollstein. 

Meer, W.A. v.d.   (kgf. 7721), 1ste Luitenant. 

Meilink, W. P.L.G.  (kgf. 7534), Kapitein. 

Menkhorst, H.M.G.  (kgf. 7526), 2e Luitenant. Was jarig op 11 november 1943 

Merckel, J.H.C.   (kgf. 7539), 1ste Luitenant. 

Moos Algemene term voor Duitsers. 

Morren, A.  (kgf. 7533), 2e Luitenant. 

Muller  (7530, 7535 of 7542), 1steLuitenant. 

Müller, Mr. P.   (kgf. 7542), 1ste Luitenant. 

Muntenaar, J.A.   (kgf. 7541), 1ste Luitenant. 

 

Nass, Th.C.A.  (kgf. 7548), 1ste Luitenant. 

Nefkens,  zuster 

Neisingh, W.   (kgf. 7549), 1ste Luitenant. 

Niederer, P.J.   (kgf. 7545), 1ste Luitenant. 

Nijenhuis, Ds. A.W.T. (kgf. 7543), in het dagboek òNieuwenhuisó genoemd. 

Veldprediker. Hij kwam op 25 juni 1943 aan en zou samen met 

aalmoezenier Adriaan Stulemeijer vrijwillig naar Schildberg zijn 

gegaan. Op 15 juli 1943 werd hij samen met Stulemeijer 

teruggestuurd naar Amersfoort. 

Notten, P. van  (kgf.97748), kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

 

Os, Mr. A. van (kgf. 98713), Kapitein. 

Oswald, Ir. F.M.  (kgf. 7753), Kapitein.  

Ottens, A.  (kgf. 7551), 1ste Luitenant. Moest 10 november 1943 naar 

Stanislau. 

Overing, Th.A.M.  (kgf. 98496), Luitenant. 

Oving, H.E. (kgf. 105040), 2e Luitenant. Ontsnapte uit Schildberg, maar liet 

zich weer gevangen nemen. 

 

Palstra, Th.H.  (kgf. 7743), 2e Luitenant. Werd op 20 april 1944 uit de 

gemeenschap verbannen wegens NSB neigingen. 

Perquin, Ir. N.C.F.  (kgf. 7568), Kapitein Genie. 

Perquin, A.M.S.  (kgf. 7744), Kapitein Genie. 

Plaizier, Ir. J.A   (kgf. 7566), Kapitein. 
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Raalte, J.J. van  (kgf. 7572), 1ste Luitenant. 

Reintjes zie Rentjes 

Rentjes, J.C.  (kgf. 7583), Ontsnapte op 17 september 1943 samen met Van 

Helsdingen uit het revier. 

Remmelzwaal, A.C.  (kgf. 7586), 1ste Luitenant. 

Renesse, van A. (kgf. 7577), Werd buiten de kampgemeenschap geplaatst 

vanwege vermeend verraad van de aanwezigheid van een radio. 

Reus,  A.C.  (kgf. 7569), 1ste Luitenant. 

Rinsum, C.W.A. van  (kgf. 7580), Kapitein en kamer oudste. 

Rodrigues de Miranda, J. (kgf. 96404). 1ste Luitenant. Kwam op 12 oktober 1943 aan 

vanuit Stanislau. 

Roell, Jhr. F.F. (kgf. 7581), 1ste Luitenant. 

Roos, G.K.R. de  (kgf. 7575), 1ste Luitenant. 

Rooijen, D.L. van (kgf. 7576), Kapitein. 

Rosendal van, D.W. (kgf. 7573), 2e Luitenant. 

 

Sanders, J.W. (kgf. 32322), 2e Luitenant. Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit 

Stanislau. 

Scheffelaar, Dr. W.J. (kgf. 31985), Majoor arts, werd op 6 september 1944 te Breda 

gefusilleerd. 

Schils, J.D.L.  (kgf. 7591), 1ste Luitenant. 

Schiphorst, J.B.J.M.  (kgf. 7609), 1ste Luitenant. Gaf onder meer les in Oude 

Geschiedenis 

Schmoller Duitser in kamp Grüne. 

Schönfeld, Mr. J.   (kgf. 7898), 1ste Luitenant. 

Schuur, J.J. van der (kgf. 7590), 1ste Luitenant. 

Schwarz (kgf. ?), waarschijnlijk Swart (kgf. 105042) of Zwart (kgf. 7667). 

Ontsnapte uit Schildberg, maar liet zich weer gevangen nemen. 

Siepel Duitse Hauptmann. 

Slof, P.  (kgf. 7606), 2e Luitenant. 

Smorenburg, W.J.F.  (kgf. 7612), 2e Luitenant. 

Snip, J.G.   (kgf. 7601), 1ste Luitenant. 

Söhnchen, J.N.G.  (kgf. 7732), 1ste Luitenant. 

Stephenson, W.J.M.  (kgf. 7714), 1ste Luitenant. 

Stigter, H. (kgf. 271091), dokter. 

Stokreef, G.J.  (kgf. 98638), Paardenarts 1ste klasse. 

Stompf  (kgf. 7599), 2e Luitenant. 

Straalen, van  (kgf. 7587), hoofdaalmoezenier. 

Stulemeijer A.B.A.M.  (kgf. 7592), Majoor, aalmoezenier. Hij kwam op 25 juni 1943 

vrijwillig naar Schildberg, samen met Anne Nijenhuis. Op 15 juli 

1943 werd hij teruggestuurd naar Amersfoort. 
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Sweers  (kgf. ?), mogelijk1ste Luitenant A.J.A. Sweerst de Landas 

Wijborgh (kgf. 98890) of 2e Luitenant J.J. Zweeres (kgf. 7670). 

 

Taal, A.P.J.H. (kgf. 7620), 1ste Luitenant. Hij ontvluchtte tijdens de voetreis van 

Grüne bei Lissa naar Sagan. 

Termaat  (kgf. ?), waarschijnlijk 2e Luitenant J.W. Vermaat (kgf. 7637). 

Teurlings, G.J.J.  (kgf. 7614), 1ste Luitenant. Verjaardag op 5 maart 1944 

Trapman, Mr. F.J.J.  (kgf. 98708), Overste (Luitenant Kolonel). 

Turk, C.J.C.A. (Coty) den (kgf. 7613), Luitenant. 

Twerda, A.  (kgf. 7615), 2e Luitenant. 

 

Ummels, J.Th.  (kgf. 7325), Luitenant. 

 

Valentijn  mogeljik Valentijn P. van Coeverden (kgf. 7366). 

Veegens, Mr. D.J.  (kgf.98840), Kapitein. 

Veer, van der (kgf. 7633 of 7635), 1ste Luitenant. 

Ven, F.B.D. v.d.  (kgf. 31516), Kapitein. Weer ontmoet in Neu-Brandenburg. 

Venne, A.M.H. van de (kgf. 98954). Kapitein. Hij kwam 6 maart 1944 vanuit Mühlberg 

naar Grüne. Wordt in het dagboek meerdere malen aangeduid 

als òToontjeó. 

Verdult, M.W.   (kgf. 7327), 1ste Luitenant. 

Verkooijen  (kgf. 7737), Vaandrig. 

Vermeer, H.C.  (Kgf 7643), degene die op 24 september 1943 in Schilberg 

terugkwam vanuit Wollstein. 

Vlieger, S, de  (kgf. 98060), Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

Voorst van Beest, E. van (kgf. 7640), Kapitein. 

Voort, E. van der  (kgf. 7640), 1ste Luitenant, speelde bas in het orkest te Lissa. 

Vries,  J.E. de (Kgf 97212), 2e Luitenant die via Stalag IV-b Mühlberg naar 

Schilberg was gekomen. 

Vriesema, W.  (kgf. 7752), 1ste Luitenant. 

 

Weemaes, K.  (Kgf 271177), Aalmoezenier. 

Wesseldijk, Ds. W. (kgf. 7661) 1ste Luitenant Veldpredikant. 

Wierda, W.  (kgf. 7660), 1ste Luitenant. 

Wijk, van (kgf. 7740), 1ste Luitenant. 

Wildeboer, M.J.  (kgf. 7649), Kapitein. 

Willebrand, W.H.J.  (kgf. 7650), 1ste Luitenant. 

Willems, J.T.S.,  (kgf. 7664), Kapitein. 

Willems, Mr. J.H. of J.J. (kgf. 7647), 1ste Luitenant. 

Wolf. M.A.J. (kgf.96407), Kwam op 12 oktober 1943 aan vanuit Stanislau. 

 

Zanten, H. van (kgf. 7669), Kapitein. 

Zweeres  (kgf. 7670), 2e Luitenant. 
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4. Periode Schildberg 22  juni 1943 tot en met 8 december 1943 

Dinsdag 22 juni 1943 

Om 08.45 uur uit Venlo vertrokken en uitgeleide gedaan door de gehele familie. 

Gereisd met J. Toontje (kgf. 98954) en N. en in Nijmegen een vliegeraanval 

meegemaakt, waardoor de trein aanzienlijke vertraging. In Amersfoort grote drukte  

aan het station en overheerste het grijze uniform van het leger van õ40 het algehele 

beeld. Aldaar afscheid genomen van Miep en de overige familie. Met Toontje per 

vrachtauto naar het kamp in de Zonnebloemstraat, alwaar hij spoedig op vertoon van 

een Ausweis ontslagen werd. Aldaar uit Gestel aangetroffen Mr. R.J. Arnoldi  (kgf. 

7321), Mr. Klein (kgf. 7479 of 7481), de Jongh (kgf. 7461 of 7464), 1steLuitenant W. 

Wierda (kgf. 7660), de aalmoezeniers Stulemeijer (Kgf 7592) en Weemaes (Kgf 

271177) en de veldpredikers Ds. Matzer en Nijenhuis en uit de Ruwenberg: 1ste 

Luitenant Prof. Mr. P. Lieftinck (kgf. 7516), 1ste Luitenant Th.C.A. Nass (kgf. 7548) en 2e 

Luitenant A. Twerda (kgf. 7615). Van staf Maas-Noord 1ste Luitenant G.J.J. Teurlings 

(kgf. 7614) en Kapitein Ir. F.M. Oswald (kgf. 7753).  

ôs Middags nog bezoek van familieleden toegestaan door de commandant, 

Hauptmann Schilling. Het Rode Kruis deelt limonade, broodjes, sigaretten en koek uit, 

terwij l zuster Nefkens zich zeer verdienstelijk maakt voor verzorging van post, 

inkopen in de stad en opbellen van familieleden. Het diner bestaat uit stamppot 

worteltjes en is gezien de primitieve keuken vrij goed klaar gemaakt.  

 

's Avonds ontvangen we nog een halve Kuch, jam en reuzel. De aalmoezeniers mogen 

de stad in om contact op te ne men met de hoofdaalmoezenier van Straalen en 

nadere instructies en gegevens te ontvangen betreffende de geestelijke verzorging 

en eventueel meegaan in krijgsgevangenschap. De avondoefening wordt gehouden 

door majoor Stulemeijer. Om 21.30 uur taptoe en gaan slapen in barak E op houtwol. 

