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1. Inleiding door de bewerker 
 

Eduard Arij Stuut werd op 17 juni 1903 te Rotterdam geboren 1). Hij was een zoon van 

Eduard Stuut en Margarietha Havelaar. Hij trouwde met C.F. Stuut-Kok en woonde in 1943 

aan de Eemnesserweg 188 te Hilversum. 

 

Het voor u liggende dagboek bevindt zich in de collectie van het Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie (NIMH) te Den Haag, collectie Mojet. Het dagboek in deze collectie is een 

bewerking van het originele manuscript door wijlen de heer E.A.B. Stuut, zoon van E.A. Stuut. 

Met toestemming van de heer R. Stuut, kleinzoon van E.A. Stuut is het dagboek door mij 

opnieuw bewerkt. De nieuwe bewerking is uitgevoerd omdat het één van de weinige 

dagboeken is dat de kampen Stalag III-b Fürstenberg, het daaronder ressorterende 

Arbeitskommando Greibensee en het Zweiglager Gross Lübars van Stalag XI-a beschrijft.  

In de versie die zich bevindt in de collectie Mojet is niet duidelijk wat de plaats van het 

Arbeitskommando is binnen de organisatie van Stalag’s en Schattenlager 2), omdat in de 

betreffende versie het eerste gedeelte van het dagboek ontbreekt. 

 

Tijdens de bewerking is het dagboek gecontroleerd aan de hand van archiefstukken uit het 

Nationaal Archief en eerdere publicaties met betrekking tot de krijgsgevangen Nederlandse 

onderofficieren en soldaten. In een aantal gevallen is middels een noot een verwijzing naar 

een bron, of een korte nadere uitleg toegevoegd. Waar sprake is van een verkeerde 

schrijfwijze van namen (vaak kenden men elkaar onvoldoende om de exacte schrijfwijze van 

de naam te kennen), zijn deze namen direct door mij gecorrigeerd. Zo veel mogelijk zijn aan 

de vermelde 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 17 zugang Stalag III-b Fürstenberg en 2.13.98 inv.43 Abgang 

Stalag XI-a Altengrabow. Waar sprake is van tijdsaanduidingen zoals 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. 

 

 

E. van der Most © 

Gouda, 21 januari 2020 

                                            
1  Veel Ab- und Zugangslisten vermelden een foutieve datum in juli 1903 (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 

inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a Altengrabow). 

2  Het begrip “Schattenlager” is geformuleerd in “Mühlberg 1939-1948: ein Gefangenenlager mitten in 

Deutschland“, door Achim Kilian, 2001. 
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2. Lijst van personen die voorkomen in het dagboek. 
 

De onderstaande lijst is door de bewerker toegevoegd en bevindt zich dus niet in het originele 

dagboek. 

 

Abrahams, J.B.A. kgf. 104166 Sergeant, K.M.A. 

Annevelink, E. kgf. 104167 Sergeant, 20 R.I. 

Annevelink, G.W. kgf. 104175 Sergeant, 20 R.I. 

Bastiaanse, J.W. kgf. 104118 Fourier, 5 R.I. 

Bijl, O.A. kgf. 97202 Officier van gezondheid 

Bijsterveld, C.W. van kgf. 105299 Sergeant, 18 R.I. 

Braat, J. de kgf. 104137 Sergeant, R.Wielrijders 

Brink, J. van kgf. 104162 Sergeant-Majoor, J.S.K. 

Brouwer, Freerk  kgf. 104171  Sergeant, 12 R.I. 

Gelens, H.J. kgf. 105539 Sergeant, R.Genie 

Hoogenboom, R.H. kgf. 104185 Fourier, 11 R.I. 

Jerphanion, Jacques kgf. 104192 Fourier, 7 R.S. 

Kroeskop, H.  kgf. 104172  Sergeant, 20 R.I. 

Kroon, A.W. kgf. 104615 Majoor, Kon. Marine 

Laan, B. van der kgf. 104178  Fourier, 7 R.I. 

Liefheid, G.P. kgf. 104676 Sergeant-Majoor, Kon. Marine 

Ligtelijn, M. kgf. 104168  Sergeant, 7 R.I. 

Mathijssen, Jan kgf. 104221 Sergeant, 12 R.I. 

Mathijssen, W.J. kgf. 104140 Sergeant, 1 R.Wielrijders 

Pelt, M. van kgf. 103339 Sergeant, 7 R.I. 

Pijne, Jan kgf. ? 

Peters, P.H. kgf. 104185 Korporaal, 15 R.I. 

Roest, J.S. kgf. 104164 Wachtmeester, Remonte Depot 

Veen, Lieuwe van der  kgf. 104154  Sergeant-Majoor, 20 R.I. 

Veer, A.J. de kgf. 104114 Wachtmeester, 2 R.H.M. 

Verberk, Th.J. kgf. 104214 Wachtmeester, 2 R.V.A. 

Vin, E.M.J. de kgf. 104122 Korporaal, Cav. Rijschool 

Zee, Heere van der kgf. 104217 Sergeant-Majoor, 17 R.I. 

 

Fengler   Duitse onderofficier 
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3. Stalag XI-a Altengrabow 
 

Het tijdvak van 8 mei tot en met 29 juni 1943 is in het dagboek niet beschreven. 

Dit gedeelte bestreek de verplichte oproeping om te verschijnen in Amersfoort op 7-5-1943,  

het transport naar en het verblijf in het Stalag XI-a Altengrabow. 

 

 
Arnhemsche Courant 30 april 1943 
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Sergeant Stuut werd op 7 mei 1943 in Amersfoort gevangen genomen. Hij vertrok dezelfde dag 

per trein naar Stalag XI-a Altengrabow, waar hij op 8 mei 1943 binnenkwam. 

Voor een beschrijving van de reis vanaf Amersfoort en de eerste dagen in het kamp 

Altengrabow is hieronder een gedeelte van het dagboek van Grenadier A.M. Veltkamp (kgf. 

104075) gekopieerd. Grenadier Veltkamp werd gelijktijdig met sergeant Stuut 

gevangengenomen en naar Stalag XI-a Altengrabow getransporteerd. 

 

 
Ligging van Stalag XI-a Altengrabow ten opzichte van omringende landen (Google Earth) 

 

Vrijdag 7-5-1943 

Gezamenlijk met andere collega’s wandelden wij in de richting van het kamp aan de Zonne-

bloemstraat, alwaar wij ons moesten aanmelden. Als no. ontving 188 wat recht gaf op een 

hap eten. Vele handen werden gedrukt met collega’s die wij in jaren niet meer gezien 

hadden. Tegen 14.00 uur gingen wij eten en bleek dat 473 beroepsmilitairen zich hadden 

aangemeld voor krijgsgevangenschap 3). 

Om 17.00 uur aantreden voor de afmars. In ploegen van 30 man ging het voorwaarts naar de 

spoorwegovergang bij Birkhoven alwaar de goederenwagons gereed stonden. 

Om 17.30 uur zaten wij met 30 man in de wagon. Verder was er aanwezig een baal houtwol 

en één ton met zand, waaruit wij opmaakten dat het reisje wel eens lang zou kunnen duren. 

De deuren werden gesloten en gegrendeld. Van te voren werd de mededeling gedaan dat 

iedere poging tot ontvluchten met schieten belet zou worden, omdat er ook een bewakings-

detachement meeging. Wij zaten dus in een veewagon opgesloten en konden er niet uit, 

                                            
3  Op 8-5-1943 werden in Altengrabow de kgf. nummers 104001 tot en met 104473 ingeschreven (bron 

Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a Altengrabow). De kaft van deze lijst 

vermeldt de datum van 13-5-1943. 
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tevens wisten wij ook niet waar of wij heengebracht zouden worden. Om 18.30 uur werd 

door een kleine opening in de goederenwagon het brood aan ons uitgereikt, per drie man 

een Duits brood, plus zes gekookte worsten per vijf man een worst. Ieder ongeveer een stuk 

van 1 cm lengte. Om 19.00 uur zet de trein zich in beweging en al spoedig bemerkten wij dat 

wij richting Zwolle gingen.  

 

Zaterdag 8-5-1943 

Om ongeveer 24.00 uur passeerden wij (Bad) Bentheim en verdwijnt het Nederland achter 

ons. Alles is donker, van slapen komt niet veel. Het houtwol hielp niet veel om op te zitten, 

omdat je achterste pijn begon te doen. Ondanks alle ellende in de wagon heerste er toch 

nog humor en werd er af en toe smakelijk gelachen om de diverse gezegden die gezegd 

werden.  

Wij passeerden Rheine, Laggenbeck, Osnabrück, Wissingen, Melle, Löhne, Minden, 

Dankersen, Evesen, Bückeburg, Korchhorsten, Stadthagen, Haste, Wunstorf, Dedensen, 

Seelze, Hannover, Braunschweig, Helmstedt, Eisleben, Maagdenburg waar de trein stopte. 

Het was toen 11.45 uur. Hier ontvingen wij weer door het luikje brood en worst.  

We vertrokken om 13.00 uur en passeerde te 14.15 uur het plaatsje Loburg. Verder zagen wij 

onderweg Belgen die op het land werkten, Polen, Russen en vrouwen die op spoorlijnen 

werkten. Opvallend was het dat je in straten op grote wegen, stations geen mannelijke 

personen zag. Ook op het bouwland zag je niemand werken terwijl het land er overal even 

prachtig uitzag en keurig onderhouden. Te circa 16.00 uur bereikten wij het plaatsje 

Altengrabow wat bleek het einddoel van onze reis te zijn, zodat onze reis 21 uur had 

geduurd en wij dus een heel eind van huis waren. 

U kunt begrijpen dat wij blij waren dat de deuren opengingen en we uit mochten stappen en 

weer verse en frisse lucht konden happen. Na ca. 20 minuten gelopen te hebben met af en 

toe halt houden, in verband met de zware koffers die wij bij ons hadden, bereikten wij het 

kamp en zag men dat dit alles omgeven was met prikkeldraad, zodat van dit moment ons 

vrijheid ontnomen was. De commandant van het kamp deelde ons mede dat wij, tegen het 

beleid, voor de arbeidsinzet ingezet zouden worden enz. waarna een flink gebrom naar 

voren kwam. Verder deelde hij mee dat wij voor één nacht in een bepaalde barak onder-

gebracht worden, daar wij eerst ontluisd moesten worden. Daarna gingen wij naar de 

bestemde barak (voormalige paardenstal). Zo was de eerste kennismaking met de 

Wehrmacht, wetende dat wij allen zo van huis kwamen. 
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De voormalige paardenstallen (bovenste deel foto) van Stalag XI-a Altengrabow 

 

Om 18.00 uur kregen wij gelegenheid ons te gaan wassen. De koffers werden opgeborgen in 

verband met te weinig ruimte en moesten geïnspecteerd worden. Om 20.00 uur gingen wij 

thee halen (een soort kamille thee). We waren blij iets warms naar binnen te krijgen.  

Om 21.00 uur gingen wij naar bed, kregen 2 dekens extra omdat wij op de planken moesten 

liggen, doch ondanks onze moeheid sliepen wij heerlijk en merkte wij van de hardheid niets, 

daar wij allen ruim 38 uur in touw waren geweest en het hobbelen in de wagon voor ons niet 

mee is gevallen. 

 

Zondag 9-5-1943 

Het is zondag 04.00 uur reveille. Alles wat in ons bezit was moesten wij medenemen en wij 

gingen in de richting van de badloods voor de ontluizing. Het bad was heerlijk en de kleding 

die uitgestoomd werd heeft niet te lijden gehad. Om 08.00 uur waren wij in de ons 

aangewezen barak waar wij in voorlopig zouden blijven. De ligging was hier beperkt.  

De indeling was 200 man in één barak, waar een Wachtmeester 1e klasse Martinus Hulmer 

(kgf. 104040) commandant over werd omdat deze de Duitse taal machtig was en voor ons 

het een en ander naar voren kon brengen. Niet te min was het zo gelegen, wanneer je ging 

liggen moest blijven liggen en kon je je niet meer omdraaien of je moest je buurman wakker 

maken.  

Om 12.30 uur kregen wij voor het eerst middageten, wat bestond uit aardappelen met 

aardappelennat en gort. Het was wel te eten, doch ik kon het niet door mijn keel krijgen, 

zodat ik aan een half portie genoeg had. Om 13.30 uur was het brood en thee ontvangen. 

Per 7 man één Duits brood voor twee maaltijden. Hieruit merkte ik wel, dat het niet lang zou 

duren of ik at alles, want ’s avonds en ’s morgens één sneetje brood met ’s middags die 

aardappelsoep met inhoud, die had je nodig om niet te veel te verzwakken en er viel aan 

“niet lusten” niet te denken.  
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Maandag 10-5-1943 

Om 05.30 uur stonden wij op en gingen ons wassen. Om 07.00 uur eten brood.  

Om 08.00 uur appèl en werd tevens 10 mei 1940 herdacht. De koffers werden gehaald en 

geïnspecteerd, doch alles mochten wij behouden. De koffers werden weer naar zolder 

gebracht en er werd meegedeeld dat wij iedere dag 1 uur in de gelegenheid werden gesteld 

om wat uit de koffers te halen. 

Om 11.00 uur eten wat bestond uit aardappelen met aardappelnat, waarin gestampt gort en 

stokvis met graat en al. Het geheel leek op aardappelsoep. Veel water zat er in en op een 

moment had je een volle buik, maar na een uur of anderhalf was het net of je niets gegeten 

had. Om 12.00 uur weer appèl en moesten het in je bezit zijnde Hollandse geld inleveren. 

Hierna ontvingen wij een injectie tegen tyfus op de linker borst. Daarna rust.  

Om 14.00 uur samen met van Dijk, Brouwer en Kroepskop onze naam, adres, enz. opgeven 

en ieder een krijgsgevangenen nummer ontvangen, dat wil zeggen een plaatje met koord. 

Op mijn plaatje stond Kr. Gef. Stalag XIA Nr 104170. 

Daarna nog een vingerafdruk en de dienst voor vandaag was weer afgelopen.  

De behandeling blijft goed en aan het eten moet men wennen. Brood en marmelade 

ontvangen. Om 17.00 uur brood eten. Overigens weer wat wandelen een bridge maken en 

om 21.00 naar bed. 

 

 
“Zugangslist” van Stalag XI-a Altengrabow (Nationaal Archief, coll. 2.13.98, inv. 42) 
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Een zinken identificatieplaatje van Stalag XI-a, zoals Stuut dat kreeg 

(hier afgebeeld is het plaatje van Korporaal A.F. Eskes kgf. 106593) 

 

Dinsdag 11-5-1943 

Om 05.30 uur opgestaan en goed geslapen. Om 07.00 uur eten, één snee brood.  

Om 08.00 uur appèl, daarna weer rusten. Om 09.30 uur weer appèl. Onderkleding wordt op 

een lijst op je naam ingevuld. Daarna voor afwisseling op het sportterrein wat marscheren en 

liederen zingen om wat fit te blijven. Om 11.00 uur eten, aardappelsoep. Slapen tot 14.00 

uur. Om 17.00 uur weer één snee brood met kamille thee, verder rust. Tegen de avond 

komen de Russen voor de dag met een harmonica en brengen zang en Russische dansen 

naar voren. Wij laten ons niet onbetuigd en zingen ook enige Hollandse liederen. Om 21.30 

uur gaan wij naar bed. 

 

Woensdag 12-5-1943 

Om 06.00 uur op, wassen, eten. Om 08.00 uur appèl, naar sportterrein, zingen en rusten. Om 

11.00 uur weer eten aardappelsoep met postelein waarin stukjes varkensvlees.  

Om 12.30 uur gaan baden. Na terugkomst mochten wij een brief schrijven naar huis en 

waren dol gelukkig dat wij dat mochten doen. Binnen korte tijd zat iedereen in de barak op 

bed (want stoelen en tafels kregen wij niet) een brief te schrijven. Op je bed deed je alles, 

slapen, eten, lezen, bridgen, scheren. Ergens anders was geen plaats, of je moest blijven 

staan. Het weer is zeer mooi en wij doen niet veel. ’s Avonds weer dans en zang van de 

Russen. Om 21.30 naar bed. 

 

Donderdag 13-5-1943 

Vanaf reveille tot na het eten als vorige dagen. Na 07.00 uur was onze groep aan de beurt 

voor corvee, dat wil zeggen in de barak en daar buiten schoonvegen en de rommel 

opruimen. Om 08.00 uur moet alles “sauber” zijn en is er tevens appèl.  

Het weer blijft mooi. Om 11.00 uur weer eten van aardappelsoep met de stokvis en iets 

groenten. Het smaakte wel. Ik begin het eten al lekker te vinden, tenminste je moet wel en 
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eet een eetketel leeg. Weer rust tot 15.00 uur. Daarna brief inleveren en alle hoop is gericht 

dat zij thuis spoedig bericht van mij zullen ontvangen. Om 16.00 uur brood halen. Per zes  

man twee broden en wat gehakt. Het is warm dus braden in het zonnetje.  

 

Vrijdag 14-5-1943 

Om circa 00.30 uur voor het eerst luchtalarm. Engelse vliegtuigen trekken richting Berlijn. Om 

circa 01.00 uur afgelopen. Om 06.00 uur opgestaan. Het weer blijft maar prachtig wat voor 

ons een groot voorrecht is. Wij zijn dan ook al aardig bruin geworden. 

De verjaardagen van de krijgsgevangenen worden in het vervolg bij het aantreden herdacht. 

Brood eten met kamille thee met suikerzoet. Daarna weer wat zingen en om 11.00 uur weer 

aardappelsoep met iets groenten. Om 12.30 uur slapen tot 14.00 uur, daarna gingen wij 

braden in het zonnetje. Om ongeveer 17.00 uur komt een nieuwe ploeg krijgsgevangenen uit 

Holland, die door ons met het Wilhelmus worden ingehaald 4). 

Onder de indruk hiervan slepen zij de koffers en bagage naar het sportterrein waar de zelfde 

rol begint te draaien zoals wij die gehad hebben. De sterkte is ongeveer 1170 man. Er zijn 

natuurlijk bekenden bij en wij vragen nieuws uit Holland. Daarna gaan zij weg en wij praten 

druk over hetgeen ons terloops is verteld, totdat het tijd voor het naar bed gaan is. 

 

Zaterdag 15-5-1943 

Het weer is weer prachtig. Ik was om 05.00 uur op in verband met de drukte voor het wassen 

daar wij in het waslokaal maar over 8 kraantjes beschikten. Het liet zich dus aanzien dat het 

wassen voor die circa 1600 man een hele tijd in beslag zou nemen. Na het wassen gingen wij 

indien nodig ons scheren en verder op en neer wandelen tot het tijd werd om thee te halen 

zo tegen 06.30 uur, naar gelang onze compagnie (wij behoorden tot de 1ste Compagnie) als 

eerste of laatste aan de beurt was.  

Wij gingen dan in Compagnieverband, gewapend met een pannetje en veldfles naar de 

keuken. De thee ging in het pannetje en ik goot het dan weer over in mijn veldfles. Daarna 

gingen wij op de papieren slaapmatras ons brood zitten eten, dat wil zeggen, één sneetje. 

Men smeerde de marmelade of de toespijs die voor die dag gegeven was, er op en heel 

langzaam werd het sneetje opgegeten.  

Om 08.00 uur kregen wij een tweede injectie en twee schrapjes op de linker bovenarm tegen 

pokken. Om 10.00 uur weer brood halen, per zeven man één brood met als toespijs 

marmelade en vleesgehakt. Om 11.00 uur aardappelsoep. Om 14.00 uur een beetje onweer 

en wind, maar verder droog.  

 

Zondag 16-5-1943 

Het opstaan was weer op 05.00 uur en alles werd volgens het programma afgewerkt. 

Om 09.00 uur moesten wij aantreden en dachten; nu komt er iets bijzonders. En jawel, er 

werd gevraagd wie van ons vrijwillig werken wilden. Waar werd niet verteld. Eenparig en als 

een klit aan elkaar werd deze vraag met néén beantwoord, zodat wij weer konden inrukken. 

Om 11.00 uur was het weer aardappelsoep met knol (een soort voederbiet) met wat varkens-

vlees. Alles ging door elkaar, de aardappelen werden geschild maar heel gelaten dus de niet 

eetbare gingen net als de knollen de pot in. Zo werd alles fijn gestampt. Wanneer je dan je 

                                            
4  Op 14-5-1943 werden in Altengrabow 1170 man (waaronder veel marine mensen), kgf. nummers 104474 tot en 

met 105643 ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a 

Altengrabow). De kaft van deze lijst vermeldt de datum van 13-5-1943. 
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eten in je eetketel had om te gaan eten, kwam je die zwarte stukken tegen en had dat alles 

een onsmakelijk gezicht, maar je kreeg niets anders, dus at je alles op. Wij deden dan ook 

niet veel meer, daar wij merkten dat alle inspanning nadelig voor ons lichaam werd.  

Al bleef de behandeling goed, het eten werd er niet beter op. Doch ondanks dat bleven wij 

de gegeven orders correct opvolgen, zodat van de 8 compagnieën die er waren, onze 

compagnie in een goed blaadje stond bij de Duitse leiding.  

Wij verdeelden onze vrije tijd met rusten, bridgen, wandelen en slapen. Ook werd vandaag 

de verjaardag van Sergeant D.A.J.W. de Haan (kgf. 104363) herdacht. 

Ook de andere compagnieën werd gevraagd voor werken. Van het geheel van ongeveer 

1600 man bleken tweeënvijftig man zich bereid te verklaren om te werken, waaronder ook 

Wachtmeester Marten Bakker (kgf. 104315) uit Amersfoort. Terwijl volgens ons zakboekje 

artikel 27 van hoofdstuk 1 “algemene bepalingen” wordt gezegd, dat krijgsgevangen 

onderofficieren slechts tot bewakingswerkzaamheden verplicht mogen worden, tenzij zij 

uitdrukkelijk een betaalde bezigheid vragen. Ondanks dat gaf hij zich toch op.  

Het weer blijft nog goed maar veel wind. De behandeling blijft ondanks het weigeren goed. 

 

Maandag 17-5-1943 

Om 05.00 uur op. Verder als vorige dagen. Om 08.30 uur weer naar de dokter. Steenpuist is 

nog niet over. Overigens verloopt de dag rustig. Wij wandelen, kaarten op de bepaalde 

tijden, eten en maken wel dat wij steeds trek hebben. Doch de hoeveelheid blijft het zelfde. 

Bij het brood krijgen wij een schijfje worst en wat marmelade. Zang van de Russen. 

 

Dinsdag 18-5-1943 

Het weer wordt koud, weinig zon. Overigens als vorige dagen. Wij krijgen de mededeling dat 

het contact met de Russen verboden is. De Russen lopen in Hollands uniform welke blauw 

geschilderd is. Op de rug staat S.U. Zij zien er door hun slechte kleding vies en vuil uit. We 

mogen niet meer zingen: “het Wilhelmus”, “de W.A. marcheert”, “’t is plicht dat iedere 

jongen” en “Wij willen Holland houden”. Geconstateerd wordt dat er een 3-tal 5) N.S.B.-ers 

onder ons is, welke aan zijn lot wordt overgelaten, zodat niemand meer iets met hem 

bemoeit. Zo loop hij iedere dag in zijn eentje terwijl ongeveer 1600 man geen boe of ba 

tegen hem zeggen, en wij het vermoeden hebben dat hij de zaak verraadt.  

Overigens weer rust en houden ons kalm en blijven opgeruimd en vrolijk.  

Het weer wordt weer mooi, dus maken gebruik van zonnebaden. 

 

Woensdag 19-5-1943 

Begin weer als vorige dag. Mooi zonnig weer, wind is weg. De N.S.B.-ers zijn weggepest en 

krijgen een afzonderlijk plaatsje. De behandeling blijft goed. Om 12.00 uur baden. Wat een 

echte verfrissing is overigens, als vorige dagen. Altijd maar achter prikkeldraad. 

 

Donderdag 20-5-1943 

Om 05.00 uur op. Fris weer. Tegen 09.00 uur wordt het weer warm. Overigens als vorige 

dagen. Derde inenting gehad. Verder wandelen, kaarten en rusten, enz. geen nieuws. 

 

 

                                            
5  Later verbeterd in “twee”. 
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Vrijdag 21-5-1943 

Als vorige dag. Warm weer. Verder als andere dagen. 

 

Zaterdag 22-5-1943 

Om 08.30 uur opgestaan. Vannacht was het weer luchtalarm. Het weer is weer mooi. 

Beginnen te merken dat de voorraad gaat minderen en dat het eten niet veel kracht in ons 

lichaam brengt. Het eten is vandaag slecht; alleen aardappelsoep. Bedenken dat het gemis 

aan huis iets is, wat niet onder woorden te brengen is.  

 

Zondag 23-5-1943 

Onze groep heeft corvee vandaag. De barak inwendig en de omgeving schoonmaken.  

Het weer is nog steeds goed, doch later op de dag betrekt de lucht. We eten aardappel-soep 

met zuurkool, iets vlees en knollen. Wij slapen met 3 man boven elkaar.  

Het begint te regenen. 

 

Maandag 24-5-1943 

Het weer is weer opgeknapt. Om 16.00 uur is er appèl op het sportterrein. Er is een 

commissie uit Hannover aangekomen om te onderzoeken wie geschikt is voor de arbeids-

inzet. Op de man af wordt het gevraagd. Ook kregen wij gelegenheid een briefkaart naar 

huis te schrijven en bleek dat onze vorige brieven niet weggezonden waren, althans wij 

kregen onze brief terug. Uit alles merkten wij, dat zij zich niet aan de bepalingen en de 

rechten van krijgsgevangenen hielden. Op de briefkaart mochten wij twintig woorden zetten. 

 

Dinsdag 25-5-1943 

Zacht weer, regen, om 10.00 uur droog. Ik heb nog pijn. Eten alleen aardappelsoep met wat 

plantenvet, daarna rust. Overigens als vorige dagen. 

 

Woensdag 26-5-1943 

Mistig koud weer. Af en toe regen. Overigens als vorige dagen. Het eten wordt niet beter. 

Aardappelsoep, zuurkool, het was net pap. De Duitse autoriteiten weten niet, wat zij met ons 

moeten aanvangen. 

 

Donderdag 27-5-1943 

Droog weer, fris, af en toe zon. Wij zitten nu al vier weken in Altengrabow en nog weten 

onze gezinnen niets van ons en wij niets van hun. Om 10.00 uur moeten allen aantreden en 

wordt er een transport van 1.000 man klaar gezet voor vertrek. In hoofdzaak zijn het mannen 

van de marine die vertrekken. Dit transport gaat vermoedelijk naar Straatsburg 6). Om 10.30 

uur vertrekken zij, krijgen geen gelegenheid meer om het middagmaal te gebruiken, zodat, 

daar er voor ongeveer 1.600 man is gekookt, de overige 600 man een dubbel portie zullen 

ontvangen. Het middageten bestond die dag uit aardappelen met zuurkool, stokvis en gort, 

dus voor deze keer zoals wij het noemen “een flinke pot”.  

Bij het brood ontvangen wij schapenkaas en marmelade. Wij blijven dus met ongeveer 600 

man achter. Overigens is het weer rusten, wandelen en kaarten. 

                                            
6  Op 27-5-1943 vertrokken 1002 man uit Altengrabow via Fort Kronprinz in Straatsburg, naar Stalag V-a 

Ludwigsburg (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 27 en 42). 
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Vrijdag 28-5-1943 

Om 05.00 uur in de morgen. Vandaag is het de veertigste verjaardag van A.M. Veltkamp.  

Na het ochtendappèl om 08.30 uur, marcheerden de 600 krijgsgevangenen naar het 

sportterrein. Daar viel het op dat een gehele vreemde vorm voor een appèl werd aan-

genomen, namelijk een carré vorm. Toen alles opgesteld was vroeg de Compagnie 

Commandant of Grenadier Veltkamp naar voren wilde komen. Daar werd door de adjudant 

van de compagniescommandant een oorkonde voorgelezen ter gelegenheid van het 24 

jarige dienstverband van Veltkamp. 

 

Zaterdag 29-5-1943 

Tot 07.00 uur als vorige dagen. Mooi weer, zon komt op. Brood eten en verders weer als 

andere dagen. Sokken en zakdoeken wassen. Om 15.00 uur tot 17.00 uur een lezing van een 

Sergeant Majoor van de Marine over het duikbootwapen. Om 19.00 uur werd er een 

Protestantse bijeenkomst gehouden en ook een door de Rooms Katholieken, welke geleid 

werd door Protestantse en Rooms Katholieke Onderofficieren. 

 

Zondag 30-5-1943 

Om 06.00 uur op. Om 09.00 uur appèl. Om 09.15 uur bijeenkomst het is zondag en wel de 

vierde zondag en nog hebben wij niets gehoord van thuis. Terwijl voorschrift is dat zo 

spoedig na de gevangenneming gelegenheid moet worden gegeven bericht naar huis te 

zenden. Mogen wandelen naar het sportterrein met wintertrui, overjas en handschoenen aan, 

want het was koud weer. 

Eten was weer aardappelsoep met witte bonen die niet gaar waren. Het eten is in deze 

omstandigheden voor ons iets waar je je maar niet voor op kan trekken, je hebt steeds trek 

dus ben je blij dat je wat krijgt. Wat het is geeft niets, men eet alles.  

Bij het brood weer eens een schijfje worst, daarna rusten en om 14.00 uur een lezing over de 

spelregels van het voetballen door Sergeant Majoor Metz (kgf. 104050), scheidsrechter van 

de K.N.V.B. In de middag wordt het weer wat beter en komt het zonnetje te voorschijn. 

 

Maandag 31-5-1943 

Om 05.00 uur op, als vorige dagen. Weer corveedienst. Schrijven mogen wij niet eerder dan 

dat wij op de plaats van bestemming zijn. Zo wordt je aan het lijntje gehouden en is er van 

de andere kant in het geheel geen medewerking over contact met huis. Zij zeggen: “onze 

soldaten aan het oostfront kunnen ook niet schrijven”, maar daar hebben wij niets mee te 

maken. Wij zijn hier niet uit ons zelf gekomen. En zo is het iedere dag wat, te veel om op te 

noemen. Je ontvangt steeds tegenwerking. We eten aardappelsoep met iets andijvie. Voor 

brood, marmelade en gehakt, van ieder één eetlepel.  

 

Dinsdag 1-6-1943 

Als gewoonlijk weer om 05.00 uur op. Het weer is mooi dus wandelen wij weer op en neer. 

Verders als voorheen. Eten alles even nat en nog nooit heb ik in al die tijd mijn vork gebruikt. 

Het is steeds maar lepelen. Het eten glijdt er in als zou het de fijnste pot zijn van Moeder de 

vrouw, Je kijkt niet wat er in zit en je bent blij als je van de kok, wat een Rus is, een beetje toe 

ontvangt en dan gaat een volle eetketel met dat aardappelsoep mijn maag in.  

Er komt wind opzetten en het begint te regenen. Om 19.00 uur regent het nog. 
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Een Sergeant Majoor van de marine 7) houdt een lezing over de dienst bij de marine.  

 

Woensdag 2-6-1943 

Vandaag was het weer eens een bijzondere dag. Het weer was zeer mooi en het zonnetje 

schijnt. Nadat ik om 05.00 uur was opgestaan en mij geschoren had, was het prettig om te 

wandelen. Te meer, vandaag komt er weer een nieuwe ploeg in krijgsgevangenschap, 

namelijk het regiment Grenadiers met haar soldaten. 

Om 11.45 gaan wij eerst baden daarna eten en een uiltje knappen, zodat de middag al voor 

een groot deel voorbij is. 

Tegen 15.00 uur maakten wij nog een bridge en tegen 17.00 uur werd er geroepen “daar 

komen ze, daar komen ze !” Ik vloog van bed af om te zien of er bekenden bij zouden zijn, 

en of er misschien wat nieuws uit Holland of van mij thuis bij is. Zo zie ik verschillende 

bekende soldaten passeren. Ze vragen alles, voor wat betreft de toestand hier, eten, of je 

alles in je koffers mag behouden, wat er gaat gebeuren, over werken, enz. Overal wordt een 

antwoord op gegeven. Om 21.00 uur ga ik naar bed. 

 

Donderdag 3-6-1943 

Om 05.00 uur op. Het is Hemelvaartsdag en mooi weer. Het eten was iets beter er zat weer 

wat meer stokvis en gort in. Verder kregen wij per 6 man 1 brood dus dat scheelde ook al 

weer iets. De avond vulden wij met zang en cabaret van weerskanten, zodat er een leuke 

stemming in kwam. Ongeveer 790 man waren er aangekomen 8).  

De oppervlakte die wij konden belopen langs het prikkeldraad was zo ongeveer 60 bij 80 m, 

dat is 4800 m2 oppervlakte en dat voor ongeveer 1600 man was dus niet veel. Ieder had dus 

zo ongeveer 3 m2 ter beschikking. Van onze ploeg waren er al 1000 man weg en nu gingen 

er nog 250 man van de Marine naar het hoofdkamp, zodat de 1e en 2e compagnie 

overbleven.  

 

 
Plattegrond van het Vorlager in Altengrabow (dagboek Zwaan 108469) 

 

                                            
7  Sergeant Majoor Alko Vos kgf. 104557 (bron dagboek Blonk kgf 105264). 

8  Op 1-6-1943 werden in Altengrabow 722 man (hoofdzakelijk Grenadiers), kgf. nummers 105644 tot en met 

106346 ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a 

Altengrabow). Feitelijk kwam deze groep dus op 2-6-1943 aan. 
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Vrijdag 4-6-1943 

De ochtend is weer mooi en alles gaat zijn normale gang. Veel nieuws is er niet.  