Slaapjes de kapiteins Willems (kgf. 7664) en Perquin (kgf. 7568 of 7744) uit Heerlen. 

Het kamp wordt bewaakt door Grüne Polizei en bestaat uit een tiental primitieve 

barakken. Rustig geslapen ondanks de vlieger en het afweer-geschut. 

 

Woensdag 23 juni 1943  

Aan een primitief kraantje gewassen en verder in de zon gelegen. õs Middags pakken 

en tellen der reizigers totaal 351. Aalmoezenier Weemaes (kgf. 271177) en Ds. Matzer 

(kgf. ?) worden ontslagen terwijl als geestelijke verzorgers meegaan Aalmoezenier 

Stulemijer (kgf. 7592) en Ds. Nijenhuis (kgf. 7543). õs Middags openluchtvergadering, 

waar het eerste der vele protesten werd uitgebracht tegen het vervoer in goederen -

wagens. Om 6 uur aantreden voor vertrek onder Kapitein Ir. J.A. Plaizier (kgf. 7566), 

die Nederlands kampcommandant wordt. We worden ingeladen in gesloten 

goederenwagens en reis ik in wagen 15 onder commando van Kapitein J.T.S. Willems 

(kgf. 7664). De bezetting bestaat uit 21 man, namelijk Kapitein J.T.S. Willems (kgf. 

7664), Kapitein Perquin (kgf. 7568 of 7744) en Kapitein C.W.A. van Rinsum (kgf. 7580), 
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Luitenants C.J.C.A. (Coty) den Turk (kgf. 7613), 1ste Luitenant J.J. van Raalte (kgf. 7572), 

1ste Luitenant W.H.J. Willebrand (kgf. 7650), Mr. Willems (kgf. 7647), Ds. Wesseldijk 

(kgf. 7661), 1ste Luitenant J.D.L. Schils (kgf. 7591), 1ste Luitenant J.G. Snip (kgf. 7601), 

1ste Luitenant T.C. Hoogland (kgf. 7451), 1ste Luitenant W. Neisingh (kgf. 7549), 1ste 

Luitenant J.A. Muntenaar (kgf. 7541), 1ste Luitenant M.W. Verdult (kgf. 7327), 1ste 

Luitenant G.J.J. Teurlings (kgf. 7614), 1ste Luitenant Muller  (7530, 7535 of 7542), 

Kooymans (mogelijk Kooiman, kgf. 7501), (Van) Merckel (kgf. 7539), van Rosendal 

(kgf. 7573) en Kapitein J. Brandt (kgf. 7363). 

 

Voor vertrek op de appèlplaats houdt Ds. Nijenhuis een toespraak, die eindigt met 

òLeve het vaderland en het huis Oranjeó, hetgeen door drie hoeraõs beantwoord 

wordt. Daarna afmars en worden de koffers per wagen naar de trein gebracht. De 

weg naar de trein was geheel afgezet met Grüne Polizei en voor het vertrek 

ontvingen we brood en worst. Per wagon twee tonnetjes als W.C. In Amersfoort en 

Apeldoorn veel publiek langs de baan met vlaggetjes,dat ons een hartelijk tot 

weerziens toeriep, toen we achter de tralies voorbij reden. In Bentheim vertrok de 

Nederlandse locomotief en in het voorbij rijen riep de machinist "Houdt je  taai en tot 

weerziensó. De laatste bevriende Nederlandse stem, die wij in jaren zouden horen. De 

wagen werd gereed gemakt voor die nacht en de houtwol uitgespreid. De overjas 

fungeerde als deken en de laarzen werden verwisseld voor pantoffels, een fles 

Armagnac zorgde voor een slaapmutsje. In Bentheim was reeds luchtalarm en werd 

vlug vertrokken. 

 

Donderdag 24 juni 1943 

Goed geslapen ondanks de harde ligging en te weinig dekking, om 09.30 uur te 

Hannover en 12.00 uur te Oebisfelde, waar we van het Duitse Roode Kruis door het 

raampje ieder een beker aardappelsoep kregen en de eerste vrouwelijke stationschef 

zagen. Bijna nergens mannen en alles erg vervallen en hier en daar stuk geschoten 

locomotieven en wagons. Verlaten en desolate boel. Wat goed was, kwam uit de 

bezette gebieden.'s Avonds kwamen we in een klein stationnetje in één der 

voorsteden van Berlijn, waar voor het eerst en het laatst de deuren opengingen, waar 

we op het perron soep ontvingen en brood en Goudse kaas, welke in Nederland niet 

meer te krijgen was, voor de verdere reis. De tonnetjes werden hier geledigd en de 

deuren weer gesloten. Er passeerden verschillende treinen met nieuw kustgeschut. 

Spoedig lag de hele zaak weer te slapen, 

 

Vrijdag 25 juni 1943 

Om 09.15 uur arriveerden we te Ostrowo en begonnen ons klaar te maken om uit te 

stappen. Om 10.50 uur arriveerden we te Schildberg, onze toekomstige woonplaats. 

Omgeven door onze beschermers trokken we in groepjes van 21 man het vervallen 

plaatsje binnen en werden naar de zogenaamde Entlausungsanstalt gebracht. 
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Het krijgsgevangenenkamp in Schildberg (tegenwoordig Ostrzeszów in Polen) bestond 

uit een met prikkeldraadafrasteringen afgezet gebied rond een seminarium en een 

gymnasium in het centrum van dit plaatsje. Het was dus geen kamp met houten of 

stenen barakken en wachttorens. 

In Ostrzeszów herinneren een groot informatiebord naast Zamkowa 4 en een museum 

in het stadhuis aan het verleden als krijgsgevangenenkamp, hoewel daar vooral de 

aanwezigheid van de Noorse officieren het onderwerp is.  

Het seminarium aan de huidige Sportowa 2, hoek Generala Wladyslawa Sikorskiego en 

het gymnasium aan de Zamkowa 21 te  Ostrzeszów zijn nog steeds als 

onderwijsinstellingen in gebruik. Het graf van luitenant Holthuis is nimmer naar 

Nederland overgebracht en bevindt zich met andere oorlogsgraven aan de zuidelijke 

rand van de begraafplaats Parafialny aan de Tadeusza Koŝciuszki 17. 
 

 
Plattegrond van Schildberg met de diverse locaties (Sem.= Seminarium, Richt.= Richthaus, Gym.= Gumnasium), 

getekend door een Noorse krijgsgevangene op 8 juli 1944 Let op: noord is naar beneden gericht !  

Bron: RA/RAFA-2017 Forsvarets krigshistoriske avdeling, Yf 203, 2105.5-2, zie: 

http://www.arkivverket.no/var/arkivverket/storage/images/media/ra -bilder/schildberg/55652  januari nor-

NO/Schildberg.jpg 
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Het station van Schildberg rond 1930 (foto internet)  

 

 

 
Het station van Schildberg (foto auteur, september 2015) 

 

De handkoffers werden vluchtig door een gangsterbende geïnspecteerd en door 

Engelse krijgsgevangenen op wagens geladen. Vervolgens in optocht door het stadje 

naar het Herlay Seminar,een oude vervallen, uitgeleefde kweekschool. 

Een deel o.a. de kerk dient nog voor Engels lazaret. De commandant maakte zijn 

excuses over het verblijf en zegde een beter toe, dat nog ingericht werd. 1ste 

Luitenant G.J.J. Teurlings (kgf. 7614) en ik zitten op kamer 22 met 34 man, houten 
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kribben drie hoog en een zak met houtwol om op te slapen. Alles even vies en vuil, 

Geen lakens, kussens of dekens. Daarom in eigen deken geslapen met handdoek als 

kussen. Gelukkig geen luizen. Dan was in Beekvliet anders en een ideaal verblijf met 

comfort. In den kelder is een wasgelegenheid met kraantjes boven troggen, die 

lekken en kan men nergens zijn spullen opleggen. Onze hoop is het nieuwe gebouw. 

Om 20.00 uur godsdienstoefening en om 22.00 uur het licht uit.  

 

Zaterdag 26 juni 1943 

Om 09.00 uur appèl en kregen we een kaart om naar huis te schrijven op 7 regels. 

Vervolgens weer controle der grote bagage en werd al het geld afgenomen en 

ontving ik een kwitantie voor f. 56,11.  

's Middags 2/7 brood + 1/4 stuk boter, dat tot Woensdag moest dienen. We kregen 

ieder een plaatje aan een touwtje, waarop ons gevangen nummer was ingegrift en 

zijn we nu definitief in den Duitse catalogus opgenomen. Om 13.50 uur het tweede 

appèl. We hebben Engelse koks en oppassers. De middag met 1ste Luitenant G.J.J. 

Teurlings (kgf. 7614) doorgebracht in de z.g. kantine met jokeren.  

17.30 uur eten halen namelijk aardappelen soep met vlees. Om 19.00 uur gods-

dienstoefening in de kantine. Vanwege het ondrinkbare water krijgen we om 20.00 

uur een flesje bier der brouwerij Hirsch te Ostrowo tegen 35 Pfennig. Gezellig aan een 

tafeltje met 1 ste Luitenant G.J.J. Teurlings (kgf. 7614), 1ste Luitenant J.H. Willems (kgf. 

7647) en 1ste Luitenant J.D.L. Schils (kgf. 7591) zitten jokeren.  

Om 22.00 uur taptoe. 

 

Zondag 27 juni 1943 

Om 07.30 uur Heilige Mis en 08.00 uur koffie met Jan en om 09.00 uur appèl. Om 

13.00 uur dineer: aardappelen jus en vlees. Gelezen. Om 14.00 uur koffie en 15.00 uur 

godsdienstoefening gejokerd en 2e rantsoen bier en om 23.00 uur taptoe. 

 

Maandag 28 juni 1943 

Om 07.30 uur Heilige Mis en 08.00 uur koffie . Begonnen met het dagboek. Alles even 

primitief . W.C. 28 stuks, waarvan zeven op een rij en er tegenover dito zonder 

schotjes en wordt er gezellig bij geconverseerd. Niets voor scrupuleuze mensen. 

Het Poolse bier is zeer goed en zijn we blij, dat het water onbetrouwbaar is. Vandaag 

regenweer. Het gebouw ligt aan de hoofdstraat en is geheel omgeven door 

prikkeldraad en op de hoeken staan op hoge palen huisjes, waarin schildwachten, 

mitrailleurs en schijnwerpers. Men ziet tenminste nog eens mensen op straat lopen, 

meestal vrouwen en kinderen. Zijn er meer dan 3 te gelijk, dan noemen wij het een 

volksoploop . Heden de personalia opgegeven en is het traktement f. 3.762,-- .  

Diner: krautsuppe, waar in een aardappel dreef. Hierover geprotesteerd. Gelezen en 

gejokerd. Souper: brood + een kwart blik leverpastei. In de kantine is geen bier. 
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Dinsdag 29 juni 1943 

Om 09.00 uur appèl, waarbij de verjaardag van prins Bernhard werd herdacht, Speech 

Nederlandse commandant en zingen van het Wilhelmus. Overal op de kamers 

werden nationale liederen gezongen. Diner: Stamppot spinazie met vlees. Gejokerd. 