Om 11.00 uur eten aardappelsoep met zuurkool, gort en stokvis, geen combinatie voor 

Holland. Zelfs waren er Onderofficieren en Korporaals van ons, die een aanval deden op een 

spoelington, zodat je merkte dat bij een hoop van die lui de mentaliteit ver beneden peil 

daalde. Zo waren er meerdere gevallen, diverse bukzoekers zag je.  

Terwijl de binnenkomenden met hun hart in de schoenen liepen en dachten die lui sterven 

hier van de honger. Gelukkig was er nog een andere groep, die de angst bij hen weghaalde 

door hen in te lichten, dat het nog wel ging met de honger. Verder verliep de dag rustig en 

werd nog een oefening gehouden voor luchtalarm. Voor de avond stond weer zang en 

cabaret op het program. 

 

Zaterdag 5-6-1943 

Deze dag was alweer mooi en alles verliep als vorige dagen. Nieuws was er niet, alleen dat 

wij nu aardappelensoep met zuurkool en augurken te eten kregen, wat slecht was. 

 

Zondag 6-6-1943 

Het is weer zondag. Het is zacht weer met motregen. Bij het brood krijgen we sardines en 

augurken. Weer eten aardappelsoep met zuurkool met harde ronde witte bonen.  

Tegen 10.30 uur komt er weer een nieuwe ploeg binnen namelijk de Jagers, ongeveer  

600 man 9). Veel bekenden zijn er voor mij niet bij dus maak ik niet te veel drukte.  

Tegen 18.00 uur komt er regen en onweer, dus blijven wij heerlijk binnen. 

 

Maandag 7-6-1943 

Eindelijk komt er slecht weer, regen en wind. Het eten is aardappelsoep met knollen, 

zuurkool en stokvis.  

 

Dinsdag 8-6-1943 

Het weer is droog maar koud. Wij hebben weer corveedienst. We gaan om 10.00 uur brood 

halen en ontvangen marmelade en plantenvet. Om 11.00 uur aardappelsoep met knollen en 

gort. Daarna weer slapen tot 14.30 uur. Het zonnetje wordt weer warm. Ik zie er fijn gebruind 

uit. Eindelijk ontvangen wij één stukje toiletzeep. 

 

Woensdag 9-6-1943 

Dit is een koude dag en we blijven veel binnen. De rest verloopt zoals andere dagen; niets 

bijzonders. 

 

Donderdag 10-6-1943 

Het regent en het is koud. Alles is als gisteren. Om 09.00 uur wordt bekend gemaakt dat een 

transport van 100 man morgen weg gaat. Vermoedelijk naar een lager in Trier.  

  

                                            
9  Op 6-6-1943 werden in Altengrabow 545 man (hoofdzakelijk Jagers), kgf. nummers 106365 tot en met 106909 

ingeschreven (bron Nationaal Archief collectie 2.13.98 inventarisnummer 42, zugang Stalag XI-a Altengrabow). 
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Vrijdag 11-6-1943 

Om 10.00 uur komt er bericht dat de groep vertrekkenden om 12.30 uur klaar moet staan 

voor afmars. We krijgen aardappelsoep, gort met augurken te eten. Om 14.00 uur vertrekt de 

groep naar Trier. 

 

Zaterdag 12 juni 1943 

Zonnig weer. De Duitsers denken dat we hier voor sabotagedaden zitten. Daarom is onze 

bewaking e.d. streng. Overigens tamme kerels, met soms juiste ideeën! Eergisteren moesten 

de bewakers hun nette uniformen inleveren. Ze lopen in herstelde oude jasjes! 

Beide patiënten in hospitaal in slechte toestand. Levensgevaar.  Er komen 520 man uit 

Nederland aan 106910 - 107429  
10).

 

Troepentransporten naar het westen. “Ik wou dat ik in Uw schoenen stond” B. Allerlei 

uitingen die op een voor ons gunstige en spoedige afloop wijzen. 

Drie aan drie zijn we gefotografeerd met groot gevangennummer in onze hand voor de 

borst. Weer opgewekt. Laten knippen door Dekker. Flinke ruilhandel nog steeds met het 

hospitaal.  Lampedusa en Pentelaria vaak aangevallen. Pentelaria gevallen. Was in 

voorafgaande dagen flink gebombardeerd. Sergeant P.J. Nieuwdorp (Kgf 105251) 

opgenomen in het lazaret ter observatie blinde darm. 

De “Stadtsekretär” in plaats gekomen van Mayer, de scheepsknecht, als C.C. 

 

Zondag 13 juni 1943 1e Pinksterdag.  

Het is kil en koud buiten, met af en toe wat zon. 

Gisteren tot veler afschuw drie man als vrijwillige arbeiders weg. Gewandeld. Lekker, maar 

weinig warm gegeten. Ieder heeft grote trek en ieder is zichtbaar vermagerd maar honger is 

er niet. Bruine bonensoep gekookt op open vuurtje. De laatste bonen. Daarna koffie gezet 

voor hele tafel. Laatste hout opgestookt: planken uit eigen kribben! Sigaar gehad! Goede 

dag dus. 

 

Maandag 14 juni 1943 2e Pinksterdag.  

In het Vorlager: Corvee. Ook vandaag is het eten slecht. Warm water waarin wat 

onsmakelijke augurken drijven. Augurk is de enige groene substantie die we in ons eten te 

zien krijgen. Groenten krijgen we nooit. 

In een afgeschoten stukje van het Lager zijn vier partijleden ondergebracht die waarschijnlijk 

per vergissing zijn meegekomen. Deze krijgen opmerkelijk veel en goed eten, wat natuurlijk 

kwaad bloed zet en aanleiding geeft tot scheldpartijen over het prikkeldraad. Ze hebben zich 

hierover beklaagd en we zijn ernstig door de kampleiding gewaarschuwd en bedreigd met 

inhouding van voedsel. Dat is het enige waar we hier respect voor hebben.  

 

Dinsdag 15 juni 1943 

Gevlogen en gedreun door sommigen opgemerkt.  

In het Vorlager verhuizen enkelen naar een andere barak. 

                                            
10 Dit betreft 2, 3, 9 en 11 R.I., die zich op 7 juni 1943 meldden. Onder hen bevond zich soldaat Abel van Zalen 

(107010). 
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Nu blijkt dat onze post pas vorige week naar huis is gestuurd! Bravo. Bij het badhuis troffen 

we Hollanders van het 2e, 3e, 9e en 11e Regiment Infanterie. Veel Ausweisen: valse stempels 

enz.  

Mussert al 14 dagen in Berlijn. Er gaan teveel Hollanders weg. Feldmeyer (SS) 

plaatsvervanger. Grote vloot in Middellandse Zee. Nederlandse Landwacht patrouilleert op 

de wegen. Posthuma vermoord. Het middagslaapje van 1-3 bevalt puik. Goed voor het lege 

gevoel. Ik voel dat ik magerder ben maar het hongergevoel valt me mee. We eten nog 

steeds zout op het brood. Schijnt goed te zijn. ’s Morgens drink ik als ontbijt twee koppen 

thee. 

 

Woensdag 16 juni 1943 

Vannacht zeer zwaar gevlogen en sommigen hoorden bommem vallen.  

Bij de Jagers in het Vorlager zit een tweetal bekende harmonica virtuozen. Deze geven met 

wat zangers en voordragers een cabaretavond. Die valt zeer in de smaak. 

 

Donderdag 17 juni 1943 

Vannacht weer luchtalarm. Wij slapen er steeds doorheen. 

Het weer is hier niet mooi: flinke buien en plotselinge frisse winden bederven de dag. ’t Is in 

het geheel niet warm. Enige post gekomen.  

Het eten is dun en slecht. Wat zuurkool met augurken. De stemming is bedrukt. We houden 

een luchtbeschermingsoefening en moeten daartoe met ons laatste restje kracht naar de 

loopgraaf rennen. 

 

Vrijdag 18 juni 1943 

Het is ijskoud weer met regen. 

Pas enige tijd zijn er strafcompagnieën in het Duitse leger. Meer dan 60 dagen straf geeft 

hierop recht!  Vanmorgen om 6 uur is Muller (Kgf 105276) na veel avonturen, opgepikt.  

Hij heeft veel gelopen, de omgeving blijkt hier zeer verlaten en vol wild. ’n Brutaal mens 

schopt het dus ver. Zegers en Holty krijgen pakketten. H’s brood compleet beschimmeld.  

Er komt nog post, ik hoop op een brief. Het eten was uiterst slecht vandaag. Flink gewassen 

(o.a. pyjama!) Sliep slecht door vlooien, ving er een. 

 

Zaterdag 19 juni 1943 

Het weer is ijskoud met regen. 

We moeten elk een half uur aan een nieuwe schuilloopgraaf graven. Dat wordt uiteraard met 

weinig enthousiasme gedaan. 

 

Zondag 20 juni 1943 

Het is fijn weer, we kunnen af en toe van de zon genieten. 

Herr Feldwebel laat ons vanochtend maar liefst 1,5 uur op het appèl staan wachten. In de 

namiddag komt weer een transport van 673 man binnen. 11)  

                                            
11 Dit betreft 4, 5., 12 en 19 R.I., die zich tussen 14 en 18 juni 1943 meldden. 
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Ook van hen horen we bijna geen nieuws. Gebeurt er dan op het ogenblik niets in de 

wereld? ’s Avonds houden enkele jongelui van de andere kant van het prikkeldraad een 

cabaretavond. Hoofdschotel: twee accordeonisten en zingen en voordragen van liedjes. 

 

Maandag 21 juni 1943 

Langste dag. Vannacht luchtalarm geweest en luchtafweer gehoord. Berlijn, Maagdenburg? 

Zeer veel vliegtuigen. Mooi zonnig weer, stralend zomerweer. Tenue: gymschoenen, 

kampeerbroek, blauwe blouse. 

Het eten is slecht, zuurkoolsoep met augurken. 

 

Dinsdag 22 juni 1943 

’s Ochtend zoals gewoonlijk weer koud. Later gaat het beter. 

Het eten is weer slecht. Slabonen, augurken en veel water. We moeten op de sportplatz 

aanwezig zijn, terwijl intussen een kolonel de barak inspecteert. 

 

Woensdag 23 juni 1943 

’s Morgens marcheren op het exercitieveld. Muziek van de accordeonisten voorop. Verder 

vandaag weer baden. Het eten is gelukkig wat beter. ’s Avonds weer openlucht cabaret met 

accordeonisten en goede imitatie van juffrouw Snip en Snap met schimpscheuten op 

hetgeen er in het kamp voorvalt. 

 

Donderdag 24 juni 1943 

We zouden volgens geruchten van eergisteren hier weggaan en er zouden gebombardeerde 

burgers hier in komen. Leek een gek gerucht. Het begint er echter op te lijken. De Fransen 

ontruimen namelijk onze gebouwen van dekens enz. In de kantine heeft men stapels 

serviezen binnengebracht. Wat zal er gebeuren met ons? 

Eergisteren schijnen de Engelsen de Roer constant met soms 3000 toestellen (want ongeveer 

150 verloren) “ausradiert” te hebben. Ben blij dat wij er niet zitten! 

Weer goed. Scheveningen: convooi <-> vliegtuigen. 

Hevige geruchten dat wij naar Holland teruggaan en als arbeiders ingezet worden. 

 

Vrijdag 25 juni 1943 

Het is ijskoud weer. 

We moeten naar het sportveld om te exerceren, maar proberen zoveel mogelijk in het zand 

te blijven liggen. Een van de onze kameraden, Freddie Tolboom (Kgf 106130) is overleden na 

een maagperforatie tijdens de operatie in het hospitaaltje. Hij was verloofd. ’s Avonds 

aangetreden en een minuut stilte in acht genomen. 
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Zaterdag 26 juni 1943 

De op 24 juni jl. overleden dienstplichtig sergeant Tolboom (kgf. 106130) van de Grenadiers 

en Jagers is vanmorgen met militaire eer op het kerkhof van het krijgsgevangenkamp 

Altengrabow ter aarde besteld. Er was een deputatie van twintig á dertig Nederlandse 

krijgsgevangenen bij tegenwoordig. Een vuurpeloton van de Duitse weermacht was bij de 

begrafenis aanwezig en twee grote kransen dekten de baar, waarover de Nederlandse 

driekleur. Aan het graf is gesproken door een Franse predikant, de majoor A. Voss (kgf. 

104557) van de mariniers las een gedeelte voor uit de Bijbel. Verder waren nog aanwezig een 

Fransman, een Belg en een Pool. Zij hebben bloemen op het graf gelegd en hiermee was 

deze eenvoudige plechtigheid afgelopen en hadden de Nederlandse krijgsgevangenen hun 

eerste dode ter aarde besteld. 

 

Zondag 27 juni 1943 

Een mededeling is voorgelezen en bekendgemaakt dat het OKW bekend maakt, dat voor 

ieder in het bezette gebied, die zich voor de arbeidsinzet opgeeft, in Nederland het 

wachtgeld gewoon doorgaat. Ze denken zeker nog veel slachtoffers onder ons te maken. 

Bonensoep. Zegers rekende uit: we krijgen 350 gr vaste stof per dag. Normale voeding is 600 

gr. Van 350 gr kun je, zonder iets te doen, het leven behouden! Lange dag. Gekaart.  

Me laten inpenselen door de hospik met zwaveloplossing tegen de schurft. Stonk erg naar 

rotte eieren. Kon daardoor cabaret niet bijwonen. 

 

28 juni 1943 

Er vertrekken 100 van de beroeps onderofficieren. De bestemming is niet bekend.  

’s Avonds kerkdienst bijgewoond. Deze wordt door een christelijke onderwijzer gehouden. 

Er komen 460 man aan, ze krijgen de nummers 108102 – 108561. 12) 

 

29 juni 1943 verjaardag Prins Bernhard 

Nog steeds slecht weer. 

We moeten met honderd man moeten klaar ingepakt en aangetreden staan om te 

vertrekken. Na een paar uur moeten we weer terug. Het gaat voorlopig weer niet door.  

We vertrekken met tenminste 75 man (100 man) van de beroeps onderofficieren naar het 

Stalag III-b Fürstenberg, Arb.kdo Greibensee. 13) 

 

 

 

 

                                            
12 Dit betreft 6, 8 en 20 R.I., en reserveofficieren Marine en Landmacht, die zich tussen 21 en 25 juni 1943 

meldden. 

13 Op 29 juni 1943 vertrokken in totaal 100 mannen (Korporaals, Sergeanten, Wachtmeesters) naar Stalag III-b 

Fürstenburg kdo Greibensee. 
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4. Stalag III-b Fürstenberg. 

 

Over het vertrek uit Stalag XI-a Altengrabow op 29-6-1943, de treinreis in oostelijke richting 

naar Drossen (al dan niet via het Stalag III-b Fürstenberg) en de eerste dagen in het 

Arbeitskommand (Kdo) Greibensee zijn geen vermeldingen in het dagboek bewaard. 

 

 
Ligging van het Kdo Greibensee ten opzichte van Stalag XI-a en III-b (Google Eart) 

 

Het Kdo lag aan de Greibensee ten zuidwesten van het toenmalige plaatsje Drossen, het 

huidige Osno Lubuskie in Polen. Hoewel het kamp aanzienlijk dichter bij Stalag III-c lag, viel 

het administratief toch onder III-b.  

 

Op 5-7-1943 werden 100 Nederlandse krijgsgevangenen, allen in de rang van onderofficier, 

van Stalag XI-a Altengrabow vervoerd naar het Arbeitskommando Greibensee. De werk-

zaamheden die de Nederlandse krijgsgevangenen moesten uitvoeren bestonden uit het 

bouwen van houten barakken.  

De Nederlanders was verteld dat de barakken zouden dienen als onderkomen voor de 

krijgsgevangenen. Na enige tijd werd echter duidelijk dat de barakken zouden dienen als 

onderkomen van leiders van de Hitler Jugend, die (wat de Nederlanders toen niet wisten) ook 

voorheen op deze plaats en rond de hele Greibensee al tentenkampen hadden.  

Het kampterrein stond destijds bekend als “Kurmark-Lager” en als ”Gerhard-Liebsch” Lager. 
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Kaartblad3554/ 3555, situatie in 1938 met links de Greibensee en ligging van het Kommando. 

 

Dinsdag 20-7-1943 

Van der Laan (Fourier B. van der Laan, kgf. 104178) is ziek (spierpijn). Denk dat dat aan-

stekelijk werkt voor Brouwer (Sergeant Freerk Brouwer kgf. 104171). De onderofficier zal 

rokerij aanvragen voor 2,25 RM. Weten nog steeds niet wat of we verdienen. Drie man 

mogen naar de tandarts. De arts kan niet komen, heeft geen benzine meer. Sterf maar rustig! 

(organisatie). Van der Laan naar Fürstenberg (?) Lazarett. We krijgen aanstaande maandag 

meer brood, vlees en boter. 40 gram brood (wordt 325 gram) 1½ gram boter per dag, 500 

gram vlees per maand. Het is meegenomen. Ik hoop nu eens gauw bericht te krijgen van 

mijn vrouwtje. 

 

Woensdag 21-7-1943 

Rusland over het gehele front in het offensief. Hitler – Mussolini confereren. Rome, Messina 

en Amsterdam gebombardeerd. Aanval van snelboten op IJmuiden. Vandaag geen onweer. 

In barak 4 wordt steeds gestolen. Wie is de dader?  

 

Donderdag 22-7-1943 

Veel post aangekomen van de eerste kaart. Ik jammer genoeg niet. Weer eens een kwestie 

tussen de vertrouwensman en enige anderen. Toch weer goed gekomen. 

 

Vrijdag 23-7-1943 

Weer onweer, bijna elke dag. Vanavond baden in de Greibensee. 

Rome voor de tweede maal gebombardeerd. Verscheidene gaan voor ziekte naar het 

hoofdlager en zullen wel afgekeurd worden. Geruchten gaan, dat het gros van ons met 

oktober naar huis gaat. Hoe komen ze aan de smoesjes.  
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Zaterdag 24-7-1943 

De 12e week is weer begonnen. Weer eens ons beroep moeten opgeven. Velen tippelen hier 

in en geven een vak op. Wij moeten de was doen (morgen). 

Russen zijn geland in Noorwegen. Orel is gevallen. 

Pech met brood, had een klein stuk, scheelde zeker een boterham met een ander. Heb het 

Kroeskop (Sergeant H. Kroeskop kgf. 104172) gezegd. Die kon er niets aan doen (?). 

 

Zondag 25-7-1943 

Goed eten gehad. De was voor de compagnie gedaan, mijn overhemd doorgeslagen. 

Bridgedrive meegemaakt. Ligtelijn (Sergeant M. Ligtelijn kgf. 104168) maat. Geëindigd no. 4. 

Weer een kaart geschreven en een pakketkaart gezonden. Heb wat dikke voeten. 

 

Maandag 26-7-1943 

Met zeven man naar de dokter in Drossen. Dikke benen. De mijne waren nog niet zo dik. 

Enige dagen rust. Hollandse jongen gesproken uit IJmuiden. Mussolini vervangen door 

Badoglio. De Russen doorgebroken bij Ladogameer. Weer eens heibel bij het eten over de 

kok, Cc en menagemeester. 

 

Dinsdag 27-7-1943 

In de krant bevestigd van Mussolini. Kaart ingevuld voor het internationale Rode Kruis 

Genève en controlelijst. Krijgen minder eten. Bedoeling is om niet goede werkers terug naar 

het Hoofdlager te sturen, de overigen te splitsen in vakmensen en hulparbeiders.  

De zieken mogen ook de toeslag op het eten niet hebben, dit moeten ze afstaan aan de 

werkers. Kolderregeling. 

 

Woensdag 28-7-1943 

Prachtig weer. Kom aardig bij met de rust. De voeten zijn weer in orde gelukkig. Wat zal deze 

dag brengen? Lijsten (controle ingevuld) nummer 220051 (dit wordt het pakjes-nummer). 

Geen nieuws gehoord. Bij het zwemmen bijna een verdronken. De afgekeurden zijn nog 

steeds niet weg. 

 

Donderdag 29-7-1943 

Terug naar Drossen naar de dokter. Genezen. Morgen weer aan het werk. De bestrating en 

huizen in Drossen kunnen de vergelijking met welke Hollandse stad ook niet doorstaan.  

Bij de stoep van de dokter was een kereltje van 4 jaar. Maandag gaf hij mij zijn hand, nu 

wilde ik hem een hand geven, maar hij deed zijn handje op de rug en zei zeer gebroken, dat 

hij de Englander geen hand mocht geven. Dit noemt men verbroedering der volken! Treurig. 

We zullen maar rekenen, dat het goed gaat. Onderweg liepen enige heren (S, v. B. en H.) 

peukjes te zoeken (smakelijk!). 

 

Vrijdag 30-7-1943 

We werden door de onderofficier bedreigd met doodschieten als er niet beter werd gewerkt.  

’s Avonds gerstepap en 1/5 brood. Van een Fransman kregen de zieken mee: 200 sigaretten, 

cakes en soepgroente, erwten en bonen. Erg leuk en smakelijk.  
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Gerucht gaat, dat Göring naar Engeland is. Hamburg, Hannover en Berlijn in de afgelopen 

dagen gebombardeerd. Vandaag weer gewerkt. Nu geplaneerd. Dit is gelijkmaken van de 

grond in een uitgezette barak. 

’s Middags bonen geplukt en ook wat zelf gehouden. Laten koken in de keuken, smaakten 

fijn. Mussert schijnt afgetreden te zijn. Dinsdag komen er twee dokters uit Berlijn. 

 

Zaterdag 31-7-1943 

Geen vermelding 

 

Zondag 1-8-1943 

Aardappelen geschrapt. Geen groente. Dat is nu de derde dag zonder. Verwacht dat we 

dinsdag wel een flinke pot zullen krijgen. De onderofficier heeft ons weer eens 

uitgescholden. Waarom is ons niet duidelijk. Er gingen vannacht veel vliegtuigen over. Het 

schijnt best te gaan. We mogen weer een brief schrijven. Bij het eten was er een commissie 

en daar is het een en ander tegen gezegd 14). Even later kwam de onderofficier en moesten 

we ons schrijfpapier inleveren. De burgerkleding zou beschilderd worden. Een rustig uur 

zouden we niet meer hebben. De aardappels met jus waren verrukkelijk, alleen een beetje 

weinig, dat is jammer. De onderofficier mocht niet meer slaan e.d. Later werden de 

maatregelen herroepen. 

 

Maandag 2-8-1943 

Berlijn gebombardeerd. Göring gearresteerd. Kampgeld gebeurd. Goede werkers kregen 

meer. Het leuke was, dat degenen waarvan bekend is, dat hij het meest de lijn trekt, er ook 

bij was. Ik beurde 11,75 RM, want ik was vier dagen ziek geweest (hoef je hier blijkbaar niet 

te leven). 

Er heerst een extase stemming, per man zijn er 150 sigaretten ontvangen. Alles dampt.  

Om 21.40 uur appèl en slapen. Geen post. 

 

Dinsdag 3-8-1943 

Onrustige nacht gehad. Enige heren moesten overgeven en dat gaf rumoer, waardoor weinig 

slaap. Vliegtuigen horen gaan. Wat brengt deze dag. Musserts partij ontbonden. Sicilië 

gecapituleerd. Roosevelt wil dit jaar eind aan oorlog hebben. Regering in Italië alweer 

gewisseld. Berlijners komen in Drossen geëvacueerd.  

We krijgen een ¼ brood (iets beschimmeld). Verzoeken geschreven. 

 

Woensdag 4-8-1943 

Goed geslapen. Erg warm weer. Geen nieuws. Verzoeken ingediend. 

 

Donderdag 5-8-1943 

Irene’s verjaardag op zeer stuntelige wijze door van Veen (Sergeant Majoor Lieuwe van der 

Veen kgf. 104154) herdacht. Er schijnt toch een Judas tussen ons te huizen. Bah! Staan 2 

mark af voor meer eten. De onderofficier heeft uitgerekend dat we 36 pond boter, 12 pond 

havermout, bonen, erwten en 6 pond vlees te weinig hebben ontvangen. Dit krijgen we nu. 

                                            
14  Voor zover bekend was dit geen commissie van het Internationale Rode Kruis. 
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Het fundament van de barakken is 9 ½ cm te kort gemetseld. Dit hebben wij niet gedaan. Of 

is het nu geen sabotage ? 

Gerucht gaat dat de verloven van de Wehrmacht zijn stopgezet.  

 

Vrijdag 6-8-1943 

Dokter in het kamp geweest. Hamburg 80.000 doden. Ultimatum aan Hitler: capituleren. 

Duitse troepen verlaten Italië naar Griekenland. Lijkenpest in Hamburg. Orel gevallen. Wat 

een geruchten! Vanavond pudding gehad; smaakte goed, hoewel niet te definiëren.  

Mijn broek gemaakt. 300.000 gevangenen bij Orel. Vandaag alleen brood met boter. 

 

Zaterdag 7-8-1943 

Goed geslapen. Veel mensen diarree. Jerphanion (fourier Jacques Jerphanion kgf. 104192) 

afgekeurd door zijn hart. Een flesje bier gedronken, niet lekker. 

’s Middags aardappelen geschild, boontjes afgehaald. Bezoek van de Hauptmann. 

De post zegt, dat er pakketten in Drossen liggen. Fengler zou ze halen. Iedereen is zeer 

benieuwd. Gekaart om Lagergeld (kampgeld). Dit is prettiger dan om niets. Natuurlijk heb ik 

verloren. Om 21.30 uur naar bed. Als het donker wordt, moeten de schapen het hok in en 

gaat dit dan op slot met alle geneugten vandien. 

De eerste dag van de 2de maandelijkse periode is om. 

 

Zondag 8-8-1943 

Het is weer zondag: de veertiende. Kwam er maar eens een eind aan. Het hangt me zo de 

keel uit. En nu op zondag, bij dit mooie weer bij Dineke en de jongens te zijn, dat is toch 

maar het fijnste wat je kunt hebben. En hier, bah! Een half uur later regen en het bleef regen. 

Weer een kaart geschreven en een pakketkaart. Wanneer horen wij nu eens wat. Gekaart met 

Brouwer, van der Laan en Ligtelijn (circa 1 RM gewonnen).  

Milaan, Genua en Turijn gebombardeerd. Verzoek doorgezonden nu in het Duits. 

 

Maandag 9-8-1943 

Regen, toch werken. Gerucht gaat dat Rijksdag bijeenkomt. Ik ben benieuwd. 

De onderofficier zegt dat ik tot vanavond kan besluiten toe te treden tot de Nederlandse SS 

en zo niet, werd ik beschouwd als een luie werker. Dit in verband met mijn ingediende 

verzoek. Ben vroeg naar bed gegaan (koorts en diarree). Bij het avondappèl zou de 

onderofficier het verzoek doorzenden. Van ’s middags was weer eens loos alarm. 

 

Dinsdag 10-8-1943 

Nog Diarree. Gelukkig vanavond pap (macaroni) gehad. Gerucht gaat dat op Italië 

Amerikanen zijn geland. De hele dag naar de WC gehold. 

 

Woensdag 11-8-1943 

Diarree wat over. Geen bijzonderheden. Bij het avondappèl verkondigde de onderofficier dat 

er 60% goede werkers vlug naar Holland terug gingen, dus we moesten goed ons best doen. 

Er zijn er die het geloven. Volgens zijn zeggen kon je in Holland de straat plaveien met 

arbeidslozen. 
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Donderdag 12-8-1943 

De hele nacht geregend. Wat brengt deze dag? Niet veel bijzonders. Weer 2 RM geofferd, de 

andere 200 zijn al op. Hiervan 100 voor een vat bier. Ben hierover niet te spreken. Weer 

aardappels geschild en boontjes schoongemaakt.  

Geruchten gaan dat we 1 oktober naar huis gaan. Was het maar waar! 

 

Vrijdag 13-8-1943 

Geruchten over 1 oktober houden aan. Neurenberg gebombardeerd. Overigens niets 

bijzonders. 

 

Zaterdag 14-8-1943 

Regen, toch werken met twee keer onderbreking. Om 12.30 bij het eten stond er een 

luidspreker in de eetzaal. We hebben muziek, doch appreciëren dit niet. 

Portie eten was lekker, heb er zelf boter bij gedaan. Mosterd, peper, paprika, inkt, potloden 

en aanzichtkaarten, bier. We kunnen ons geld kwijt. 

Geen nieuws. De 100ste dag is om. 

 

Zondag 15-8-1943 

De 101e dag. Smakelijk gegeten. Lekkere pap. Kalme dag. Goede geest. 

Een doosje lucifers gekocht voor 5 pfennig. Zullen we deze week nu eens bericht krijgen? 
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Twee “aanzichtkaarten” die blijkens de stempels op de achterzijde werden meegenomen naar Stalag 

XI-a Altengrabow (collectie E. van der Most) 

 

 
Achterzijde met stempel “Geprüft Stalag XI A” 

 

Maandag 16-8-1943 

Weer gewerkt. Tien sigaretten geruild voor scheermesjes. Geroddel over eten delen van  
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Van der Laan, A., A., Evers en Van Dijk. Misselijk. Gerucht gaat dat we 1 oktober naar huis 

gaan. Sigaretten geruild voor schoensmeer en brood. Heb ik meer aan. Voor onze tafel geen 

brood. Dit komt morgenochtend op het werk. Luidspreker is weer weggehaald door Fengler. 

 

Dinsdag 17-8-1943 

Vrij goed weer. Broodkwestie ben ik benieuwd naar. Is in orde gekomen. 

Mathijssen (Sergeant Jan Mathijssen kgf. 104221) vertelde onder het aardappelschillen heel 

aardig over Japan. Een klein stukje worst. Weer geen post. Hele dag “gekiepkard”. 

 

Woensdag 18-8-1943 

Warm weer. Weinig eten. Koks weer eens uit de keuken. Hoog bezoek op het werk. 

Tandartsmensen komen om 22.00 uur pas terug. Stukje kaas geruild voor 5 sigaretten. Heb ik 

meer aan. Nog steeds geen post. Berlijn vannacht gebombardeerd? Sicilië weer eens 

gevallen. 

 

Donderdag 19-8-1943 

Warm weer. Vanmorgen mijn knie gestoten aan de lorrie. Zeer pijnlijk. Kon vanmiddag niet 

werken. Terug naar het lager. Van der Laan, Mathijssen en Hoogeboom (Fourier R.H. 

Hoogenboom kgf. 104185) gaan 20-8-1943 naar het Lazarett. Het eten was van smaak goed, 

maar erg waterig. Hopelijk vanavond beter. Van Sicilië staat nu in de krant, dus het is waar. 

Wat zal er nu verder gebeuren? Laat er spoedig een einde komen aan deze ellende. 

 

Vrijdag 20-7-1943 

Warme dag. Kamerwacht eetzaal. Knie nog pijnlijk. Overigens geen nieuws. ’s Avonds wat 

post, niet voor mij. Veel officieren op het terrein geweest, allen partijmensen. Was gedaan. 

 

Zaterdag 21-8-1943 

Mooi weer. Berlijn 4 dagen en nachten gebombardeerd. Eten smakelijk. 

3 RM gestort voor bier en sigaretten. Om 14.00 uur baden, daarna aardappels schillen. 

Gekaart en enige bekers bier (donker) gedronken, was lekker. 

’s Avonds middageten en een schaaltje pap, beslist goed. Enige Korporaals stellen voor 

steeds de was te doen voor enige sigaretten. Hier wordt zwaar over gekletst met resultaat 

nihil. Om 21.30 uur naar bed. Hoor in de verte klokgelui. 

 

Zondag 22-8-1943 

Schitterend weer. Sokken gestopt. Been nog pijnlijk. 

Zou deze dag nu eens wat nieuws brengen? De ene broer Annevelink ruilt boter voor een 

sigaret bij de andere broer. Evengoed wordt er gesproken over kameraadschap. Een stelletje 

boerenpaarden hebben gebaad in de Greibensee. 

Eten ging wel. Een flinke portie boter allen gekregen, circa 1 ons per man. Dat was fijn.  

Wat gekaart en om 21.30 uur naar bed. 

 

Maandag 23-8-1943 

Weer killer. De onderofficier heeft een gesprek over vrede. Deze gedachte schijnt in het volk 

te leven. Was het maar waar. We hebben weer eens monnikenwerk verricht. De graverij 
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moest weer eens opnieuw gedaan worden. Er was weer eens verkeerd gemeten, waardoor 

we weer dubbel werk hadden. Charkov is gevallen. ’s Avonds geschild en vroeg naar bed. 

 

Dinsdag 24-8-1943 

Vannacht luchtalarm. Weer Berlijn gebombardeerd. Naar Drossen geweest met auto. Stenen 

geladen en gelost (verheven). Charkoff is waar. Een Oberluitenant geweest en we krijgen nu 

een keuken in het kamp met eigen koks. Het zal mij benieuwen. 

 

Woensdag 25-8-1943 

Warm weer. De onderofficier is wild, alle gunsten worden ingetrokken. Om 21.00 uur naar 

bed. De onderofficier noemde ons tuig. Wij weten niet waarom. Nog meer mooie 

benamingen gekregen, wij onder andere zwijnhonden, dolle armee en alles moest werken. 

 

Donderdag 26-8-1943 

Inderdaad moest alles werken, zelfs Jerphanion, afgekeurd voor zijn hart. Schande! 

Posten hebben scherpe orders. Wat een tijd. Kwam er maar een Duits officier, dan konden 

we ons beklagen. Himmler minister van Binnenlandse zaken. Om 21.00 uur naar bed.  