In de kantine een bier en een limonade. Om 17.00 uur appèl en krijgen we per maand 

twee brieven en vijf briefkaarten om naar huis te schrijven. Om 19.00 uur 

godsdienstoefening. Om 20.00 uur in de kantine de herdenking van den verjaardag 

van prins Bernhard. Opening met gezang "wilt heden nu treden" . Rede Aalmoezenier 

A.B.A.M. Stulemeijer (kgf. 7592), die vooral wees op de plichtsbetrachting en 

principiële houding  van den prins, de grote steun van H.M. en zijn houding als hoofd 

van het gezin, die ook in ballingschap was gescheiden van zijn dierbaren ter wille van 

het vaderland en zijn rechtvaardige zaak, Vervolgens werd gezongen "Ik heb je lief 

mijn Nederlandó. Ds. Nijenhuis sprak over de verbondenheid van Nederland met 

Oranje. Aan den commandant kapitein Plaizier (kgf. 7566) werd een gedrukt 

Wilhelmus aangeboden om op zijn bureau te hangen aangezien een vaandel 

verboden was. 

1ste Luitenant Th.C.A. Nass (kgf. 7548) gaf een uiteenzetting over het Wilh elmus, dat 

hij vervolgens in zijn geheel declameerde. Kapitein Plaizier vertelde enige anekdotes 

over Prins Bernhard gedurende diens bezoek bij de troepen in de mobilisatie en 

vervolgens werd door allen het Wilhelmus gezongen. Het was een sobere, maar 

indrukwekkende plechtigheid. Een felicitatieregister werd ter tekening neergelegd.  

In de kantine een fles bier en om 22.00 uur verzamelen op de kamers en om 23.00 

uur de lichten uit. Slecht weer.  

 

Woensdag 30 juni 1943, 

Om 09.00 uur appèl en telling door een Hauptm ann, want volgens geruchten komt er  

heden een kolonel op inspectie. Smerig weer en guur en derhalve maar gejokerd. 

Diner: Soep met vlees + stamppot gedroogde kool.  Eerste kampkrant verschenen 

met aardige tekeningen van de reis. Bij appèl van 17.00 uur bezoek van een Kolonel, 

commandant  van het district Posen, die een echte Pruisische speech afsteekt, maar 

geschikter is dan hij eruit ziet. Souper: koffie, brood en jam. 19.00 uur godsdienst-

oefening. De krant wordt in de kantine opgeplakt en heeft terstond veel lezers. 

 

Donderdag 1 juli 1943 

08.00 uur thee en 09.00 uur appèl. Gejokerd en gelezen. Diner: vlees, aardappelen, 

groenten, jus. Kantine open en ieder een fles bier en een fles limonade. De Engelse 

oppassers vertrekken en worden vervangen door Russen, De beloofd e wandeling 

ging niet door b ij gebrek aan bewaking. Briefkaart aan W. geschreven. Souper: brood 

met boter.  Laatste stuk Nederlands brood  en kaas opgegeten. We mogen twee 

brieven en vier kaarten in de maand naar huis schrijven. 

Piwo= bier,  

zimma= koud  

chiepla= warm 
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Vrijdag 2 juli 1943 

Gejokerd en gelezen. Diner: aardappelensoep. De Russische kok, genaamd 

Tomosjenko, is beter dan zijn Engelse voorganger. Instelling diverse commissies.  

Kantinecommissie: Kapitein F.M. Oswald (kgf. 7753), Luitenant ter zee 2e Klasse 

Koopman (kgf. 7475) en 1ste Luitenant C. Grisnigt (kgf. 7417).  

Verplegingscommissie:1steLuitenant, H.W.J. van den Heuvel (kgf. 7430), E.H.E. Klein 

(kgf. 7479) en A. Morren (kgf. 7533). 

Redactiecommissie: Kapitein Boer,1steLuitenant J.J. van Raalte (kgf. 7572) en G. 

Abrahamsen (kgf. 7322), 2e Luitenant Zweeres (kgf. 7670) en J. Luber (kgf. 7506). 

Cursuscommissie: 1ste Luitenant Professor Mr. P. Lieftink (kgf. 7516) en Mr. R.J. Arnoldi 

(kgf. 7321).  

Souper: melk, brood, boter  en jam. 20.00 uur bespreking der lessen. 22.00 uur op de 

kamers en gekanker over hen, die vroeg opstaan en lawaai maken. 

 

Zaterdag 3 juli 1943 

Heilige Mis. Thee, brood en boter. Gejokerd. Diner: stamppot, kool en aardappelen. 

14.00 uur appèl. Kantine open en ieder een bier en een limonade. Nieuwe kampkrant 

(nummer 2) verschenen met gedicht op brievenbus en tekening òDichtung und 

Wahrheitó. 

Dichtung: inkwartiering met Poolse kamerkatjes. 

Wahrheit: achter prikkeldraad met Russische oppassers. 

 

Zondag 4 juli 1943 

Heilige Mis. 08.00 uur thee, brood en boter. Diner: aardappelen, jus, vlees. 16.00 uur 

kantine geopend en ieder twee flessen bier. 20.00 uur uitslag prijsvraag naam van de 

kampkrant. Uit de bus komt: òDe Af-wachteró. Jury: Kapitein Barendsen (T.J. Barends 

kgf. 7341), aalmoezenier en veldprediker. Onder leiding van Kapitein Jansen 

(waarschijnlijk K.F.A. Jansen kgf. 7458). 

Worden vaderlandse liederen gezamenlijk gezongen. Zelf draagt hij de Scheepspraet 

van Huygens voor. Dankwoord van Kapitein de Boer (kgf. ?) na debat met òDe Ster 

aan de Kettingó.  

 

Maandag 5 juli 1943 

Kamercorvee met Teurlings. 08.00 uur brood halen. 09.00 uur appèl, waarop de eerste 

brieven uit Nederland worden uitgereikt. Gejokerd. Diner: stamppot kool. Geen bier 

in de kantine. Eerste boeken voor de bibliotheek aangekomen. Mededeling voor 

verkiezing vertrouwensmannen. Kandidaatslijsten moeten voor woensdag ingeleverd 

zijn. Facteurs worden aangesteld. In de kantine gezeten en nog bier gekregen. Op de 

kamer gekanker over spreken met de Russische oppassers. 

 

Dinsdag 6 juli 1943 

Heilige Mis. 08.00 uur brood en boter. 09.00 uur appèl, waarop de kwestie over het 

spreken met de Russische oppassers behandeld wordt. Oprichting van een 
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juristenkring. Voorbereiding verkiezing vertrouwensmannen en samenstelling 

kiesreglement.  

Gisteren twee man naar oorlogslazaret in de buurt van Posen gezonden wegens 

darmziekte en ischias. Diner: stamppot aardappelen en groenten. 17.00 uur appèl.  

In het vervolg 3 brieven en 4 kaarten per maand of 10 kaarten. Morgen controle op 

alles wat drukwerk of portret is. Vingerafdrukken genomen. Om 19.00 uur 

godsdienstoefening. Op voorstel van Kapitein Willems (kgf. 7664) kandidaat gesteld 

voor de katholieke vacature. 

 

Woensdag 7 juli 1943 

Heilige Mis. Thee, brood, boter en jam. Stempelen van boeken en fotoõs. Diner: 

aardappelen, jus, vlees. Gejokerd. Nieuwe krant (nummer 3) is uitgekomen. Aardige 

tekeningen onder andere van de huisvesting, W.C. en òAls ik thuis komó. Om 17.00 

uur appèl op de kamers vanwege het slechte weer.  

 

Donderdag 8 juli 1943 

Morgen verhuizen. Indeling over de kamers in het nieuwe verblijf. Hierover 

onenigheid. Ben ingedeeld op kamer 35. Diner: stamppot groeten met vlees. In de 

kantine twee bier en gejokerd. Morgen koffercontrole door de S.D.  

Om 20.00 uur lezing door Kapitein J. van Ginhoven (kgf. 7420) over de Conventie van 

Genève. Vrij saai. 

 

Donderdag 9 juli 1943 

Om 05.30 uur Heilige Mis. Thee, brood en boter. 07.00 uur appèl. Om 07.30 begint de 

koffercontrole. Wij vertrekken met de 9 e groep. Om 11.30 zijn we in het Gymnasium 

en valt de ruimte erg tegen, evenals de wasgelegenheid, alleen zinnelijker.  

Diner: stamppot met kool. Gejokerd. Om 17.00 uur appèl. Op het bed twee lakens en 

een nieuwe zak met houtwol om op te slapen. Voorbereiding verkiezing 

vertrouwensmannen. Stembureau: Kapitein W. P.L.G. Meilink (kgf. 7534), 1ste Luitenant 

Mr. C.J. Mastenbroek (kgf. 7754) en 2e Luitenant Mr. C.E. Fromberg (kgf. 7406). 
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Voorzijde van het gymnasium van Schildberg met prikkeldraad omheining (foto met strepen via internet). 

 

 
Voorzijde van het gymnasium aan de Zamkowa 21 te Schildberg, met gewijzigde gevel (september 2015). 
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Achterzijde gymnasium met Noorse krijgsgevangenen (foto museum Ostrzeszów). 

 

 
Achterzijde van het gymnasium met appèlplaats (foto auteur, september 2015). 
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Kandidaten 1e  2e  3e stemming 

1ste Luitenant Mr. Arnoldi (kgf. 7321) 271 

Kapitein Barendsen (kgf. 7341) 324 

Kapitein Mr. B. Bichon van IJsselmonde 191 

Kapitein Mr. J. van Ginhoven (kgf. 7420) 40 24 

Kapitein J. Hasselbach (kgf. 7442) 48 27 

1ste Luitenant A. Hulscher (kgf. 7443) 48 6 

Kapitein W. Keereweer (kgf. 7472) 50 13 

Kapitein Mr. A. Klein (kgf. 7481) 49 3 

1ste Luitenant Prof. Mr. P. Lieftinck (kgf. 7516) 331 

1ste Luitenant Mr. P. Müller  101 57 40 

1ste Luitenant Th. Nass (kgf. 7548) 104 163 258 

1ste Luitenant Mr. J. Schönfeld (kgf. 7898) 26 

1ste Luitenant Mr. J. Willems 45 11 

Kapitein J. IJssenagger (kgf. 7665) 46 35 33 

 

Om 20.00 uur kiesvergadering. Het stembureau stelt zich voor en de kandidaten 

komen op het podium. Reglement wordt goedgekeurd met amendement, dat de 

vertrouwensmannen voor zes maanden na Duitse goedkeuring gekozen worden. 

Kwestie of de vergadering autonoom is, of dat Kapitein Plaizier (kgf. 7566) alles alleen 

kan regelen. Hierover groot debat. In kwestie verkiezing vertrouwensmannen is de 

vergadering autonoom. Van de kandidaten zullen de personaliën worden 

opgenomen om de keuzes te vergemakkelijken. 

 

Zaterdag 10 juli 1943 

Heilige Mis. Thee, brood, boter, jam. Om 09.00 uur appèl. Medegedeeld wordt, dat 

wij heden gefotografeerd zullen worden. Poolse meisjes, die tegen ons lachen, gaan 

voor 5 maanden naar een concentratiekamp. Diner: stamppot met kool. Indeling der 

cursussen wordt bekend gemaakt. Om 14.00 uur appèl. Het fotograferen gaat niet 

door. Aardappelen schillen door onze kamer. Zeldzaam slechte en vieze aardappelen. 

Om 18.30 verkiezing. In de kantine is weer bier en worden er vaderlandse liederen en 

liedjes op onze beschermers gezongen. Veel deining en veel publiek. 

 

Zondag 11 juli 1943 

Gezongen. Heilige Mis met koor onder 1ste Luitenant A.J. Krüger (kgf. 7494). Diner: 

aardappelen, vlees en jus. De nieuwe krant en rooster der cursussen wordt in de 

kantine opgehangen. Uitslag der stemming. Gekozen: Arnoldi, Barendsen, Bichon van 

IJsselmuiden en Lieftinck. Maandag herstemming voor de overigen. Mr. J.K.D. 

Schönfeld (kgf. 7898) is uitgevallen. Om 15.00 uur zingen in de kantine onder kapitein 

Jansen. In de kantine twee flessen bier. 
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Maandag 12 juli 1943 

Begin van de cursussen. Eerste brief naar huis gezonden. Nog steeds geen brieven 

ontvangen. Diner: stamppot met kool. Te weinig en gekanker. Herstemming voor 

vertrouwensmannen. Blijven voor de derde ronde: Müller, Nass en IJsenagger.  

Om 17.00 uur appèl. Mededeling, dat we hier kunnen laten wassen en dat we zeep en 

suiker zullen krijgen. Fotograaf aanwezig om fotoõs te nemen voor onze gevangenis 

papieren. Om 20.30 uur lezing door Kapitein de Jong over òde burgerlijke rechten der 

krijgsgevangenenó. Opening van de volksuniversiteit door prof. Lietinck. 

 

Dinsdag 13 juli 1943 

Heden wordt voor het eerst de was ingeleverd. De jongste Luitenant met de twee 

Vaandrigs worden met de inzameling belast. De stukken moeten met het 

gevangenisnummer worden gemerkt.  

 

Bezetting van de kamer: 

Kapitein H.A. Bosch (kgf. 7360) 

Kapitein K.F.A. Jansen (kgf. 7458) 

1ste Luitenant J.R. Janssen (kgf. 7456) 

Kapitein Mr. A. Klein (kgf. 7481) 

Kapitein Ir. N.C.F. Perquin (kgf. 7568) 

1ste Luitenant J.J. Willems (kgf. 7647) 

Kapitein en kameroudste C.W.K. van Rinsum (kgf. 7580) 

1ste Luitenant H. van Arkel (kgf. 7324) 

1ste Luitenant J.A. (Jan Andries) Baart (kgf. 7333) 

1ste Luitenant A.H. Boer (kgf. 7348) 

2e Luitenant F. de Bont (kgf. 7335) 

1ste Luitenant C.J. Carrière (kgf. 7369) 

1ste Luitenant H.J. Guyt (kgf. 7418) 

1ste Luitenant J.C. Hoogland (kgf. 7451) 

1ste Luitenant E.H.E. Klein (kgf. 7479) 

1ste Luitenant Dr. W.E. Kloosterman (kgf. 7487) 

1ste Luitenant Mr. P. Müller (kgf. 7542) 

1ste Luitenant J.A. Muntenaar (kgf. 7541) 

1ste Luitenant W. Neisingh (kgf. 7549) 

1ste Luitenant J.J. van Raalte (kgf. 7572) 

1ste Luitenant A.C. Reus (kgf. 7569) 

1ste Luitenant G.K.R. de Roos (kgf. 7575) 

1ste Luitenant J.D.L. Schils (kgf. 7591) 

1ste Luitenant G.J.J. Teurlings (kgf. 7614) 

1ste Luitenant M.W. Verdult (kgf. 7327) 

1ste Luitenant Mr. J.H. Willems (kgf. 7647) 

1ste Luitenant W.H.J. Willebrant (kgf. 7650) 

Luitenant ter zee 2e klasse J. Bergwerf (kgf. 7351) 
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2e Luitenant W. Brouwer (kgf. 7340) 

1ste Luitenant H. van den Doel (kgf. 7372) 

2e Luitenant W.J. van Ede van der Pals (kgf. 7387) 

2e Luitenant J.A. van Ewijk (kgf. 7390) 

2e Luitenant Mr. C.E.E. Fromberg (kgf. 7406) 

2e Luitenant J.F. Greup (kgf. 7415) 

2e Luitenant H.M.G. Menkhorst (kgf. 7526). 

  

Diner: aardappelsoep. Les van Aalmoezenier Stulemeijer over de Heilige Mis.  

Om 18.30 uur derde stemming over de vertrouwensmannen. 1ste Luitenant Th.C.A. 

Nass (kgf. 7548) wordt gekozen. Gelegenheid om te verzoeken het afgenomen geld 

naar huis over te maken. Beloofd wordt, dat morgen het kampgeld, zijnde 27 Reichs 

Marks voor de 1ste Luitenants, gedurende tien dagen zal worden uitbetaald.  

Veel gekanker over ligging, wasgelegenheid, eten, privaten, ruimte, etc.  

Kortom het is alles behalve een officierskamp. 

 

Woensdag 14 juli 1943 

Geen Heilige Mis, omdat de altaarsteen stuk is. Korte oefening. Om 09.00 uur appèl. 

De was wordt eindelijk definitief ingenomen. Wij ontvangen ieder een stuk zeep en 

een enveloppe met suiker. Bericht, dat de geestelijke verzorgers moeten vertrekken. 

De veldprediker wordt de Rode Kruis armband afgenomen. Oorzaak schijnt te zijn, 

zijn speech bij ons vertrek in Amersfoort. Deining in het kamp.  

Diner: nieuwe aardappelen, jus en vlees. College Oude Geschiedenis van 1ste Luitenant 

J.B.J.M. Schiphorst (kgf. 7609). Bridgedrive wordt uitgesteld. Om 20.00 uur officieel 

afscheid van de geestelijk verzorgers in de kantine met speech van Kapitein Plaizier 

en de beide vertrekkende geestelijke verzorgers. Bij de Rooms Katholieke 

godsdienstoefening wordt de aalmoezenier bedankt namens de parochie door 

Kapitein M.J. Frantzen (kgf. 7405). In de kantine weer bier.  

De aalmoezenier en veldprediker houden afscheidsreceptie op hun kamer, waar druk 

gebruik van wordt gemaakt. Nog steeds geen berichten uit Nederland. Er mag õs 

avonds na 18.00 uur in de keuken gekookt worden. 

 

Donderdag 15 juli 1943 

Om 08.00 uur godsdienstoefening en  laatste afscheid van de aalmoezenier. Gisteren 

werd de commissie van vertrouwensmannen door Kapitein Plaizier geïnstalleerd en 

verscheen het nieuwe nummer van de kampcourant met de portretten van de 

geestelijke verzorgers.  

Er zijn 3 zieken naar een lazaret vertrokken. Om 11.00 uur vertrek van de zielzorgers 

via Posen naar Nederland. Diner: groentesoep. Aan kampgeld ontvangen 47,85 RM. 

Om 18.00 uur godsdienstoefening door Kapitein Frantzen. Om 18.30 uur bridgedrive.  

Bier in de kantine. Twee flessen voor een sigaar. 
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Vrijdag 16 juli 1943 

Kapper salon geopend door een Pool, terwijl een Duitse soldaat gedurende de 

werkzaamheden aanwezig is. Een begin gemaakt met baden in de Entlausungs 

Anstalt, maar spoedig stop gezet wegens gebrek aan water.  

Eerste brieven uit Nederland aangekomen. Samenkomst van de kamerhoofden 

wegens vinden van een platluis. Schitterend weer. Om 20.00 uur voordrachtsavond 

van gedichten door 1ste Luitenant Th.C.A. Nass (kgf. 7548). Uit de kantine twee bier. 

Catania gevallen. 

 

Zaterdag 17 juli 1943 

Op appèl moet steeds in volledig tenue verschenen worden. Diner: koolflots. 

Zakboekjes moeten ter controle worden ingeleverd. Kamer met luizen is grondig 

gereinigd evenals de bewoners, zodat dit ongemak weer te boven is gekomen. 

Tweede brief naar huis geschreven, maar nog steeds geen bericht. Boekhandel 

geopend. Uit de kantine twee bier. 

 

Zondag 18 juli 1943 

Om 09.00 uur godsdienstoefening door Kapitein M.J. Frantzen (kgf. 7405). Boeken 

besteld, maar nooit ontvangen. Diner: aardappelen met jus en vlees. Voortzetting van 

de bridgedrive. Veel lijders aan ingewanden, waarvan verschillende met 39 graden. 

Nogal deining in het kamp. õs Nachts waken door de vrijwillige ziekenoppassers. 

 

Maandag 19 juli 1943 

Corvee. Thee, brood en honing. Aankomt van de nieuwe zielzorgers Aalmoezenier S.J. 

Morel (kgf. 7671) en Dr. A.W. Brink (kgf. 7672). Laatste nieuws uit Nederland. 1ste 

Luitenant J.J. van Raalte (kgf. 7572) ontvangt een telegram, dat in Amersfoort na ons 

vertrek aankwam en de geboorte van zijn dochter meldt. Een pracht staaltje van 

Duitse organisatie. Diner: koolflots.  

Baden in de Entlausungs Anstalt. Ieder 60 sigaretten, merk Haudegen, voor 0,93 RM. 

Om 19.00 uur eerste godsdienstoefening van de aalmoezenier en kennismaking. In 

de kantine twee bier. De zieken worden naar een nieuw opgericht Revier, een 

voormalige woning van Poolse zusters voor wijkverpleging gebracht. Om 20.00 uur 

leraren vergadering. Om 21.00 uur biertje op de kamer ter ere van de dochter van 1ste 

Luitenant J.J. van Raalte (kgf. 7572).  

 

Dinsdag 20 juli 1943 

Heilige Mis met zang. Diner: koolflots met kwark. õs Morgens om 06.00 uur een duif 

op de kamer en door Teurlings gevangen. 

Weer zieken naar het revier. Ontdekt wordt, dat 1ste Luitenant Van Ingen (Van Engen) 

lid van de N.S.B. is. Om 17.00 uur appèl. Hopeloos in de war en om 18.30 een nieuw 

appèl. Deining in het kamp over de houding van Kapitein Plaizier tegenover een 

Duitse onderofficier. Om 20.00 uur lezing van Luitenant ter zee 3e klasse J.H. Heier 

(kgf. 7452), over de inrichting en het leven op een onderzeeër.  
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Op de kamer zelfgemaakte broodtaart ter ere dochter van 1ste Luitenant J.J. van Raalte 

(kgf. 7572). 