We krijgen weer radio. Zondag om 10 uur moeten wij een keuken bouwen. 

Dat is het toppunt. 

 

Vrijdag 27-8-1943 

Goed weer. Weer een nieuwe week. Wat brengt deze? Zou ik nu eens bericht krijgen van 

mijn vrouwtje en jongens? Dat hoop ik van harte. 

Om 12.30 uur kregen we de mededeling dat al onze verzonden post zoek is. Ik geloof, dat dit 

een nieuw idee is van de onderofficier. Onze stemming is mineur. Weer stenen, banken en 

cement gelost. Wat zijn we gezakt. We hebben weer eens om 21.30 uur appèl. 

 

Zaterdag 28-8-1943 

Kil weer. Een clandestiene brief van een Wachtmeester bevatte de mededeling dat op  

15-8-1943 nog geen kaarten en brieven van ons in Holland zijn gekomen. Het verhaal van de 

onderofficier is waar. Robart (Duitser) wilde mijn nummer weten van een wachtmeester der 

cavalerie, omdat ik niet hard genoeg werkte. Een keuken en kelder in het kamp gebouwd. 

Eigen koks gaan weer eens koken. Voor hoelang?  

We hebben weer een luidspreker. 

 

Er bevinden zich in dit gebied nabij de Greibensee tegenwoordig nog enkele funderingen en 

een schuilkelder, die waarschijnlijk van het voormalige kamp zijn geweest. 
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Kelder op het terrein van Kdo Greibensee 15) 

(http://www.korczakowo.org/greibensee) 

 

 
Kelder op het terrein van Kdo Greibensee 

(http://www.korczakowo.org/greibensee) 

 

De exacte plaats van het arbeitskommando Greibensee kon aan de hand van de wesite 

www.mapy.geoportal.gov.pl achterhaald worden, nadat de locatie op basis van oude 

ansichtkaarten al globaal bepaald was. 

 

                                            
15  Tijdens een bezoek van het terrein in 2017 werd deze kelder aangetroffen als stortplaats voor afval. Het 

terrein is bovendien recentelijk intensief onderzocht met metaaldetectoren.  

http://www.korczakowo.org/greibensee
http://www.mapy.geoportal.gov.pl/
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Opname GeoPoral 
16)

 met de resten van vier (mogelijk zeven) barakken (rood)  

en een van de voormalige tentenkampen (zwart) (bron: www.mapy.geoportal.gov.pl). 

 

Zondag 29-8-1943 

Regenweer. We mogen weer schrijven. Zou deze nu doorkomen? Ik hoop het van harte, want 

dit is bij de beesten af. Zullen een verzoek indienen om de commandant van het Stamlager 

(III-b Fürstenberg) te mogen spreken. De onderofficier zegt nu, dat de post nu in Berlijn ligt. 

Koning Boris van Bulgarije overleden. Heb nogal wat verloren met pandoeren, ongeveer 3 ½ 

RM. Om 21.00 uur appèl en onder de wol. 

 

Maandag 30-8-1943 

Vannacht zes maal eruit geweest om te plassen. Komt vast van de pap. Het was drukke 

nering vannacht. Kil, mistig weer. Onweer, een uur geschuild. Verder geen nieuws. Limburgse 

kaas gehad en jam en suiker. Heb de jam geruild voor de kaas met Brouwer. De kaas stinkt 

erg, maar is heerlijk pittig en voedzaam. De man, die het aan zijn nieren heeft, mankeert 

niets volgende de onderofficier. Toch heeft hij bloed in zijn urine. Het wordt tijd, dat er hier 

eens een behoorlijke autoriteit komt. Nu mag hij morgen naar de dokter. 

 

Dinsdag 31-8-1943 

H.M. de Koningin heden 63 jaar. De laatste verjaardag in ballingschap. Laten we hopen op 

daverende dingen. Om 12.30 uur herdacht en het Wilhelmus gezongen. 

Slecht weer. Twee heren (van de Cao) gingen vechten. Beschaving! 

 

Woensdag 1-9-1943 

Vrij goed weer. Geen bijzonderheden. Station Oost in Berlijn gebombardeerd. Om 18.30 uur 

konden we nog een auto met stenen lossen. We blijven hier nog vier weken zegt de 

onderofficier. Waarheen dan? 

 

Donderdag 2-9-1943 

Kil, mistig weer. Ben kamerwacht, eten halen en eten delen, dus druk genoeg. 

                                            
16 Met dank aan Maciej Kondrad uit Zielona Gora, Polen, die mij op deze website attendeerde en verdere 

gegevens betreffende Greibensee atanleverde. 

http://www.mapy.geoportal.gov.pl/
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Moeten van de onderofficier die paar dagen, dat we hier nog zijn, goed werken. 

Mijn bed naar voren getrokken vanwege lekkage, Het zal wel weer eens gemaakt worden. 

Nog geen geld gebeurd, daar zijn ze niet vlug mee. Wel alles eisen, doch voor de rest: ho 

maar! Maar onze tijd komt ook, want hoe zwaar ook de dag, hoe moeilijk de scheiding, toch 

komen we elke dag dichter bij de bevrijding! 

 

Vrijdag 3-9-1943 

Mistig weer. Geld gebeurd, te weinig. De onderofficier maakte een fout. Ik mocht niet 

reclameren. Later was hij blij, dat ik het er maar bij liet. Ik 22,80 RM in plaats van 25.20 RM. 

Wij ontdekten zelf dat de fout tussen van der Zee (Sergeant Majoor Heere van der Zee kgf. 

104217) en mij zat. De zaak is goed geregeld. Nu kunnen we aardappelen en erwten en rode 

kool kopen. Hiervoor 6 RM geofferd per man. 

Amerikanen en Engelsen geland, volgens de radio, in Italië. Er wordt hevig gevochten. Laat 

ons hopen dat dit het einde mag zijn. Volgens berichten, hier ontvangen, zouden 18-8-1943 

de pakketkaarten thuis ontvangen zijn. Wij zijn benieuwd. Er zijn circa 20 pakketten 

aangekomen volgens de onderofficier. 

 

Zaterdag 4-9-1943 

Kil weer. Veel optimisme vanwege Italië. Nu, het geeft de burger moed. 

24 pakketten aangekomen, onder andere voor Ligtelijn. Nu zullen de mijne ook wel gauw 

komen. Vol verwachting klopt mijn hart. Weer koolrabi gegeten met wortelen. 

Daar wordt je toch gaar van. De luidspreker weer weggehaald. ’s Avonds weinig eten.  

Om 20.30 uur kwam een Hauptmann en we konden weer eens verzoeken indienen. 

Behandeling traktaat van Genève ambtenaren (CCD e.d.). Zal wel weer niets uithalen.  

Om 22.00 uur avondappèl. 

 

Zondag 5-9-1943 

Donker weer. Mijn was gedaan. Om 10.00 uur inspectie over de werkbroeken door de 

onderofficier. Verschillenden moeten oude broek inleveren voor reparatie van de anderen. 

Deze krijgen een andere broek. Hevige discussies over de verzoeken-indienerij.  

Dineke zal nu wel (het is 10.30 uur) aan de koffie zitten met de jongens. Smakelijke koffie 

hoor lieverds. Ik kom gauw meedrinken, want het gaat goed. Het hangt me hier de keel uit, 

nee, niet te beschrijven. Vandaag of morgen piep ik hem, als ik niet gauw bericht krijg, want 

die onzekerheid maakt je beroerd. Nu weer een kar stenen gehaald voor een oven in de 

keuken. Zondagsrust! 

De zogenaamde nieuwe kleding bestaat uit opgelapte oude broeken van allerlei 

nationaliteiten. De stakkers zijn er nog trots op (sommigen zijn al 45 jaar). Bah! 

Weer een verzoek ingediend. Nu naar aanleiding van het bezoek van de Hauptmann.  

Weer een kaart geschreven en pakketkaart, nu met het Rode Kruisnummer (220051).  

Wat gekaart en om 17.30 uur een schaaltje pap gegeten met jam, want mijn suiker was op. 

Was smakelijk. De kascommissie heeft verslag uitgebracht, er waren nog 499 RM in kas en 

alles is betaald, dus gunstig. Verder een rot-dag geweest. Schoten ze nog maar harder op, je 

wordt er gaar van. Enfin, de dag is weer om. Morgen weer naar de kiepkar. 
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Maandag 6-9-1943 

Zeven plaatsen in Italië veroverd. Orel-sector vrijgegeven. Tagarof(?) genomen door de 

Russen. Alle papier ingeleverd, in verband met brief Mathijssen aan de Zweedse gezant. Een 

post schoot zijn geweer over het terrein af. Een stommiteit die goed afliep. Ook de gewone 

marken inleveren. De onderofficieren gaan weg. Wanneer? Mooi weer. 29 plaatsen om Berlijn 

gebombardeerd. Daar moeten ze ook wat incasseren. Vanavond twee keer kortsluiting 

gehad. Stagnatie aardappelschillen. 

 

Dinsdag 7-9-1943 

Goed weer. De onderofficier heeft namens de aannemer verklaard, dat de arbeidsprestatie 

voor zaterdag moet worden opgevoerd, anders gaan we naar Altengrabow terug.  

De Don-bocht is door de Duitsers ontruimd, volgens gerucht. Eigenaardig, dat je nooit de 

bron van de geruchten kunt vinden.  

Er schijnen weer pakjes in Drossen te zijn. Ik ben benieuwd. De vijfde maand begonnen. 

 

Woensdag 8-9-1943 

We moeten werken op volle toeren. Het is weer eens feest. Ben nu aan het barakken rijden. 

Weer acht man een pakje. De Russen rukken op het gehele front op. München gebom-

bardeerd. In Italië gaan de Amerikanen en Engelsen vooruit. Hier zijn nog 20 Duitse divisies. 

Nieuw-Guinea bezet door de Amerikanen. Een uur geschuild voor onweer. 

 

Donderdag 9-9-1943 

Vrij goed weer. Barakken gereden. Italië gecapituleerd. Stalino in Rusland door de Duitsers 

volgens plan ontruimd. Het gaat richting Vrede (Hoera!). 

Een paar klompen gekregen, 50 sigaretten de overigen komen nog. 5 geruild voor een stuk 

leverworst. In bed gekletst met Brouwer en nodigde zich uit met zijn gezin om mij te 

bezoeken op 2e Kerstdag. Hij is welkom. 

 

Vrijdag 10-9-1943 

Goed weer. Kroatië kiest kant van geallieerden. Mussolini in arrest. 

Er zijn weer 6 zakken met pakjes. We hopen er bij te zijn. Mosterd krijgen we ook. 

Van de voerman een boterham gekregen. Deze smaakte best, niet zuur met reuzel en 

leverworst. Beter dan die snertmargarine. De mosterd is voor 2 maanden. Vandaag 

aardappelen gegeten met erwten (de erwten waren van ons zelf). Dus vandaag officieel geen 

groente. 

 

Zaterdag 11-9-1943 

Mooi weer. Hoera, ook een pakje voor mij! Eindelijk een teken van leven en fijne spullen! 

Bruine bonen, meel, suiker, vet, rookvlees, koek, koekjes, rokerij, zeep, zout. Dank je wel, 

lievelingen! Vanmiddag moeten werken. Barakken rijden. Enfin, anders had ik moeten 

schillen, dus erg is het niet. Hitler heeft gisteren een rede gehouden. Mannen tot en met 59 

jaar moeten zich melden. Italië vecht tegen Duitsland (wat een chaos). Om 21.30 uur appèl 

(werd afgenomen door een schildwacht). Dat is nu de hooggeroemde discipline. In de barak 

heerst een opgewekte stemming. 
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Zondag 12-9-1943 

Weer zondag. Nu weet ik wat te schrijven. Ga eerst mijn onderbroek stoppen. Is gebeurd. 

Lekker ontbeten. Brood met vet, rookvlees of koek, echt fijn. Vanmiddag geschreven en 

pannenkoekjes gegeten (heerlijk). Vanavond pap met Hollandse suiker, een reuze dag.  

Italië willigt alle eisen van Amerika in, uitlevering van vloot en koopvaardijschepen, 

luchtvaart. De debacle is daar volkomen. Duitsland heeft Rome nog goed in zijn macht. Ben 

erg benieuwd naar de komende ontwikkeling. Gepandoerd. Albanië door Duitsland bezet. 

 

Maandag 13-9-1943 

Mooi weer. Mussolini ontzet door Duitse valschermjagers was het bericht. Overigens geen 

nieuws. Broek gestopt en mijn schoen gemaakt. L. en V. raken slaags om een aardappel. 

Heren? 

 

Dinsdag 14-9-1943 

Ontwaken met regen en onweer. Wat brengt de dag? Weer barakken rijden of wat anders. 

Het eerste is gebeurd. 3 sigaretten geruild voor worst (heb ik meer aan). 

Geen bijzonderheden. 

 

Woensdag 15-9-1943 

Warm weer. Vandaag 19 jaar onderofficier. De voerman noemen ze hier “Koetse”. 

Paarden naar rechts roept hi: “Heute” 

Paarden naar links roept hij: “Hi He” 

Paarden vooruit roept hij: “Loos of Hooi” 

Paarden stappen, roept hij: “Prrrr” 

Paarden achteruit roept hij: “Sep” 

 

De paarden hebben geen broek aan, maar remmen af met de nek, dat is een eigenaardig 

gezicht en ik geloof, dat het meer van de paarden vergt. In Fürstenberg zijn Italiaanse 

krijgsgevangenen aangekomen. Onze verzoeken teruggekregen met de mededeling, dat we 

deze bij Generaal Christiaansen moesten indienen. Lijkt mij raar. 

 

Donderdag 16-9-1943 

Mooi weer. Volgens de onderofficier zijn we vrijgegeven door de Duitse Wehrmacht, alleen is 

het wachten op generaal Christiaansen, die toestemming moet verlenen om in Holland te 

worden toegelaten en dit zou wel eens niet gebeuren vanwege de werkeloosheid. Dat van 

die verzoeken is waar, alleen wachten tot de volgende week woensdag en bij goede arbeid. 

Verder geen nieuws. 

 

Vrijdag 17-9-1943 

Weer een nieuwe week. Wat brengt deze? De twintigste week, zou deze ons heil brengen of 

post? Vrij goed weer. Duitsland beschouwt de landing in Italië als een afleidings-manoeuvre 

en verwacht een invasie in het Westen. Het is niet te hopen. In Rusland is weer een plaats 

(Mariopol) gevallen. Vanavond kwark gegeten, dit genomen met suiker is een lekkernij. 
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Zaterdag 18-9-1943 

Vrij goed weer. 200 pakketten aangekomen in Fürstenberg. Worden maandag of dinsdag 

gehaald (5 Kg). Vandaag de bonte specht aan het werk gezien, werkelijk aardig. Ook een valk 

gezien met twee loodsmannetjes (twee kleine vogeltjes). Weer wat pannenkoekjes laten 

bakken, heerlijk! De was gedaan en wat gekaart. 

 

Zondag 19-9-1943 

Mooi weer. Ben wat verkouden. Vannacht wel vijf keer eruit geweest om te plassen. Niet leuk. 

Een kalme dag gehad. Pannenkoekjes laten bakken. Weer een kaart geschreven aan mijn 

vrouwtje en jongens. Was ik er maar bij. Wanneer? Met Kerstmis!!! 

 

Maandag 20-9-1943 

Om 11.00 uur uitgeregend, tot 12.30 uur. De pakjes komen woensdag, misschien dinsdag, 

dus hopen we op zaterdag. Het zuidelijke deel van Italië is ontruimd door de Duitsers. In 

Rusland gaan ze door met planmatig achteruit te gaan. Weer enige mensen post ontvangen 

met een adres erop van een ander detachement. Van onze post schijnt nog niets over te zijn. 

Wat zou de reden toch zijn? Wij begrijpen het niet. Vanavond de Feldwebel geweest en deze 

deelde mede, dat we circa 15 oktober weg gingen en het dus niet nodig was om te 

verzoeken als onderofficier behandeld te worden, temeer, daar we vrijwillig bereid waren te 

werken. Hoe is het mogelijk! 

 

Dinsdag 21-9-1943 

Pakketten nog niet gehaald. Hauptmann geweest. We werkten niet hard genoeg. 

We bleven tot het einde van het voor ons uitgezochte werk, dan gingen we terug naar 

Altengrabow en konden we opnieuw beslissen of we wilden werken, ja of neen. Ook hij sprak 

dat we nu vrijwillig werkten (zwendel). Stalin heeft gezegd binnen zeven dagen door Duitse 

grens te zijn. Op negen plaatsen is het oostfront doorgebroken. In 24 uur 120 dorpen en 7 

steden door de Russen veroverd. 