 

Woensdag 21 juli 1943 

Heilige Mis. Op ziekenrapport naar het Revier geweest en pillen ontvangen voor de 

maag. Diner: gortsoep. Was teruggekeerd en 1,50 RM betaald. In de kantine twee 

bier. Intrekking geregelde godsdienstoefening en slechts tweemaal per week Heilige 

Mis. Cursussen zijn voorlopig verboden, totdat toestemming op het programma 

verkregen is. Over een en ander nogal deining in het kamp en de nodige protesten 

ingediend. 

 

Donderdag 22 juli 1943 

Kantine wordt ontruimd en de bewoners van de catacomben worden erin gelegerd. 

Diner: stamppot. Om 17.00 uur soep. Cursussen talen mogen doorgaan. õs Avonds 

bezoek van de veldprediker op onze kamer. Tot 01.00 uur achter de toonbank 

gezeten. 

 

Vrijdag 23 juli 1943 

Begonnen met gastenboek. Nog steeds geen brieven uit Nederland. Kantine betaald. 

Diner: aardappelensoep. 

 

Zaterdag 24 juli 1943 

Om 11.25 uur Zweedse les. Diner: stamppot koolraap. Getekend voor de krant. Uit de 

kantine een bier. Om 20.00 uur bierfuif op de kamer ter ere van verjaardag.  

Van de kamer een door 1ste Luitenant J.A. Muntenaar (kgf. 7541) gebakken broodtaart 

in de vorm van een jokerkaart en een speech van het kamerhoofd en Kapitein 

Perquin (kgf. 7568 of 7744). Achter de toonbank druk. 

 

Zondag 25 juli 1943 

Gezongen Heilige Mis in de catacomben. Om de twee weken was inleveren. Morgen 

wordt vo or het eerst naar het sportveld gegaan. Diner: zuurkool met bal gehakt.  

Brief naar Venlo en Ruys. Nog steeds geen berichten. 

 

Maandag 26 juli 1943 

Baden. Gastenboek overgeschreven. Diner: koolflots. Sporten. Palermo is gevallen. 

Leren rikken en pesten. Bij de cursussen in het vervolg een tolk als toeziende voogd. 

Van 1ste Luitenant W. Vriesema (kgf. 7752) een tekening gekregen. 

 

Dinsdag 27 juli 1943 

Geruchten over het aftreden van Mussolini. Dictaten bijgewerkt. Diner: stamppot met 

groenten. Op appèl zestig brieven uitgedeeld. Wij ontvangen lucifers, per man een 

half doosje. Kapitein Berends jarig en voor het front van de troep gefeliciteerd. 
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Woensdag 28 juli 1943 

Aankomst van een Nederlandse Majoor arts met 5 hospikken en 2 officieren en 5 

vaandrigs  1). Diner: groenflots. Om 14.00 uur Maleis. Gerucht dat alle reserve-

officieren zich 15 augustus aanstaande moeten melden. 

 

Donderdag 29 juli 1943 

Pakjes mogen gestuurd worden, Cursussen gaan weer gewoon door. Kamerwacht. 

Diner: soep. Godsdienstoefeningen mogen weer iedere dag gehouden worden. 

 

Vrijdag 30 juli 1943 

Incident bij appèl tussen een Duitse onderofficier en leider van het ziekenrapport. 

Diner: aardappelensoep. Kousen gestopt. Haar laten knippen. Om 17.30 uur pap. 

Vierde brief naar huis geschreven. Eten en brood voor zaterdag door de dokter en de 

voedingscommissie afgekeurd. 

 

Zaterdag 31 juli 1943 

Er is officieel geprotesteerd tegen het uitblijven van port en het eten. Diner: 

aardappelen en kool. Om 20.00 uur cabaret. 

 

Zondag 1 augustus 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: stamppot en bal gehakt. Nieuwe Feldwebel. Morgen 

wordt voor het laatst drukwerk en fotoõs afgestempeld. Om 20.00 uur cabaret. 

 

Maandag 2 augustus 1943 

Was inleveren. Op het appèl verschillende officieren flauwgevallen wegens 

onvoldoende voeding.  Diner: koolflots. Vreselijke hitte. Douche. Geen sport en geen 

brieven. 

 

Dinsdag 3 augustus 1943 

Diner: stamppot groenten. Proclamatie over de post die aller beroerdst functioneert.  

Enquête over de oorzaken van de stagnatie van brieven. Om 20.00 uur openlucht -

lezing van Luitenant ter zee der 3e klas Heier (kgf. 7452) over onderzeeërs. Hut van 

oom Jan geopend. Geen kantine. 

 

Woensdag 4 augustus 1943 

Heilige Mis. Om 11.00 uur lezing van 1ste Luitenant Ir. Engelbrecht (waarschijnlijk E. 

Engbert kgf. 7393): de Slavische talen en het Russische alfabet. Diner: aardappelen-

soep. Geen brieven, maar 6 pakjes uit Nederland gearriveerd. Luchtalarm en alle 

lichten uit. õs Nachts storm, waarbij een raam sneuvelt. 

 
1 Volgens de Ab- und Zugangslisten waren dit Majoor W.J. Scheffelaar Kgf 97200, C. de Heer Kgf 97197,  

K. Scheygrond Kgf 97198, C. Aldus Kgf 97199, M. Schop Kgf 97203, A. Donsen Kgf 97204, B.A. Hammers Kgf 

97205, J. Mastop Kgf 97206, H. Repko Kgf 97207, L.A.H. Enthoven Kgf 97211, J.E. de Vries Kgf 97212, J. Sterk Kgf 

97213, P. den Broeder Kgf 97214 en C.J. Broering Kgf 97215. Bron: Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv164 en 

inv. 020. 
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Donderdag 5 augustus 1943 

Verjaardag van Prinses Irene. Diner: stamppot kool. Om 16.00 uur taart gebakken 

door 1ste Luitenant J.A. Muntenaar (kgf. 7541) ter ere van de Prinses met speech door 

Kapitein C.W.A. van Rinsum (kgf. 7580) en A.B.C. door 1ste Luitenant J.J. van Raalte 

(kgf. 7572). In de kantine weer bier.  

Dertig brieven uit Nederland gekomen. Om 19.00 uur cabaret in de open lucht. In de 

pauze een biertje. Na gesprek van Van Ingen 2) met een schildwacht komt er een 

Duits verbod om verder te gaan met het cabaret en moet iedereen naar binnen.  

Om 21.00 uur worden alle lichten uitgedraaid. Stemming zeer geladen over dit 

ongemotiveerd e optreden. 

 

Vrijdag 6 augustus 1943 

Geen brieven. Diner: aardappelsoep. Geen bijeenkomsten mogen meer gehouden 

worden zonder toestemming van de commandant. Het Duitse Rijk kan na deze 

maatregel weer rustig verder leven en hoopt hierdoor de oorlog te winnen.  

 

Zaterdag 7 augustus 1943  

Diner: aardappelen en kool. Brief geschreven. Orel gevallen. 

 

Zondag 8 augustus 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: aardappelen, kool en kwark. Teurlings in de lappen-

mand. 

 

Maandag 9 augustus 1943 

Om 11.00 uur lezing over de liturgie van de Mis. Diner: stamppot kool. Brief aan 

Zweedse gezant over de stagnatie van de post verzonden. Regenweer. Verzuimd de 

sterke van de kamer op te geven en voor straf van de voedselcommissie geen brood, 

boter en jam voor morgen 10 .00 uur. Deining op de kamer. 

 

Dinsdag 10 augustus 1943 

Kamerwacht. Diner: aardappelensoep. Bij het appèl wordt bekend gemaakt, dat er in 

het kamp een individu rondliep in uniform van 1ste Luitenant, die zich van de 

gemeenschap had afgescheiden (van Engen). Kleermakerij in bedrijf. 

 

Woensdag 11 augustus 1943 

Uit diverse brieven wordt een bericht samengesteld van Nederlands nieuws en  

õs avonds medegedeeld aan het kamerhoofd, die voor verdere publicatie moet 

zorgen. Diner: gruttensoep. 80 RM. Naar Nederland overgemaakt. Om 19.30 lezing 

door de 2e Luitenant N. Laterveer (kgf. 7518) over: Movy Making. 

 

 

 
2 Dit betreft F.A. van Engen kgf. 7389, die op 9 maart 1944 vertrok naar de SS Sanitätsamt Berlin (Nationaal 

Archief, collectie 2.13.98, inv. 52, melding  43 van 30 juni 1944). 
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Donderdag 12 augustus 1943 

Op ziekenrapport geweest. Gewogen en 3 Kg afgevallen. Bevorderd tot maagpatiënt 

en ingedeeld bij de dieetpatiënten. Diner: aardappelenpuree en vlees. Om 14.00 uur 

juristenkring. Bij appèl medegedeeld, dat zij die in burger of in Duits uniform 

ontvluchten, kans lopen om als spion gefusilleerd te worden. Een en ander in strijd 

met de Conventie van Genève. Om 19.30 uur bruine bonen. In de kantine scheer-

mesjes te verkrijgen. 

 

Vrijdag 13 augustus 1943 

Baden. Diner: aardappelensoep. Briefkaart aan Ch. Voor medische verklaring omtrent 

maagbloeding. Om 15.00 uur les E.H.B.O. Om 17.00 uur uitdeling van vele brieven. 34 

man hebben nog niets ontvangen.  

Om 21.30 uur mededelingen van de kameroudste en voorlezing van het kamp-

reglement. Hierin wordt onder andere gesproken over opberging van kleren, etc. in 

kasten en deponeren van papierresten in bakken, terwijl geen kasten en bakken 

aanwezig zijn en niet eens behoorlijke ruimte om te zitten. Geklaagd over de kwaliteit 

van de jam en besloten dit soort in het vervolg te weigeren. Grote discussie over al 

dan niet protest bij de Zweedse gezant en het Internationale Rode Kruis over de 

ligging en voeding.  

 

Zaterdag 14 augustus 1943 

Om 07.15 naar het revier om gewogen te worden; 62 Kg. Diner: puree met vlees. 

Luchtalarm oefening. Om 14.00 uur appèl. Instelling van een Kapitein van de week. Hij 

draagt een oranje band, waarop in zwart een W. Die nog geen brief ontvangen 

hebben moeten naam en gevangen nummer opgeven. Broek gerepareerd. 

 

Zondag 15 augustus 1943 

Gezongen Heilige Mis. Appèl in de gangen. Diner: salade, aardappelen en jus. 

Aankomst van reserve officieren uit Stanislau, onder anderen 2e Luitenant J. 

Köhler ( kgf.  105043) . 2e Luitenant C.B. Kuenen (kgf. 105041) in Breslau ontvlucht 3).  

Nieuwe kamporders onder andere na 22.00 uur moet ieder op de kamer zijn. Vanaf 

die dag wordt de òSalle des Pas Perdusó in de catacomben in gebruik genomen. Na 

het protest nieuw soort jam ontva ngen. Maansverduistering. 

 

Maandag 16 augustus 1943 

Was ingeleverd. 60 sigaretten ontvangen voor 1 RM. Diner: aardappelenpuree en 

vlees. De censoren worden in Posen beëdigd. In het vervolg de appèls om 09.00 en 

17.00 uur en 12.00 uur diner. Geen brieven en geen kranten. Om 19.30 uur soep 

gebrouwen. Om 22.00 uur achter de toonbank verdreven. 