 

Woensdag 22-9-1943 

Weer eens aan de schop. De onderofficier gaat weg. We kunnen verzoeken indienen, 

bijvoorbeeld de 45-jarigen, maar het heeft geen zin, want als het werk klaar is gaan we toch 

naar Holland. Als je aanleg hebt om gek te worden, zou je van al dit gedoe (de ene dag dit, 

de andere dag dat) het wel worden. De pakjes uit Fürstenberg komen nu vermoedelijk 

zaterdag (medewerking). Sardinië is bezet, Corsica ook. 

 

Donderdag 23-9-1943 

Kil weer. De pakketten worden vandaag gehaald uit Fürstenberg. We zijn geweldig 

nieuwsgierig. Nog 3 zakken met pakken aangekomen. Kwam er nu maar eens post. Laten we 

hopen. Geen post. De pakketten zijn aangekomen. Zij, die nog geen pakket hadden 

ontvangen, kregen er een. Wel aardig. Dit in verband met het late uur. Berlijn weer 

gebombardeerd. 

 

Vrijdag 24-9-1943 

Vrij goed weer. De Russen zijn 70 Km voorbij Smolensk. Kiev wordt ontruimd. 



 

35 

Het gaat goed. Morgen de pakketten. De onderofficier gaat morgen weg. De nieuwe is een 

dominee. Hier is alles mogelijk. Mijn pols verzwikt, is wat pijnlijk en dik. Ben nu aan het 

planeren. Vandaag is weer geweldig de lijn getrokken. Bij het stenen lossen zongen we 

vaderlandse liederen, dit werd verboden door de bouwleiding. Het gaat steeds beter. 

 

Zaterdag 25-9-1943 

Half vijf met zijn twaalven naar Drossen. Daar een wagon stenen lossen. Hierbij heb ik mijn 

knie bezeerd op de spoorlijn. Erg pijnlijk. Heb een drukverband omgelegd van van der Vin 

(Korporaal E.M.J. de Vin kgf. 104122) en nu gaat het iets beter.  

Smolensk is gevallen. Kiev ontruimd. Mannheim, Münster en Friedrichshaven gebom-

bardeerd. Er zijn weer vier zakken met pakjes. Vrij goed weer. Dreigt naar regen.  

Eindelijk bericht van huis van 18-8-1943. Gelukkig alles goed. 

 

Zondag 26-9-1943 

Weer zondag. Knie iets minder pijnlijk. Regen, ook de gehele nacht. Weer een brief gekregen 

om te schrijven. Zou deze nu eens doorkomen? Gedeelte van een Rode Kruispakje gekregen: 

1 bus melkpoeder, 1 pond margarine, 2 pakjes sigaretten, 2 blik corned beef, 1 zak klontjes, 

1 stuk chocolade, pruimen, soep, zeep, biscuit, peper en zout, lucifers. Er zijn nog 5 blikjes en 

1 pakje sigaretten achtergehouden plus een heel pakket. Heb poging gedaan een brief zo 

weg te sturen. Nood breekt wet. 

 

Maandag 27-9-1943 

Kil weer. Geen bijzonderheden. 

 

Dinsdag 28-9-1943 

Goed weer. Kiev omsingeld. Een blikje zalm ontvangen. Lekker gegeten. Wat mocca gemaakt, 

gesmuld. Rust gehad met mijn knie. 

 

Woensdag 29-9-1943 

Aardig weer. Geen nieuws. Nog 16 sigaretten ontvangen. 

 

Donderdag 30-9-1943 

Aardig weer. Weer gespit. Noorwegen bezet door de Amerikanen. Een busje gehakt 

ontvangen. 

 

Vrijdag 1-10-1943 

22 jaar in dienst. Een blikje zalm geruild voor 10 sigaretten. Ik hem meer aan zalm. 

Verder geen bijzonderheden. 

 

Zaterdag 2-10-1943  

Goed weer. Er wordt gedreigd, indien niet harder wordt gewerkt, terug naar het Lager, 

minder eten e.d. Weer een busje zalm op de kop getikt voor tien sigaretten.  

Napels gevallen. Uit het pakket gekregen chocolade, busje koffie en lever, peper en zout, 

suiker, melkpoeder, lucifers, biscuit. 
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Zondag 3-10-1943 

Weer zondag. Mooi weer. Kiev gevallen. Gornel gevallen (tussen Smolensk en Minsk). 

Inspectie gehad van de Feldwebel. 11.30 uur aantreden. Veel gesnoept. Daar heb je toch 

behoefte aan, want iedereen doet het. Mocca maken is een geliefde bezigheid. 

Koebanbruggenhoofd vrijgegeven. Medan bezet, idem Nieuw Guinea door Australische 

troepen. In Italië opmars in noordwestelijke richting. Hevige afweerslag in Rusland tussen 

Minsk en Smolensk. 

 

Maandag 4-10-1943 

De klok een uur verzet. Mooi weer. Werken nu van 06.00 uur tot ’s avonds 17.30 uur. 

Zware afweergevechten bij Minsk. Weer een bus boter gehad. 

 

Dinsdag 5-10-1943 

Kil weer. Acht zakken met pakjes aangekomen. Ook voor mij. Wordt morgen uitgereikt. 

Ter hoogte van Corsica landingen op Italië. Het gaat goed. 

Verberk (Wachtmeester Th.J. Verberk kgf. 104214) heeft een paar zolen onder mijn schoenen 

gezet. Werken nu van 06.00 uur tot 17.30 uur. Nog geen geld gebeurd. 

We kunnen weer een verzoek indienen om als onderofficier behandeld te worden. 

 

Woensdag 6-10-1943 

Mooi weer. Pakjes ontvangen. Zeer in mijn schik. Dank je wel, lievelingen. 

Gerucht gaat dat Rome, Narvik door de Amerikanen is bezet. Denemarken gedeeltelijk 

ontruimd. Standje gehad (allemaal) van de onderofficier, moeten beter werken. 

 

Donderdag 7-10-1943 

Mooi weer. 43 man gaan in zee met een verzoek om als onderofficier behandeld te worden. 

We krijgen minder eten, omdat we niet hard genoeg werken. Voor 10 sigaretten een blik 

sardines geruild. Het was lekker. Verder geen nieuws. Vijf maanden in het gevang. 

 

Vrijdag 8-10-1943 

Vrijdag, weer een nieuwe week begint. Gerucht gaat, dat ze 20 Km de Poolse grens zijn 

overschreden. Lijkt me raar. Verder geen nieuws, alleen volgende week moeten er 30 man 

naar een ander Lager. Het zal mij benieuwen. 

 

Zaterdag 9-10-1943 

Vannacht gevroren. Het was koud. Verder mooi weer. Was gedaan en havermout gekookt, 

gesmuld. Om 21.00 uur naar bed. 

 

Zondag 10-10-1943 

Vannacht wakker geworden, doordat er een muis in Brink (Sergeant Majoor J. van Brink kgf. 

104162) zijn mouw liep en deze hem, terwijl hij op zijn buik tippelde dood maakte.  

Ja, het is wel erg die muizenplaag. In de andere barak is het nog beroerder, daar hebben ze 

ratten. Nu hebben we een kleine kat en die vangt ze geweldig, maar het helpt niet veel. 

Tot half 9 op bed gelegen, daarna mijn broek weer eens doorgestopt. Het is, hoewel het 

gevroren heeft vannacht, prachtig weer. Enfin, het is weer zondag en we zullen wel weer 

mogen schrijven. Alleen deze vraag beheerst ons allen: zal deze nu zijn doel bereiken? Van 
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het Nederlandse Rode Kruis kunnen we nu studiemateriaal krijgen, schrijfpapier, 

tekenbehoeften, e.d. Ik weet nog niet hoe hierop wordt gereageerd. Het Nederlandse Rode 

Kruis laat anders wel wat laat van zich horen. Dat valt ons allen ontzettend tegen en de 

stemming ten opzichte van dit lichaam is verbitterd. 

Dan is het Internationale Rode Kruis vlugger geweest, daarvan hebben we nu 2 pakjes 

gehad. Nu zullen we allen een brief schrijven naar het Nederlandse Rode Kruis om onze 

vrouwen gerust te stellen en omtrent bericht van deze. Het zal ons erg benieuwen. 

Koebanbruggehoofd gevallen. Amerikaanse vliegtuigen geland in Zweden. Lijkt me erg 

gezocht. 

 

Maandag 11-10-1943 

Mooi koud weer. Zweden schijnt de diplomatieke betrekkingen met Duitsland verbroken te 

hebben. Verder geen nieuws. 

 

Dinsdag 12-10-1943 

Guur, koud weer. Vandaag wortelen (morbiden) ingekuild. Ook gezorgd voor mondvoorraad, 

want we krijgen minder eten. Vanavond havermout gegeten. Morgenavond maak ik snert 

van erwten, prei, aardappelen en boter. Zal wel smaken. 

Verder geen nieuws, alleen een kachel in de barak gekregen. 

 

Woensdag 13-10-1943 

Koud, mooi weer. Veel pakjes. 79 man waren gelukkig. 

 

Donderdag 14-10-1943 

Goed weer. Aardappelen gekookt en gebakken. Een kaart en een brief van Dineke gehad. 

Dat is fijn! Velen hadden post. 

 

Vrijdag 15-10-1943 

Guur, koud weer. Weinig eten. Alles rooft piepers en wortelen om te bikken. 

Krijgen veel minder te eten. 

 

Zaterdag 16-10-943 

Van der Laan en Hoogeboom terug uit het Lazarett. Geen nieuws. 

Regenachtig weer. Half 9 appèl vanwege de vele slapers van gisteravond. 

 

Zondag 17-10-1943 

Weer zondag. Prachtig weer. Iedereen kookt op de kachel. Ik heb pruimen opstaan en zal 

vanavond pap koken. Het zal best smaken. 

We kunnen weer een kaart schrijven. Veder geen nieuws. 

 

Maandag 18-10-1943 

Mooi weer. Ben zaalchef geworden in plaats van Kroeskop. Verder geen nieuws. 

 

Dinsdag 19-10-1943 

Enige regen. De eerste kritiek op de verdeling is daar. Veer (Wachtmeester A.J. de Veer kgf. 

104114) had een kapje brood en zijn buurman niet. Ik heb hem gepast geantwoord. Geen 
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nieuws verder. Het is akelig stil wat de berichten over de oorlog betreffen. We denken maar, 

geen bericht, goed bericht. 

Nog geen post, wanneer weer? 

 

Woensdag 20-10-1943 

Mistig weer. Weer allen een waarschuwing gehad om beter te arbeiden. Weer dreigementen 

en beloften. 10 zakken met pakjes gekomen, niets voor mij. Weer geen suiker en jam gehad, 

morgen. Het zal ons benieuwen. 

Roosevelt, Churchill en Stalin in Moskou. Gerucht gaat over vredesonderhandelingen. 

Hannover gebombardeerd. 

 

Donderdag 21-10-1943 

Goed weer. Krijgen binnenkort 200 sigaretten van een of ander Rode Kruis. Niet het 

Nederlandse (daarvoor bestaan we zeker niet!). Weer 5 zakken met pakjes. We hopen in 

stilte. Vandaag hebben we wat beter gewerkt volgens de onderofficier (niet harder dan 

anders!). We mogen zaterdag in het huis baden. Dit wordt dan de eerste keer gedurende ons 

verblijf hier. Wat een organisatie! Vandaag jam, suiker, leverworst en dubbele portie boter. 

Brink (Sergeant Majoor J. van Brink kgf. 104162) weggestuurd voor wortelen drukken. 

 

Vrijdag 22-10-1943 

Goed weer. Weer 10 zakken met pakjes. Geen voor mij. Wortelen ingekuild. De Verwalter 

haalde een blunder door te beweren, dat er wortelen (morbiden) in mijn overjas zaten, 

hetgeen niet waar was. Ik heb hem in ongezouten bewoordingen gezegd, dat ik me door wie 

dan ook en zeker niet door mijn vijand, voor dief liet uitmaken. Nooit heb ik iemand zo stom 

zien kijken als die vent en hij kwam later zijn excuus aanbieden. Ik heb hem alleen toen maar 

aangekeken. 

 

Zaterdag 23-10-1943 

Goed weer. We hebben ons vanmiddag kunnen wassen. 20 sigaretten ontvangen. Kassel 

gebombardeerd volgens de post. Half 9 appèl. Een pakje gestolen, dit heeft vermoedelijk 

een loodgietersjongen gedaan. Naar de afloop van het onderzoek zijn we zeer benieuwd. 

 

Zondag 24-10-1943 

Weer zondag. Mooi, zacht weer. Vannacht horen vliegen, bombarderen en luchtalarm. Het is 

nog oorlog. Zou deze week nu eens de beslissing brengen? Het is te hopen. Er moet 

tenminste vlug wat gebeuren. De schildwacht laat zijn geweer zien en geeft het ons zelfs in 

handen. Hij vertelt ons, dat dr Leij een Jood is en Göring protestant, Hitler en Göbels 

Roomskatholiek. Mijn laatste bruine bonen met Brouwer gedeeld. Wat liggen kletsen in bed 

met Brouwer over thuis. Wel weer eens prettig om eens vertrouwelijk te praten. Brouwer is 

geweldig veranderd ten goede. Dit zal straks zijn huishouding ten goede komen. 

 

Maandag 25-10-1943 

Mooi weer. Zeer weinig eten. We zouden volgens belofte meer krijgen, maar om 12.30 uur 

was er nog niets. Krijgen niets meer, maar mogen bijkopen. 13 pakketten. Ook een voor mij, 

een Rode Kruis pakje. Lievelingen bedankt! Ik had net niets meer. 
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Van der Laan heeft weer eens geroddeld en is nu doodverklaard door de compagnie voor 14 

dagen. 

 

Dinsdag 26-10-1943 

Mistig weer. Onverwachts mee naar Frankfurt a.d. Oder. Dit is wel een aardige stad. Je ziet 

weer eens een tram rijden. Winkels is niets en die je ziet hebben haast geen etalage. Alleen 

een etalage, waarin doodkisten, was niet verkleind. De Rooms-katholieke kerk is een mooi 

gebouw, maar de overige huizen kunnen niet in de schaduw staan met de Hollandse. De 

Oder is ongeveer zo breed als het Spaarne met een vrij aardige brug. Hoewel de 

Maasbruggen in Rotterdam mooier zijn.  

Op de terugreis een stel herten gezien met jongen. Wel aardig. De middagpot was zeer 

weinig. Ik heb er een paar beschuiten bij opgegeten en kook voor vanavond havermout. 

Toch is het verschrikkelijk, dat dit nodig is. Maar enfin, er komt een eind aan en dat is de 

hoofdzaak. Generaal Kesselring ingesloten in Italië. De Dnjeper door de Russen geheel 

overschreden (dit volgens een Duitse krant).  

Twee man, die slapend waren aangetroffen zijn gestraft met drie dagen streng arrest 

(verscherpt arrest) met alleen brood met koffie. 

 

Woensdag 27-10-1943 

Dreigt naar regen. Blijft droog. Vanavond bierpap gegeten, heel smakelijk. Veertig man gaan 

hier weg. Ze hebben de namen gevraagd van de verzoekers, dus we hebben een kans. 

 

Donderdag 28-10-1943 

Koud weer. Geen nieuws. Inspectie over de herkenningsplaatjes.  

Geen post. 

 

Vrijdag 29-10-1943 

Koud weer. Een zak pakjes, met vijf pakjes. Weer vijf gelukkigen. Van der Laan zijn nummer 

opgenomen door de polier in verband met niet uitvoeren van werk. De zuurkool was lekker, 

doch weinig. Vanavond soep van macaroni, kalebas en pakjes soep. Was lekker. 

 

Zaterdag 30-10-1943 

Geen bijzonderheden. Van Brouwer een wollen das gekregen. Lekker warm. 

 

Zondag 31-10-1943 

Zondag, de 26ste. Vandaag is Jerphanion jarig. Heb een inzameling gehouden om een pakje 

te maken. Vanavond een voordrachtavond gehouden onder mijn leiding. Goed geslaagd. 

Koud weer. 

 

Maandag 1-11-1943 

Het heeft flink gevroren. Mooi weer. Hout en stro gelost. Zevenentwintig zakken pakjes 

aangekomen. We hopen op een pakje. Post gekregen en twee pakjes (dank je wel lieverds!). 

De havermout met Brouwer opgemaakt. 
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Dinsdag 2-11-1943 

Mooi weer. Iets minder koud. Het ene pakje gekregen. Fijn ook uien. Een paar koeken 

gegeten en nu de havermout van Brouwer opgemaakt. Koffie gedronken met een lekkere 

boterham met jam van Brouwer. Wel leuk zo’n beetje kokkerellen. Goede stemming. 

 

Woensdag 3-11-1943 

Mistig weer. ’s Middags pap, want er waren geen aardappelen. Vanmiddag middageten. De 

Krim afgesloten en Turkije en Portugal in oorlog. Lijkt me waarschijnlijk, doch toch ook weer 

fantastisch. Het dreigt naar regen. Polsmofjes van Brouwer gekregen. Zitten fijn. Tweede 

pakje ook fijn, bedankt schat! 

 

Donderdag 4-11-1943 

Waterkoud. Aardappelen en koolrapen ingekuild. Kroeskop, Brouwer en ik een lekker potje 

gekookt van koolraap en piepers. Smaakte best. Bretels gemaakt. Voorbereiding voor een 

volgende gezellige avond. 

 

Vrijdag 5-11-1943 

Waterleiding bevroren. Heb me in de etenskom gewassen. Nu loopt de kraan weer. 

Drie zakken met pakjes. Ons verzoek is toegestaan. We gaan terug naar Altengrabow en 

zullen als onderofficieren behandeld worden. Een stap in de goede richting. 

 

Zaterdag 6-11-1943 

Guur weer. Gerucht gaat dat allen weggaan. Erwtensoep gekookt; was fijn.  

Heibel op de kamer over kiebelton. Gevecht tussen twee Huzaren onderofficieren in de 

eetzaal. 

 

Zondag 7-11-1943 

Het tweede half jaar is begonnen. Broek en bretels gemaakt. Pudding gekookt. Het sneeuwt 

een weinig. Koud, guur weer. Volgens de post zou Rome en Vaticaanstad gebombardeerd 

zijn. Russen geland op de landengte van Kertsj. Weer geen brief gekregen om te schrijven. 

Dat wordt weer vervelend. Vanmiddag vla gemaakt van griesmeel, gecondenseerde melk, 

suiker en koffie voor Brouwer en mij. Smaakte best. 

Vanavond gekookt: aardappelen en wortelen en een ui gefruit in vet voor ons beiden. 

Gesmuld. Een wel voldaan gevoel. 

 

Maandag 8-11-1943 

Kil weer. Geen bijzonderheden. Twee brieven ontvangen van Dineke. Fijn is dat, die brieven 

van huis te ontvangen. Je leeft er van op en bent even uit deze omgeving weg. Vanavond 

bruine bonen gekookt met aardappelen en jus van ui en boter. Heerlijk! 

 

Dinsdag 9-11-1943 

Mistig weer. Een brief en een kaart ontvangen van mijn vrouwtje en de jongens. Nu kunnen 

we een kaart en een brief schrijven. Ook weer fijn. De kaart naar de jongens geschreven en 

de brief naar mijn vrouw. Vandaag een Hitler Jugend man op bezoek gehad. Kon ons toch 

niet intimideren. Hield bij de stilte voor de maaltijd zijn hoofddeksel op (beschaving). 

Overigens geen nieuws. 
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Woensdag 10-11-1943 

Guur, kil weer. Amerikaanse vloot enige schepen kwijt door de Japanners.  

Vanavond bierpap gegeten; lekker. Sokken gestopt. 

 

Donderdag 11-11-1943 

Zelfde weer. 23 zakken met pakjes. Geen voor mij of Kroeskop. Jammer, maar wachten af. De 

bouwleiding is weer eens aan het kiften met de onderofficier. Beschuldiging van sabotage. 

Dat woord spreken ze hier het beste.  

Nog steeds geen bericht betreffende het weggaan. 

 

Vrijdag 12-11-1943 

Weer als voren. Een nieuwe week. Naar Drossen geweest. Bruine bonen gegeten, 

spinaziesoep geschonken door Bredase onderofficier. 29 RM gebeurd als salaris. 

Gerucht gaat dat we aanstaande dinsdag naar Altengrabow gaan. We zijn benieuwd. 

Brouwer is ziek, thuis gebleven en heeft voor ons beide aardappelen gebakken. Dit was fijn. 

Niet veel gedaan vanmiddag. De lust is nu helemaal weg en het is werkelijk genoeglijk te 

zien, hoe er gedrukt wordt. 

 

Zaterdag 13-11-1943 

Guur weer, Weer niets gedaan. Aanstaande dinsdag gaan we terug naar Altengrabow.  

De verenveertig anderen naar Trier 17). We wachten nog op pakjes en hopen, dat deze nog 

voor die tijd aankomen, anders zwerven ze zo. Om 20.00 uur appèl, daarna 23.00 uur gekletst 

over NSB, verraad en over de aanstaande afrekening. De Christelijk broeders waren het 

natuurlijk weer niet eens, maar die “wattenkinderen” kunnen soms zo onlogisch redeneren. 

 

Zondag 14-11-1943 

Regen en sneeuw. Broek gemaakt en koffer gebeitst, daarna om de kachel zwammen. Twee 

zakken met pakjes, hopen, dat ze vandaag nog komen. Dankzij enige handige jongens 

hebben we vandaag en gisteren dubbel middageten en sparen zodoende wat brood. Velen 

doen de was, doch ik wacht maar tot we daar zijn, want het droogt slecht. In Warschau 

schijnt revolutie te zijn, volgens de post worden er vele Duitsers doodgeschoten.  

We gaan dinsdagmiddag weg in een personentrein. Die voor Trier gaan ’s morgens weg.  

Ik zal blij zijn als we maar weg zijn. Mogen vermoedelijk morgen schrijven, een kaart. 

 

Maandag 15-11-1943 

Mooi vriesweer. Moeten werken tot 12.30 uur. Daarna vrij om in te pakken. 

Vanmorgen niets gedaan. Van de bouwleiding kregen we nog enige restjes jam, suiker, 

macaroni, boter, koffie en worst. Voor elk een vingerhoedje. De lui uit het Lazarett terug.  

Een ploeg vertrekt om 17.30 uur en wij ’s avonds om 21.00 uur. De koffers werden allen 

geïnspecteerd. 

 

  

                                            
17  Deze groep (volgens NA 2.13.98 inv. 17 Meldung 1149, in totaal 43 man) zou vrijwel geheel naar het Kdo 

Stegskopf gaan (dat resorteerde onder Stalag XII-d Trier), teneinde daar als vervanging te dienen voor andere 

werkweigerende Nederlandse krijgsgevangenen. 
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Dinsdag 16-11-1943 

Vertrek gaat niet door. Moeten weer werken. Geen eenheid om te weigeren. Sta in twee-

strijd, wat alleen te doen. Het beste lijkt mij enige dagen af te wachten. Zijn na een half uur 

op het bouwwerk teruggemarcheerd en vertrekken nu toch om 21.00 uur uit Drossen naar 

Altengrabow. Zijn om 19.30 vertrokken en om 21.40 uur per trein uit Drossen, nadat we eerst 

een kop koffie hadden gekocht in de wachtkamer.  

In Reppen overstappen naar Berlijn. In Berlijn overstappen in een diesel, daarna met de 

ondergrondse verder, waarbij we de kleine Anne verloren en (17-11-1943) terugvonden en 

toen over de Postdammerplatz naar het Postsdammerstation en daar tot 05.00 uur in de 

wachtkamer verbleven met koffie en bier.  

 

 
Het voormalige station Drossen 

 

Woensdag 17-11-1943 

Om 05.30 uur per trein naar Burg bij Maagdenburg. Om 08.00 uur hier aangekomen.  

Tot 10.00 uur in de wachtkamer. Weer koffie en bouillon. Om 11.20 per stoomtram naar 

Altengrabow, waar we weer ontvangen werden als voorheen. 

Kofferinspectie, drie dekens ontvangen en morgen worden we weer ontluisd. Eten hebben 

we nog niet gehad en we wachten nu 18.15 nog maar af, of dit nog komt. 

We liggen in een barak met Fransen, Italianen, Serven, Belgen en Polen, dus inter-nationaal. 

Moet werkelijk even wennen. Geen eten gehad.  

(er ontbreekt een stuk tekst) die zeer kameraadschappelijk? een brood verkochten voor 25 

RM. Hadden zodoende een stukje brood met een schijfje koek. 

 

Donderdag 18-11-1943 

Vrij goed geslapen. Vanmorgen geen ontbijt. Om 07.30 uur in het bad; dat was heerlijk.  

Om 12.00 uur eten, was heerlijk, iets te weinig. Nu verhuisd naar een andere barak met 

Serven. Drie dekens ingeleverd en krijgen er 1 voor terug. Er zijn hier 2000 Engelsen. 
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Vrijdag 19-11-1943 

Truus jarig. Goed geslapen. Kamp gereinigd. Dr. Bijl (kgf. 97202) gesproken. Deze had al een 

maand geleden afgelost moeten worden. Nu koolraapsoep. Het smaakte me wel. De kantine 

is heel aardig en we kregen een busje gecondenseerde melk van het Rode Kruis, heerlijk.  

Nog een karikatuur van een deken ontvangen. 

 

Zaterdag 20-11-1943 

Gesneeuwd. Zouden moeten prikkeldraad ruimen, ging niet door. 

Een koek gekocht en met Brouwer opgepeuzeld. Ook uit Hollandse bibliotheek een boek 

gekregen en kan nu wat lezen. Een brief geschreven aan mijn Dineke en de jongens. Zes 

partijen geschaakt met drie Joegoslaven (twee Serven en een Montenegrijn), waarvan ik er 

één verloor. ’s Avonds wat gezongen, waarbij Jan Reinen (kgf. 104174) op een geleende viool 

begeleidde.  

 

Zondag 21-11-1943 

Ed, jongen van harte hoor en wordt maar een flinke kerel, dan ben ik best tevreden. 

Wat lang gemaft. Om 13.30 uur middageten. Gortsoep met vlees. Brood met jam en vispastei 

(we kregen ook de portie van de Polen). Van een Serviër kregen we geroosterd brood met 

pruimen. Nu heb ik dus ook Joegoslavisch brood gegeten. Het was lekker. Twee jarigen bij 

de Serven. Enige godsdienstige ceremoniën en muziek en dansen. Interessant, doch op de 

duur eentonig. Weer geschaakt en vroeg naar bed. 

 

Maandag 22-11-1943 

Om 07.00 uur aantreden voor prikkeldraad opruimen, dit werd loopgraaf maken. Wij hebben 

dit gedaan, doch onder protest. Volgens de Overste is er een nieuw traktaat van Genève 

(1936) en daarin kunnen ons wel degelijk kampwerkzaamheden worden opgedragen. Het 

voorschrift dat de vertrouwensman daaromtrent te zien kreeg, was getypt.  

’s Avonds wat gehandeld en om 19.00 uur luchtalarm. Alle lichten uit en daar moesten we 

maar zien onder de wol te komen. Enfin, het ging. Vandaag wat kou gevat en hout gehaald 

voor de kachel. 

 

Dinsdag 23-11-1943 

Kamerwacht. Vies, regenachtig weer. Wat brengt deze dag? Afwachten maar. Kamerwacht en 

geschaakt met Serven, alles gewonnen. Weer om 19.15 uur luchtalarm. Weer alle lichten uit. 

Met Brouwer bij de Belgen gehandeld en met succes. 

 

Woensdag 24-11-1943 

Gevroren. Hoeven niet meer te werken. Bezwaarschrift wordt ingediend. Lekkere kou te 

pakken. Zakdoeken te kort. Oud flanel daarvoor gebruikt. Weer om 19.45 uur luchtalarm. 

 

Donderdag 25-11-1943 

Regen. Kregen twee pakketkaarten. Een verstuurd met een brief. Russen zouden aan de 

Roemeense grens staan, Sofia wordt ontruimd. Dit volgens een Belg, die blijkbaar niet wist, 

dat Sofia de hoofdstad van Bulgarije is. Wat een gezwam. Om 03.00 uur weer luchtalarm en 

maar weer slapen. 
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Vrijdag 26-11-1943 

Weer spitten, onverwachts. Hout meegenomen. Om 20.30 uur luchtalarm. 

 

Zaterdag 27-11-1943 

Vrij goed weer. Een basketbalwedstrijd meegemaakt tussen Frankrijk en Engelsen. Wel 

aardig. Geruchten gaan, dat de niet-werkers hier vandaan gaan naar een ander kamp, circa 

drie Km hier vandaan 18). Hiervoor zouden we morgen om 09.30 uur appèl hebben.  

 

Zondag 28-11-1943 

Guur weer. Appèl geweest. Geen bijzonderheden. Havermout gekocht en gegeten. Om 19.00 

uur naar bed. Een voetbalwedstrijd tussen Engelsen en Fransen, wel aardig. 

 

Maandag 29-11-1943 

Kil weer. Hitler heeft gesproken en niet bepaald optimistisch. Was weer gezwam, want 

Göbbels had gesproken voor de Hitler Jugend. Lage schoenen geruild voor bikkerij. Was niet 

slecht af. Kreeg er 30 RM voor. Vroeg naar bed. 

 

Dinsdag 30-11-1943 

Zelfde weer. Gedeelte van de Serven verdwijnt naar elders. Nieuwe komen er weer. 

Weinig eten. Havermout gekookt, een lekkere dikke pap. Geschaakt en om 20.00 uur naar 

bed. 

 

Woensdag 1-12-1943 

Gewerkt bij de barakken. Lekker gegeten. Om 11.20 uur tot 12.10 uur luchtalarm. Nu al 

overdag. Gerucht dat Rome sinds 14-11-1943 bezet is door de Engelsen en dat deze tot het 

offensief zijn overgegaan. 

 

Donderdag 2-12-1943 

Om 08.00 uur appèl. Verhuisd naar een andere barak (Stalag) volgens de onderofficier voor 

14 dagen en dan naar Stalag 23. We wachten maar af. 

Om 11.15 uur en ’s avonds om 19.15 uur luchtalarm. 

 

Vrijdag 3-12-1943 

Gevroren, koud. Vannacht gedroomd van Dineke en de jongens en het was zo fijn, zo echt 

weer thuis te zijn. Alleen het ontwaken was lam, toen je merkte dat je hier zat.  

Zouden om 08.00 uur baden. Ging niet door. Morgen conferentie tussen Churchill, Roosevelt 

en Tsjang-Kai-Tsjek. Wat hebben we toch aan dat gezwam! Laten ze eens rekening houden 

met de duizenden die door hun toedoen in de ellende zitten. 

Maar ja, dat is maar gepeupel, dat opgeruimd moet worden. Van 18.00 tot 18.15 uur 

luchtalarm. Gearmd bij de Serven. We hadden logees vannacht, Engelsen en Russen.  

Van circa 02.00 tot 05.30 uur luchtalarm. Wat zijn er een vliegtuigen overgekomen. 

 

 

 

                                            
18  Hiermee wordt bijna zeker het Zweiglager Gross Lübars bedoeld.  
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Zaterdag 4-12-1943 

Mistig, koud weer. Vandaag komt er een generaal inspectie houden. Pelaardappelen met jus. 

Deze was overheerlijk. Enige aardappelen ga ik bakken. Weer 13.30 uur luchtalarm. Het is op 

het ogenblik wel erg. Dat is dag en nacht maar achter elkaar. Gewoon misdadig om zo de 

oorlog voort te zetten. Maar het zal nodig zijn. Weer een busje melk gehad. Van de Polen 

kregen we per man 7½ biscuit en 1½ sigaret. Een leuke geste. ’s Avonds om 18.00 uur 

luchtalarm. Met Ligtelijn een kop koffie gedronken, Om 21.00 uur naar bed.  

 

Zondag 5-12-1943 

Sint-Nicolaas. Wat anders dan andere jaren. Maar ja, pieker niet, de kop op, ouwe! 

Vandaag een brief geschreven naar Dineke en de jongens. Weer drie sigaretten van de Polen 

gehad. Fijne lui. Engelsen leuren ook al met hun hemdjes e.d. Het wordt tijd dat voor ons 

ook de pakies komen. Ik ga nu maar wat lezen. Vroeg naar bed. 

 

Maandag 6-12-1943 

Conferentie Stalin, Roosevelt en Churchill. Overeenstemming bereikt. Ultimatum aan 

Duitsland. Laten we hopen, dat dit nu eens vredesresultaat heeft. Geschaakt met Pool, 

gewonnen. 

 

Dinsdag 7-12-1943 

Zestien jaar getrouwd. Gewerkt bij barakken. Koud weer. Verder geen nieuws. 

 

Woensdag 8-12-1943 

Potsdammerplatz ligt in puin. Jammer van dit historische plein. Maar het lijkt wel of alles 

vernield moet worden. Kregen van een Joego een koek en 2 sigaretten, aardig. 

Morgen gaan we naar Grosz-Lubach 19). 
 

 
Toelichting repatriëring van Fourier 1e klasse R.H.J. Hoogenboom (kgf. 104185). 

                                            
19  Bedoeld is de verhuizing naar het Stalag XI-a/z (Zweiglager) Gross Lübars. 



46 

5. Stalag XI-a/zweiglager Gross Lübars 

 

Over het Zweiglager Gross Lübars is weinig bekend. Het zou een Ausenlager of Straflager zijn 

geweest van Stalag XI-a Altengrabow. Het lag bij het huidige plaatsje Lübars, 3 Km ten 

zuidwesten van het hoofdkamp in Altengrabow. Uit een beschrijving van J.A. Langeveld (kgf. 