 

 
3 Volgens de Ab- und Zugangslisten van Stalag 371 waren dit G.C. Meulder 105037, J.M.M. Hornix 105038, J. 

Köhler 105043, C.B. Kuenen 105041, H.E. Oving 105040, H. Swart 105042 en T.F. van der Werff 105039. Bron: 

Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv164. 
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Dinsdag 17 augustus 1943 

Brief van tante J. ontvangen. Diner: puree en vlees. In de kantine twee bier. 

Hauptmann Sjörnick vervangen door Hauptmann Siepel (opa). Om 17.30 uur soep. 2e 

Luitenant C.B. Kuenen (kgf. 105041) gevangen binnengebracht en interessant nieuws 

over zijn expeditie. 

 

Woensdag 18 augustus 1943 

Heilige Mis. Soep, aardappelen en grutten. Weer geen brief. Om 20.30 uur lezing 

door 1ste Luitenant Th.C.A. Nass (kgf. 7548).  

 

Donderdag 19 augustus 1943 

Brieven mogen niet meer genummerd worden, zodat de controle over wegraken 

moeilijker wordt. Diner: aardappelen met vlees. Om 19.00 uur bonen. Protestbrief aan 

het O.K.W. wordt aangeplakt ter kennisgeving aan de kampbewoners. 

 

Vrijdag 20 augustus 1943 

Baden. De eerste zending Amerikaanse pakketten komen onder groot gejuich het 

kamp binnen. Diner: puree. Brief van tante J. Was terugontvangen. 

 

Zaterdag 21 augustus 1943 

Gewogen: 63,25 Kg. Diner: puree. Om 13.30 uitbetaling kampgeld.  

27 RM ontvangen. Om 14.00 uur eerste uitreiking van de Amerikaanse Rode 

Kruispakketten. Inhoud: blikje gemalen koffie, pak cake, twee stukken chocolade, een 

pak kaas, zakje zout en peper, vijf pakjes sigaretten á twintig stuks, vijf doosjes 

lucifers. Deze gaven mogen ongeopend worden meegenomen. Benevens de 

volgende blikjes: limonade, melk (poeder), boter, corned beef, leverpastei, sardines, 

zalm, varkensgehakt.  

De blikken worden geprikt, maar kunnen ongeopend in depot worden gegeven. 

Alleen blik varkensgehakt en melk meegenomen. Grote feeststemming in het kamp 

en de stemming stijgt merkbaar. In de kantine geen bier maar lucifers, knopen, 

scheermesjes, naalden, stopnaalden, etc. Copieus gesoupeerd. Geen brieven. 

Hauptmann Moos wordt de nieuwe commandant. õs Avonds in de kamer en in het 

gebouw veel deining.  

 

Zondag 22 augustus 1943 

Gezongen Heilige Mis. Om 11.00 uur echte koffie. Diner: rauwe groenten. 

Aardappelen, jus en vlees. Zwemmen van de eerste ploeg. Sigaar van Kuenen. 

Briefkaart van Fabius. Bij souper laatste stuk varkensgehakt opgegeten. 

 

Maandag 23 augustus 1943 

Grote opwinding over verhuizing van 70 man naar een villa, het zogenaamde 

òRichtershausó. 

Diner: puree. Deze week mag 2 uur gewandeld worden. õs Nachts flink onweer. 
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Bij de W.C. in de catacomben staat men in de file. Naar huis geschreven. 

 

Dinsdag 24 augustus 1943 

Drie man naar het lazaret in Wollstein. Diner: puree. Nog geen brief van huis. Bericht 

dat wij vrijdag gaan wandelen. Perquin in de lappenmand. Twee officieren uit 

Nederland aangekomen.  

 

Woensdag 25 augustus 1943 

Diner: aardappelsoep. In de kantine twee bier. Deining over de verhuizing. 

 

Donderdag 26 augustus 1943 

Rekwest over het uitblijven en achterhouden van mijn brieven via de 

kampcommandant verzonden aan de Zweedse gezant.  

Diner: puree. Door toevoeging van corned beef een smakelijk maal. Bij appèl eindelijk 

de eerste brief van W. Teruggeschreven. Om 21.00 uur bonen met overgebleven 

puree. 

 

Vrijdag 27 augustus 1943 

Van 9.15 tot 12.15 uur gewandeld. Eindelijk eens buiten de draad en in een schijn van 

vrijheid met slechts twee bewakers. Zeer zonnig en weinig gerust. De gehele ploeg 

komt doodmoe thuis.  

Diner: aardappelen. Om 17.30 soep. Brief van W. van 27 juli 1943 

 

Zaterdag 28 augustus 1943 

Gewogen in het revier: 63,40 Kg. Brief tante Thr. Diner: puree. Brand in de 

pannenfabriek. 

 

Zondag 29 augustus 1943 

Gezongen Heilige Mis. 

 

Maandag 30 augustus 1943 

Baden gaat niet door wegens gebrek aan bewaking, Cabaret en feestrede van 1ste 

Luitenant Prof. P. Lieftinck (kgf. 7516) door de Duitsers verboden. Diner: puree. 1ste 

Luitenant M.W. Verdult (kgf. 7327) in de lappenmand. Telegram aan Hare Majesteit 

mag niet doorgaan. 

 

Dinsdag 31 augustus 1943 

Gezongen Heilige Mis met Te Deum. Om 09.00 uur appèl met toespraak van Kapitein 

Barends (kgf. 7341) en zingen van het Wilhelmus. Gaan wandelen in het bos en gerust 

bij de watermolen. Brouwer zijn horloge verloren en teruggevonden. Om 11.00 uur 

Wilhelminakoek. Tweede Amerikaanse pakket uitgereikt. Diner: aardappelen, 

groenten en kwark. õs Middags sportspelen, onder andere touwtrekken, 

behendigheidswedstrijd. Bij avondappèl speech van Kapitein Plaizier en driewerf 
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hoera op Hare Majesteit. Om 19.00 uur Julianasoep. Clandestiene speech van 1ste 

Luitenant Prof. P. Lieftinck (kgf. 7516)  en voordracht Wilhelmus door 1ste Luitenant 

Th.C.A. Nass (kgf. 7548). Boven het publicatiebord een groot portret van Hare 

Majesteit getekend door 2 e Luitenant W.J.F. Smorenburg (kgf. 7612). Op de kamer 

door 1ste Luitenant C.J. Carrière (kgf. 7369) getekende menuõs.  

Nog al deining in het gebouw en opgewekte stemming. Geen brieven. 

 

Woensdag 1 september 1943 

Heilige Mis. Schone lakens. Briefpapier en kaarten voor september uitgedeeld. Het 

uniform van de 1ste Luitenant van Ingen (Van Engen) werd, terwijl hij in het waslokaal 

was, van de officiers onderscheidingstekenen ontdaan, hetgeen laconiek op het appèl 

werd medegedeeld. Diner: aardappelensoep. 1ste Luitenant van Ingen uit het kamp 

vertrokken en logeert nu op de Orts -commandantur. Brief van Ch. met de medische 

verklaringen ontvangen. Finale van de volksspelen. 1ste Luitenant G.J.J. Teurlings (kgf. 

7614) in de lappenmand. 

 

 
Vertrek van Van Engen (kgf. 7389) 4) 

 

Donderdag 2 september 1943 

Heilige Mis. 80 RM op 23 augustus 11. Per giro overgemaakt naar Nederland 60 

Haudegens ontvangen. Regeling en de namen van de verhuizers naar het 

Richtershaus zijn bekend gemaakt. Brief van W. Diner: puree. J.D.L. Schils in de 

lappenmand. Havermout gegeten bij de Stanislauers. Bezoek van een Kolonel. 

 

Vrijdag 3 september 1943 

Wandelen (in noordwestelijke richting) naar de Engels Mühle, Ortsamt Wanda. Zeer 

mooie bossen met een meertje.  

 

 
4 Nationaal Archief, collectie 2.13.98, inv. 52, melding  43 van 30 juni 1944 
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De Engelsmühle (watermolen) ten noordwesten van Schildberg, topografische kaart 1940. 

 

 
De verbouwde Engelsmühle in 2015 (foto auteur, september 2015). 

 

Diner: puree. In de kantine 5,20 RM betaald. Om 19.00 uur bonen. Bezoek van Kuenen 

en Köhler in de nachtpit achter de toonbank. 

 

Zaterdag 4 september 1943 

Gewogen in het revier: 64,05 Kg. C.B. Kuenen (kgf. 105041) voor het front van de 

troep gestraft met 10 dagen kamerarrest voor zijn ontvluchting op het station van 

Breslau. Nog al deining over het al of niet tekenen van de verklaring dat we onder de 
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Duitse wetten staan. Diner: puree. Was terug ontvangen. Uit de kantine drie bier. Jicht 

in linkerarm. Kapitein C.W.A. Van Rinsum (kgf. 7580) in de lappenmand. Engelsen 

geland in Italië.  

 

Zondag 5 september 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: aardappelen en jus. Kwestie over Joodse officieren 5). 

 

Maandag 6 september 1943 

Eerste Nederlandse pakketten aangekomen. Diner: puree. 

 

Dinsdag 7 september 1943 

Heilige Mis. Teurlings en Perquin krijgen pakjes. Diner: puree. 45-jarig 

regeringsjubileum van Hare Majesteit. Om 14.00 uur gaat de straf van Kuenen in en 

wordt hij opgesloten in kamer 25 en om de 3 uur gelucht. Contact met hem is door 

de Duitsers ten strengste verboden. Om 17.30 pap. 

 

Woensdag 8 september 1943 

Gewandeld naar het Poolse kerkje op de heuvel. Aardig uitzicht.  

Diner: aardappelensoep. Brief van W. van 24 augustus 1943 

 

 
Pools St Nicolaas kerkje aan de Swietego Wojciecha ten zuiden van Ostrzeszów  

(foto auteur, september 2015). 

 

 
5 Het was bij de Duitsers bekend dat er zich onder de krijgsgevangenen 16 man bevonden die een Joodse 

achtergrond hadden (onder andere gehuwd met  een Joodse vrouw). Onder hen bevonden zich: Mann (kgf. 

96403), Bierman (kgf. 96406), Hamburger (kgf. 96405), de Jongh (kgf. 7461), van Zanten (kgf. 7669), Lopez 

Cardozo (kgf. 96401), Meeder (kgf. 7531), van den Bergh (kgf. 7354). In januari 1945 werd door de kampleiding 

een poging ondernomen om hen af te scheiden van de rest van de krijgsgevangenen.  
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õs Avonds laatste portie bruine bonen. De afvalkistjes waarop de Nederlandse 

driekleuren geschilderd waren moeten verwijderd worden. Een nieuw bewijs hoe klein 

een zogenaamd groot land kan zijn. En toch zullen ze de oorlog verliezen. 

 

Donderdag 9 september 1943 

Gezongen Heilige Mis. Verjaardag van de Aalmoezenier. Italië gecapituleerd ondanks 

verwijdering van de kistjes en grote vreugde in het kamp. Diner: puree. Om 19.30 uur 

havermout. 

 

Vrijdag 10 september 1943 

Baden. Diner: aardappelensoep. Om 3 uur cursus EHBO. Reeds vier dagen geen jam 

meer van het hotel. Verhaal over de gevangenneming van Mussolini in de kranten en 

val van Stalino. Om 17.30 soep. Wilde geruchten over de toestand in Italië en Turkije.  

De Noor se krijgsgevangene officieren betrekken het S eminarium  6). 

 

 
Noorse Krijgsgevangenen op de binnenplaats van het seminarium  

(foto collectie musuem Ostrzeszów). 

 

 
6 De Noorse agenten vertrokken uit Hvalsmoen in twee groepen. De eerste bestond uit 612 man. Zij waren op 7 

september 1943 per trein vervoerd naar Oslo met het schip "Isar" naar Stettin en van daaruit met de trein naar 

Schildberg. De tweede ploeg bestond uit 343 mannen en verliet Hvalsmoen op 12 september 1943 Ook zij werden 

per trein naar Oslo gebracht, dan met het schip "Donau" naar Stettin en vervolgens per spoor naar Grüne bei 

Lissa. Ploeg 1 is aangekomen in Schildberg op 11 september 1943 (volgens het dagboek Müller dus op 10 

september 1943) en werd ondergebracht in een nieuw gebouw, dat oorspronkelijk was bedoeld als een seminarie. 

Bron: http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=64&lang=no. 
 

http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=64&lang=no
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De voorkant van het seminarium aan de  Sportowa 2, hoek Generala Wladyslawa Sikorskiego  

(foto auteur, september 2015). 

 

Zaterdag 11 september 1943 

Gewogen in het revier: 64,45 Kg. Inspectie door een Duitse Kolonel. Diner: puree en 

vlees. Voor vier dagen jam ontvangen. Om 20.00 uur havermout. Zending 

Amerikaanse Rode Kruis pakjes aangekomen. 

 

Zondag 12 september 1943 

Gezongen Heilige Mis. Mariopol gevallen. Diner: aardappelen, bieten en jus. Brief van 

W. van 18 juli 1943 õs Avonds op kamer met biertje de verjaardag gevierd van 

Brouwer en Kloosterman. 

 

Maandag 13 september 1943 

Om 11.00 uur cursus liturgie door de Aalmoezenier. Diner: puree.  

In het vervolg alleen dinsdag en vrijdag blikje halen. 

 

Dinsdag 14 september 1943 

Wandelen gaat niet door wegens te weinig belangstelling. Het derde Amerikaanse 

pakket ontvangen. Diner: puree. Om 17.30 uur grutjespap. Om 20.00 uur havermout. 

Befelhlstelle wordt ontruimd door de Duitsers en betrokken door een deel van de 

aula bewoners.  
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De baarden moeten afgeschoren worden. Op de kamer rouleren de Kapiteins mee in 

het corvee en krijgen bovendien weekdienst als controle. Nogal deining hierover. 

 

Woensdag 15 september 1943 

Morgen vertrekken drie man, onder andere (Mr. B.) Bichon (van IJsselmonde) 

met een Ausweis voor goed naar Nederland  7). 

Diner: aardappelsoep. Volgens de dokter moeten de maagpatiënten op een kamer en 

zal dit gebeuren na de verhuizing naar het Richtershaus. Circulaire naar huis gestuurd, 

waarin vermeld staat wat niet gestuurd mag worden. 

 

Donderdag 16 september 1943 

In de kantine 3 RM betaald. Diner: bieten en aardappelen. Verzoek aan de 

Nederlandse Commissie van de Wehrmacht om thuis het volledige traktement uit te 

betalen. 

 

Vrijdag 17 september 1943 

Gewandeld naar de Cholusmühle.  

Diner: aardappelen en jus, 1 uur contra appèl. Uit het bewaakte revier zijn gedurende 

het ziekenrapport Van Helsdingen (kgf. 7437) en Rentjes (kgf. 7583) ontsnapt . 

Geen officier mag meer het kamp verlaten, tenzij om dringende redenen en onder 

zware bewaking. Om 17.00 uur appèl. Donderspeech van de Duitse Kolonel van 

Bossche, waar veel Wurst in voorkwam. 

Hij noemde het Verletzing des Roten Kreuzes n.b. uit een met prikkeldraad en 

schildwachten omgeven huis en eindigde met de woorden: òWenn Sie Kerl sind, 

sollen Sie das hier machenó.  

Alle gunsten ingetrokken. Badinrichting weer eens defect. Om 17.30 uur soep. Om 

20.00 uur erwtensoep. Kuenen uit arrest ontslagen. 

 

 
7 Dit waren R. Bichon van IJsselmonde (Kgf 7344), D.F.P. Hoegen (Kgf 7426) en A.C.M. Teurlinckx (Kfd 7622).  

Bron: Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv164. 
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De Cholusmühle (watermolen) ten noordwesten van Ostrzeszów (foto auteur, september 2015). 

 

Zaterdag 18 september 1943 

Was terugontvangen. Diner: aardappelen en jus. Debat met Teurlings over het 

tekenen van de beroepsofficieren. Op de kamer zang. 

 

Zondag 19 september 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: aardappelen, jus en kwark. Vijf nieuwe gasten 

gearriveerd  8). Kandidaatstelling voor vertrouwensmannen verlengd. De Duitse 

onderofficier Koleritsch brengt aan Kapitein Willems (kgf. 7664) rapport uit, dat alles 

rustig is. Brood gekocht voor 8 sigaretten. 

 

Maandag 20 september 1943 

Zij, die nog in burger rondlopen, moeten hun pak inleveren en worden verblijd met 

een stel vodden, welke zij weigeren aan te trekken, zodat 8 officieren in hun 

ondergoed rondlopen. Kandidaten voor vertrouwensman zijn: Kapiteins Kereweer 

(kgf. 7472), Luurs, Klein, Kroneman en 1ste Luitenant Bartels. De kamerhoofden 

worden opnieuw gekozen. Geen uitbetaling van traktement, omdat de administratie 

weer eens in de war is. 

 

 

 

 
8 Deze zijn niet in de Ab- und Zugangslisten terug te vinden. Bron: Nationaal Archief collectie 2.13.98, inv164. 
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Dinsdag 21 september 1943 

Kamerhoofd gekozen. Diner: aardappelen. Verhuizing van aula naar Befehlstelle. Om 

5.30 gruttenpap. 

 

Woensdag 22 september 1943 

Diner: aardappelensoep. Brieven van Tok, v.d. K., Ruys, Fontyne en W. van 6 augustus 

1943 

Verkiezing vertrouwensman vacature Bichon. 

W. Bartels  62 stemmen 

Kroneman 33 stemmen 

Kereweer 56 stemmen 

Klein  102 stemmen 

J. Luurs 68 stemmen 

Herstemming tussen Klein en Luurs. 

 

Donderdag 23 september 1943 

Sokken gestopt. Diner: puree. Bij herstemming Kapitein Klein met 150 tegen Kapitein 

Luurs met 123 stemmen gekozen. Bezoek van Kolonel van Bossche op de kamer in 

verband met slechte licht. Brief van W. van 7 september 1943 Om 19.00 uur 

tomatensoep. 

 

Vrijdag 24 september 1943 

Russische oppassers vertrokken en vervangen door Italianen. Geen vooruitgang. 

Van Helsdingen en Reintjes bij de Zwitserse grens gevangen en teruggebracht. Diner: 

puree. Brief van Frans. De Italianen worden weer vervangen door Serven.  

Uit Wolstein vier zieken teruggekomen  9), namelijk van Leeuwen, van Renesse, 

Beyerink en van der Meer. Gerucht gaat dat zij aldaar de Engelsen zouden verraden 

hebben door het bestaan van de radio aan de Duitsers bekend te maken. Nogal 

deining.  

De verjaardag van 2e Luitenant J.A. van Ewijk (kgf. 7390) op de kamer met een biertje 

gevierd. 

 

Zaterdag 25 september 1943 

Heilige Mis. Om 11.00 uur contra appel. Diner: aardappelensoep. Bij het appel 

Beyerink en Van der Meer gerehabiliteerd. Heden en morgen wegens gebrek aan 

brandstof geen zelf koken. 

 

Zondag 26 september 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: puree. õs Avonds geen licht en op de gangen 

stallantaarns. 

 
9 Dit waren volgens de Zugangslisten 6 man: G.P. Hol (Kgf 7447), J.J. van Leeuwen (Kgf 7522), A. van Renesse (Kgf 

7577). H.C. Vermeer (Kgf 7643), M.W. Beijerinck (Kgf 7336) en F.J.A. van Dalen (Kgf 7398). Bron: Nationaal Archief 

collectie 2.13.98, inv164. 
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Maandag 27 september 1943 

Heilige Mis. Baden gaat niet door wegens gebrek aan de installatie. Broek 

gerepareerd. Was terug. Diner: ongeschilde aardappelen. Bij appel medegedeeld, dat 

de Luitenants Van Leeuwen (grenadier) (Kgf 7522) en van Renesse (Kgf 7577) 

buiten de kampgemeenschap zijn geplaatst . Om 19.30 havermout. De zelfde 

verlichting als gisteren. 

 

Dinsdag 28 september 1943 

Diner: puree. Een onzer stoelen achter de toonbank gegapt. Om 6 uur soep. 

 

Woensdag 29 september 1943 

Heilige Mis. Eerste invasie van de Abwehr. Na het appel mag niemand meer naar de 

kamers vanwege de Prüfung of te wel de gapperij en pesterij. In de kantine gegeten. 

Op onze kamer had het onderzoek van 72 koffers plaats door 10 schofjes en mocht 

maar één Nederlandse officier aanwezig zijn ter zogenaamde controle. Van mij 

gegapt een scheerapparaat (elektrisch), drie blikken en verschillende doosjes met 

medicijnen en briefpapier. Tijdens het onderzoek moeten de officieren buiten in de 

regen blijven rondlopen en verstrekte de kant ine 2 Haudegens (sigaretten) en koffie. 

Diner: aardappelensoep. Om 15.00 uur was het onderzoek geëindigd en vertrokken 

de dieven met enige gevulde zakken. Hulde.  

Om 20.30 uur havermout. 

 

Donderdag 30 september 1943 

Na het appel weer een inval en onderzoek aan den lijve naar identiteitskaarten. 

Protest dat het onderzoek door burgers en politie geschiedde, hetgeen strijdig is met 

het verdrag van Genève, aangezien we krijgsgevangen officieren zijn en geen 

misdadigers. Het grapje duurde tot 12 .00 uur. Diner: stamppot met wortelen. Haar 

laten knippen door onze Servische hofbarbier. Nieuwe Amerikaanse pakketen 

aangekomen. Tijdelijk kamer 33 met de kongsi betrokken. 

 

Vrijdag 1 oktober 1943 

Brief aan W. Diner: aardappelen. Suiker halen. Om 17.30 gruttenpap. 

 

Zaterdag 2 oktober 1943 

Boeken inleveren aan bibliotheek. Diner: stamppotwortelen. Jam halen. Voor oktober 

75 Haudegens en een doosje lucifers ontvangen. õs Avonds kortsluiting op kamer 33 

en alles boven in duister. Gerepareerd door Perquin. Bericht dat het elektrisch 

scheerapparaat zal worden teruggegeven en ontving ik reeds de bus zout retour. 

Nieuwe regeling voor het zelf koken, in het vervolg zullen volgnummers worden 

uitgegeven. De was terugontvangen en niets gegapt. Kamer 33 afgesloten met 

hangslot. 
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Zondag 3 oktober 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: stamppot wortelen, vlees en kwark. Om 20.30 

havermout met rozijnen. Om 21.00 uur appel door Hauptmann Moos en duurde dit 

feest tot 21.45 uur. Klok een uur terugzetten. 

 

Maandag 4 oktober 1943 

Pakje via het Zweedse gezantschap ontvangen, waaruit een peperkoek en de 

rookwaar verdwenen waren. Dit laten constateren door de Kapitein van de week P.J. 

Davids(e) (kgf. 7373) en een vertrouwensman. Brief W.  

1ste Luitenant P.H.N. van Dijk (kgf.  7377) probeert vermomd als oud vrouwtje 

via de badploeg te ontsnappen, maar wordt terstond gegrepen.  Uitdeling van de 

pakjes wordt terstond stopgezet. Waarin een groot land klein kan zijn.  

Diner: stamppot wortelen. Uitdeling pakjes wordt voortgezet. Protest aan de Zweedse 

gezant over de diefstal van mijn pakje aan Plaizier ter tekening afgegeven. 

 

Dinsdag 5 oktober 1943 

Heilige Mis. Diner: aardappelensoep. De burgerkleding welke in het seminarium in 

beslag is genomen, zal weldra naar huis worden gezonden. Geruchten over landingen 

in Vlaanderen en Katwijk. 

 

Woensdag 6 oktober 1943 

Diner: stamppot bonen. Aankomst van drie kisten van het Engelse Rode Kruis. 

 

Donderdag 7 oktober 1943 

Uitdeling van de Engelse gaven, ieder 200 sigaretten. Liesje geschreven. Protest aan 

O.K.W. en Zweedse gezant aangeplakt. Zeer uitvoerig (26 punten) over ligging, 

voeding en behandeling. Diner: puree. We mogen de elektrische scheerapparaten 

naar huis zenden, benevens enige andere dingen. Heb verzonden een stuk zeep, 2 

paar sokken en een pakje Old Gold. Incident van Rinsum / Perquin. Teurlings in bed 

met een stijf been. 

 

Vrijdag 8 oktober 1943 

Gewekt door het vallen van een Rode Kruis doos met blikjes op mijn hoofd en neus 

stuk. Diner: aardappelen met grutjes. Kribben op kamer 33 gezet en eveneens op 

kantine. Italianen begonnen met vullen van stroo zakken. 
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Kist van Noorse Rode Kruis in de collectie van het museum van Ostrzeszów (foto auteur, september 2015). 

 

Zaterdag 9 oktober 1943 

Bezoek van de Internationale Rode Kruis commissie10). Bezoek aan onze kamer, terwijl 

de Serven aan het poetsen waren. De kamer is met te veel mensen bezet en er is te 

weinig ruimte. Diner: aardappelen. De groenten worden door de dokter afgekeurd en 

naar de keuken teruggebracht.  

Kamer 33 zal maandag aanstaande bezet worden. Wie zal het zijn ? 

Om 17.30 uur grutjespap. Om 20.15 uiteenzetting door 1 ste Luitenant Prof. Mr. P. 

Lieftinck als voorzitter van het college van vertrouwensmannen over het 

overhandigen memorandum aan de Internationale Rode Kruis commissie en de 

conferentie met hen. Om 21.00 uur de viering van de verjaardag van J.E. de Vries (Kgf 

97212) met bier en taart. 

 

Zondag 10 oktober 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: aardappelen, vlees, jus en kwark. õs Avonds op 

verjaardingsfeest bij 1ste Luitenant K.A.M.A. Gulikers (kgf. 7421). 

 

 
10 Bezoek door Bubb, Mayer en Ruggli, zie D.J. Smits òOnder de vlaggen van Zweden en het Rode Kruisó, p. 158.  

Op die plaats echter alles onder Oflag XXI-C geplaatst, waar eveneens XXI-D is bedoeld. 
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De keuken in het gymnasium met Noorse krijgsgevangenen (foto museum Ostrzeszów). 

 

Maandag 11 oktober 1943 

Brief aan W. Was ingeleverd. Diner: puree. Tweede deken ontvangen en schone 

lakens. Geen brood aangevoerd. Om 6 uur soep en bruine bonen. In Engeland wordt 

volgens de Gefreiter honger geleden. 

 

Dinsdag 12 oktober 1943 

Geen brood en boter. Geen uitreiking van blikjes. Diner: puree. Zeer weinig. Uit 

kamer 33 verdreven wegens aankomst van 16 officieren  uit Stanislau 11). Tafel in 

bewaring gegeven aan de Aalmoezenier en de bank op de kamer gezet. Deining over 

de voedselcommissie. Kussens gekregen.  

 

Woensdag 13 oktober 1943 

In beslag genomen blikjes worden teruggegeven. Een blik boter bedorven. Pakje van 

H. inhoud: peperkoek, sigaren, koffie, cracks, suiker, 2 pakjes pepermunt en pot jam. 

Diner: aardappelsoep met grutten. Bericht dat we na 1 november brief en kaarten 

met antwoordformulier zullen krijgen.  

 

Donderdag 14 oktober 1943 

Heilige Mis. 90 pakjes gearriveerd, onder andere voor Willems en Teurlings. Diner: 

aardappelsoep. Praatavond op de kamer met als inleider Kapitein Janssen over het 

onderwijs. Om 5.30 gortpap. 

 
11 Dit betrof: J.W. Sanders Kgf 32322, H. de Fremery Kgf 32365, M. Lopez Cardozo Kgf 96401, J. de Haas Kgf 96402, 

F.A. Mann Kgf 96403, J. Rodrigues de Miranda Kgf 96404, D.A. Hamburger Kgf 96405, A. Bierman Kgf 96406, M.A.J. 

Wolf Kgf 96407, M.J. Aldenkamp Kgf 96408, H.A.G. Hermans Kgf 96409, W.D. de Jong Kgf 96410, P. van Notten Kgf 

97748, J.L. Buytendijk Kgf 97749, S. de Vlieger Kgf 98060, J. Koldenhof Kgf 98061, J. Julius Kgf 103397. Bron: 

Nationaal Archief, collectie 2.13.98, inv. 11 Ab- und Zugangslisten Stalag 371.  
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Vrijdag 15 oktober 1943 

240 pakjes gearriveerd, onder ander door mij van W. Diner: aardappelen en grutjes. õs 

Nachts om 01.00 uur luchtalarm in Schildberg. Toen we gewekt werden, werd juist 

het signaal veilig gegeven. 

 

Zaterdag 16 oktober 1943 

Brief van W. Amerikaanse pakketten uitgedeeld. Diner: puree, zeer weinig. Sinds drie 

dagen brandt de verwarming zeer flauw. Kees door de knie gezakt en bezocht. 

Nieuwe keuken van Kapitein J. IJsenagger (kgf. 7665) bezocht. Om 20.00 uur 

havermout. 

 

Zondag 17 oktober 1943 

Gezongen Heilige Mis. Diner: aardappelen, vlees, jus en kwark. Onrust in het stadje, 

patrouilles van SD en Landwacht. 

 

Maandag 18 oktober 1943 

Sokken gestopt. Brief W. Diner: puree. õs Avonds bezoek op de kamer van de 

Servische vaandrig. Vrij communistisch en zeer anti-Engels. 

 

Dinsdag 19 oktober 1943 

Kleren versteld. Brief W van 18 augustus 1943 Diner: puree. Deining over de 

voedselcommissie en de klachten hierover. 

 

Woensdag 20 oktober 1943 

Jas gestopt. Diner: puree. Keukenconflict opgelost. De voedselcommissie neemt 

ontslag en bij toerbeurt doet ieder drie weken dien st in de keuken. In de bibliotheek 

nieuwe boeken gearriveerd. 

 

Donderdag 21 oktober 1943 

Klachtenboek in de keuken van Kapitein IJssenagger. Diner: puree. Om 14.00 uur 

havermout met krenten en kindermeel geleverd door Perquin. Soep van het gesticht. 

Voor het Richtershaus bestaat weinig animo meer. Schoenen ter reparatie ingeleverd. 

 

Vrijdag 22 oktober 1943 

Brief van tante J. Diner: aardappelensoep. Om 14.00 uur wandelen naar de 

pannenbakkerij. Brood voor vier dagen. Om 17.30 soep. 

 

Zaterdag 23 oktober 1943 

Pakje van W. : corned beef, vet en peperkoek. Diner: ongeschilde aardappelen en jus. 

Deense pakketten gearriveerd, maar de Amerikaanse zending laat zich wachten. Om 

22.00 uur uit de kantine gegooid door de Duitse controle. Op de vraag, of dit hok een 

officierscasino was, moest zelfs de Duitse onderofficier ontkennend antwoorden. 
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Zondag 24 oktober 1943 

Gezongen Heilige Mis. Voor het eerst de wijwaterbak in gebruik genomen, gemaakt 

uit een melkbus. Collecte voor de Missie. Diner: aardappelen, jus en kwark. Om 17.30 

uur havermout uit de nieuwe keuken. 

 

 
Het Richtershaus aan de Zamkowa 30 te Ostrzeszów (foto auteur, september 2015). 

 

Maandag 25 oktober 1943 

Baden. Op het appèl bekend gemaakt, dat op kamer 14 een geval van 

kinderverlamming is geconstateerd. De kamer wordt geïsoleerd en de bewoners 

tweemaal per dag gelucht. Diner: aardappelen. Bij middagappèl wordt bekend 

gemaakt, dat de patiënt Luitenant Holth uizen ( = Holthuis kgf.  7441) is overleden   

Drie minuten stilte  12).. Om 05.30 soep. Om 07.00 uur herdenking in kamer 10, welke 

is ingericht als chapelle ardente. Op drie dekens een kruis van witte lakens en op tafel 

de Nederlandse vlag, waarop een lezenaar in zwart. Treffende toespraak van Dr. Brink. 

Wie zal de volgende zijn ? 

 

Dinsdag 26 oktober 1943 

Requiemmis. Vertegenwoordigd zijn alle Nederlandse kampautoriteiten. De 

begrafenis (van Luitenant E. Holthuis) zal donderdag aanstaande plaats hebben, 

 
12 Dit is Luitenant der 2e klasse E. Holthuis, 10 R.I., geboren 29-04-1916 te Haarlem. In krijgsgevangenschap 

overleden 25 oktober 1943 te Pstrzeszow (Polen), begraven R.K. begraafplaats Ul. Kostiuszki 14 Ostrezszow, vak 

links, rij 3, nr. 1 (bron oorlogsgravenstichting).  Het graf draagt een metalen naamplaat met het opschrift òEkbertus 

Holthius 25 10 1943 Ró. 






















































































































































































