103014) opgesteld tijdens zijn repatriering blijkt, dat er tussen het kamp Gross Lübars en het 

Stalag XI-a Altengrabow, een munitiefabriek lag. In het kamp van Altengrabow bevond zich 

een opslagplaats van pantserwagens en andere militaire voertuigen. Naast het kamp Gross 

Lübars lag een uitgestrekt oefenterrein voor een pantserdivisie en een inschietterrein voor 

allerlei vuurwapens.  

 

 

Ligging van Gross Lübars ten opzichte van Altengrabow op een luchtfoto uit 1945 (SAARF). 

  

In Gross Lübars was een Lazarett voor Russen en Italianen gevestigd. Het Lager was in drie 

zones ingedeeld: 

 Russen, 

 Italianen, 

 De genezen Italianen, een 50-tal arbeidsongeschikte Serven en circa 200 werk weigerende 

Nederlanders onderofficieren. 

 

In de zones 1 en 2, waar Russische en Italiaanse zieke en gewonde krijgsgevangenen werden 

“verpleegd”, heersten onbeschrijflijke toestanden. Natuurlijk was dat voor de Nederlandse 

krijgsgevangenen verboden terrein. Verbandmiddelen en medicamenten ontbraken er vrijwel 

geheel.Gemiddeld verbleven er 3000 zieken, de meeste van hen ondervoede malaria en TBC-

patienten, lijders aan Dural-vergiftigingen, opgedaan in de vliegtuigindustrie en gewonden van 

bombardementen. Iedere dag stierven er meerderen, soms tien of meer per dag (in 
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werkelijkheid stierven er tussen 1943 en 1945 ongeveer 10 Russen per maand). De lijken van 

Russen werden in pakpapier gewikkeld in een massagraf. De Italianen werden begraven in 

vuren kisten in afzonderlijke graven en met militaire eer. 

 

De onderkomens in Gross Lübars bestonden uit houten barakken, waar aanvankelijk 32 man in 

een kamer in driepersoons kribben sliepen. Later, na tussenkomst van het Internationale Rode 

Kruis, werden tweepersoons kribben gebouwd, waardoor de bezetting per kamer zakte tot 24 

man (wat overeenkomt met de menukaart van 5-12-1944). Het eten was er zeer slecht. De 

latrines in Gross Lübars bestonden uit houten kisten die in de grond ingegraven waren, waar 

overheen enkele planken waren gespijkerd. 

De Nederlandse zieken werden overgebracht naar en behandeld in het Lazarett van het Stalag 

XI-a Altengrabow. 

 

In juni 1944 ontstond met de toenemende warmte een vliegenplaag en een invasie van 

wandluizen. Bovendien huisden in de barakken veel luizen, vlooien, ratten en muizen. 

Zelfs met wekelijkse ontluizingen waren de luizen niet weg te krijgen. 

 

 
De ligging van het Zweiglager Gross-Lübars op de topografische kaart blad 3838 Loburg uit 1951. 
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Donderdag 9-12-1943 

Vandaag naar Gross-Lübars. Dekens ingeleverd. Eetketel nog houden. Na het eten ook 

ingeleverd. Om 15.00 uur afmars. Kwamen om circa 17.00 uur aan. Een heel gesjouw met de 

koffers. Liggen in houten barak op strobalen en een kachel. Jammer geen licht in onze barak. 

 

Vrijdag 10-12-1943 

Gesneeuwd, koud. Eten valt hier ook mee. Liggen nu wat ruimer. 

Op bezoek geweest bij de Joego’s. Kreeg een paar sigaretten. Om 21.00 uur naar bed. 

 

 

Tekening van barakken en wachttoren in Gross Lübars  

(Corinphila veilingen maart 2018, huidige verblijfplaats onbekend). 
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Tekening van poort en wachttoren in Gross Lübars 

(Corinphila veilingen maart 2018, huidige verblijfplaats onbekend). 

 

 
Lager Gross Lübars ligt op een niet vrij toegankelijk terrein (foto E. van der Most 2018) 
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Ingang van een ondergrondse wateropslagkelder (foto E. van der Most 2018) 

 

 

Ingang van een voormalige kelder (foto E. van der Most 2018) 
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Zaterdag 11-12-1943 

Ultimatum loopt vandaag af. Luchtalarm om 13.00 uur. Mijn burgerjas geruild voor boter, 

brood, sigarettenen 5 RM. Heb weer eens boter geproefd en voldoende gegeten. Geschaakt 

met Joego’s. Van Bijsterveld (Sergeant C.W. van Bijsterveld kgf. 105299) een stuk cake gehad, 

heerlijk! 

 

Zondag 12-12-1943 

Vandaag weer eens schrijven naar mijn lievelingen. Lekker gemaft. Het is vrij koud, maar de 

kachel brandt en dat is een voornaam ding. Handdoek geruild voor 2 maaltjes witte bonen 

en sigaretten. Zeeppoeder en scheermes geruild voor 17 biscuits. Verzadigd naar bed. 

 

Maandag 13-12-1943 

Men wil een Kerstfeest organiseren. Bonen gekocht, fijn. De soep was dun. Zouden we 

vandaag nog post krijgen? Het is te hopen. Geen post, geen pakjes, geen melk met appelen. 

We hopen maar weer op morgen. Nu eens niet geschaakt. Gekletst met een Albanees. 

 

Dinsdag 14-12-1943 

Niet zo koud. Dreigt naar sneeuw of regen. Borstrok geruild voor bus melkpoeder, sardines 

en brood. Weer genoeg gegeten. Geschaakt met 2 Russen. Waaronder een Grootmajoor van 

de Artillerie. Ik had succes. Kreeg van de Serven een paar uitjes. Fijn! 

 

Woensdag 15-12-1943 

Goed weer. We zijn weer eens ontluisd. Enfin, het bad was heerlijk en lekker warm voor je 

body. We hopen weer op post. Er is post gekomen, nog niet voor mij. Gerucht gaat, dat 800 

Italianen weggaan. 

 

Donderdag 16-12-1943 

Kil weer. De was gedaan. Een brief van Dineke van 25-10-1943. Fijn. 

Luchtalarm. Italianen weg. 

 

Vrijdag 17-12-1943 

Koud weer, gevroren. Verhuis naar een andere barak. Een half pak gekregen van het 

Amerikaanse Rode Kruis, plus 50 Engelse sigaretten. Voldaan gegeten. Geen bijzonderheden. 

 

Zaterdag 18-12-1943 

Koud weer. Aardappelen geschild. Dubbele portie eten. Melk, appelen en biscuits gekregen. 

Heb een pakje sigaretten geruild voor ruim 3 pond witte bonen. Goede ruil. Geschaakt met 

Rus, gewonnen. Tijd om te maffen. 

 

Zondag 19-12-1943 

We zijn aan de 33ste week bezig. Wat zijn die Italianen toch een laf en vies volk.  

Verschillenden zitten onder de luis en hebben geslachtsziekten. Hebben gelukkig een aparte 

WC. Koek gebakken van gedroogde aardappelen. Lekker. Kaart geschreven aan mijn 

vrouwtje en jongens. Geschaakt met 2 Joego’s. 
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Maandag 20-12-1943 

Een Italiaan is overleden. Aardappelen geschild. Dubbele portie eten. Een deken (defecte) 

geruild voor een hele goede bij de Feldwebel. Om 19.30 uur luchtalarm. 

 

Dinsdag 21-12-1943 

Koud weer. Vannacht 5 keer eruit geweest om te plassen. Wat kou gevat. 

De winter is begonnen. We hopen, voordat hij teneinde is, thuis te zijn, althans vrede te 

hebben. Geen post. Krant (Nederlandse) van 13-12-1943 gelezen. Wel eens prettig, nieuws 

uit eigen land. Om 21.30 uur naar bed. 

 

Woensdag 22-12-1943 

Vrij goed weer. Kachel verwisseld. Weer geen post. We wachten maar weer af. Gekaart met 

de Serven (Tarts). Aardig spel. Zal dit ook thuis leren. 

 

Donderdag 23-12-1943 

Goed weer. Hout gesprokkeld. De pakketten zijn gekomen. Weer gekaart met de Joego’s en 

de Russen. Luchtalarm. Gerucht gaat, dat de Russen op 30 á 40 Km van de oude grens zijn. 

 

Vrijdag 24-12-1943 

Goed weer. Aardappelen schillen. Dubbele portie eten. Was goed. 

Broodpap gemaakt, was heerlijk. Geschaakt met 2 Russen. 

 

Zaterdag 25-12-1943 

Kerstmis. Laten we hopen volgend jaar thuis te zijn en het weer te vieren met Dineke en de 

jongens. Gebakjes gemaakt van cake, mocca en melkpoeder, was lekker. 

Dr. Bijl kwam naar de Kerstboom kijken. Heb hem even gesproken. Nu pas zei hij, dat hij voor 

Kroeskop ook een brief had meegekregen. Valt dik tegen. Het gros viert Kerstmis.  

De aanfluiting voelende, ben ik er niet heen gegaan. 

 

Zondag 26-12-1943 

Moesten schillen. Ging op verzoek niet door. Oudejaar wil men gezamenlijk vieren. Een 

gezellige avond bijgewoond bij de Russen. Een Italiaans orkest met een zanger. Een Kozak 

danste mooi. 

 

Maandag 27-12-1943 

Motregen. Geen bijzonderheden.  

Ik ben verkouden en ga maar vroeg naar bed. 

 

Dinsdag 28-12-1943  

Zelfde weer. Vandaag komt de Generaal-Oberst van de Krijgsgevangenen.  

Barak schoon, bedden behoorlijk opgemaakt. Wij zijn in afwachting.  

Scharnhorst (vestzakslagschip) getorpedeerd. Generaal komt morgen. 

 

Woensdag 29-12-1943 

Motregen. Generaal geweest. Geen bijzonderheden. Wachten op pakjes en post. 

Zou dat vanmiddag komen? Geen post en pakjes.  
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Engelsen en Amerikanen in Marseille. Winteroffensief van de Russen begonnen. 

Luchtalarm. 

 

Donderdag 30-12-1943 

Vies weer. Post gehad van Dineke en Maas, fijn. Gauw terug geschreven, plus een 

pakketkaart. 

 

Vrijdag 31-12-1943 

Gevroren. Oudejaarsdag. Twee dekens verwisseld voor twee betere bij de Feldwebel. Een half 

Amerikaans pakket en een busje melk. Vanavond om 21.00 uur begint de Oudejaarsavond 

voor de gemeenschap van Hollanders. Aardige avond geweest tot 02.30 uur Vriezend weer. 

 

Zaterdag 1-1-1944 

Nieuwjaar. Sneeuw, regen, belabberd weer. We krijgen nu een half Amerikaans pak in de 

week. Dat is niet slecht. Vanavond muziek in de kamer. 

 

Zondag 2-1-1944 

Zelfde weer als gisteren. Wat verkouden. Mogen de Italianen niets meer geven, ook niet mee 

handelen. Vroeg naar bed. Veel vliegtuigen overgekomen vannacht. 

 

Maandag 3-1-1944 

Slecht weer. Aardappelen geschild. Turkije zou gebombardeerd zijn. Wat een gezwam. Geen 

bijzonderheden. 

 

Dinsdag 4-1-1944 

Iets beter weer. Licht moet weg. Weer vetpotjes. Pakjes voor verschillenden, ook uit 

Fürstenberg. Nu zullen de onze ook wel los komen. Het is te hopen. Twee brieven van Dineke 

ontvangen van 3 en 10-11-1943. Nu gaat het beter met de post. 

 

Woensdag 5-1-1944 

Gevroren. Aardappelen geschild. Er was veel post, niets voor mij. Jammer. 

Een stuk zeep gekregen. 

 

Donderdag 6-1-1944 

Zelfde weer. Kamerwacht. Een half pakket nummer 10 gekregen. Fijn. 

Een brief van 28-12-1943 van Dineke en de jongens. Heerlijk, zo vlug bericht. 

Gauw een brief teruggeschreven.  

Verscheidene verassende berichten. Turkije heeft oorlog verklaard aan Bulgarije. Duitsland 

bombardeert Turkije en ontruimd Joegoslavië. Rusland heeft de grenzen van Roemenië en 

Polen overschreden (krijgsgevangenenbericht). 

 

Vrijdag 7-1-1944  

Om 08.00 uur baden. Twee kaarten van 15 en 20-11-1943 ontvangen. 

De negende maand is begonnen. 
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Zaterdag 8-1-1944 

Goed weer. Vierenzestig Hollanders aangekomen 20). Die uit Polen zijn 250 Km verplaatst 21). 

Vanavond wat wind. Kroeskop heeft een pakje gekregen. Nu zullen de mijne ook wel komen. 

 

Zondag 9-1-1944 

Stormweer met regen. Saaie dag. Geen nieuws verder. 

 

Maandag 10-1-1944 

Sneeuw, vies weer. Geen post en geen nieuws. Vandaag vis bij het brood. 

Was zout, maar ik vond ze fijn. Ik kreeg van vier man hun portie, want die vonden het te 

zout. Ik bofte dus. Er zijn veel pakjes in Altengrabow. Worden morgen gehaald. 

 

Dinsdag 11-1-1944 

Mooi weer. Veel pakjes. Nog niet voor mij. Jammer, had er wel enigszins op gerekend. 

Misschien vanavond post. Vandaag geen post. Russen de Poolse grens 60 Km gepasseerd. 

Stond in een Duitse krant. 

 

Woensdag 12-1-1944 

Goed weer. Een brief en een kaart ontvangen van mijn lieverds. Verder geen nieuws. 

Ge-tarts bij de Joego’s. 

 

Donderdag 13-1-1944 

Sneeuwt nog. Naar Altengrabow om pakketten op te halen. Er waren er veel, nog niet voor 

mij. Een half pak Amerikaans Rode Kruis. Hollandse zijn aangekomen, krijgen deze misschien 

morgen. Vanavond een lezing over Turbinas. 

 

Vrijdag 14-1-1944 

Mooi weer. Een pak van Dineke en van het Nederlandse Rode Kruis. De koeken van mijn 

vrouwtje waren weer heerlijk. De pakjes waren beide dik in orde. Russen 170 Km over de 

Poolse grens. Binnen veertien dagen wordt de val van Warschau verwacht. 

 

Zaterdag 15-1-1944 

Mooi weer. Weer pakjes, niet voor mij. Komen nog wel. 

 

Zondag 16-1-1944 

Een brief geschreven aan Dineke en de jongens. Nieuwjaarsfeest meegemaakt bij de Joego’s. 

Viel erg tegen. Dan zie je, dat het nog half wilde stammen zijn, vooral als ze dansen. Peters 

(Korporaal P.H. Peters, kgf. 104185) breekt zijn been bij het voetballen tegen de Italianen. 

Vanavond gekaart en gebokst bij de Joego’s. 

 

Maandag 17-1-1944 

Mistig weer. Geen bijzonderheden. 

 

                                            
20  Het betreft de groep met sergeant Langeveld (kgf. 103014), die eerder in de Arbeitskommando’s te 

Osterburg, Stendal en Ferchland waren geweest (zie repatriëring Langeveld). 

21  Het betreft de verplaatsing vanuit Stalag 327 Nehrybka naar Stalag 369 Kobierzyn 
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Dinsdag 18-1-1944 

Goed weer. Naar Altengrabow geweest om pakjes te halen. Er was nog niets voor mij bij, 

maar dat komt wel. 

 

Woensdag 19-1-1944 

Zelfde weer. Weer veel pakjes. Ook een voor Kroeskop van III-b, dus ze komen los. 

Wel een brief van mijn Dineke gehad. Alles nog goed gelukkig. Gekaart, twee pakjes 

sigaretten gewonnen. 

 

Donderdag 20-1-1944 

Goed weer. Aardappelen schillen. Twee pakjes ontvangen van Dineke. Dank je wel lieverd. 

Ook een half pak van Rode Kruis. Van 19.00 tot 21.00 uur luchtalarm.  

 

Vrijdag 21-1-1944 

Zelfde weer. Moeten graven aan een afwateringsgracht. Post gehad van Dineke. Ik heb direct 

teruggeschreven aan mijn vrouwtje. Circa 21.00 uur luchtalarm tot ? in de nacht. 

 

Zaterdag 22-1-1944 

Gebaad. Weer een pakje gehad. Bedankt hoor, lieverd. Men zegt, dat Roemenië 

gecapituleerd heeft. Was het maar waar, dan kwam er een eind aan. 

 

Zondag 23-1-1944 

Veel wind. Bridgewedstrijd. Van de 5 partijen er 3 gewonnen. 

 

Maandag 24-1-1944 

Guur weer, koude wind. Weer een Rus en drie Italianen gestorven. 

Er zijn vier Russen ontvlucht. Gegraven aan de afwatering. Gekaart met de Serven. 

 

Dinsdag 25-1-1944 

Zelfde weer. Schoenen geruild in Altengrabow. 

 

Woensdag 26-1-1944 

Zelfde weer. Haar laten knippen bij een Serviër. Lezing over pompen. 

 

Donderdag 27-1-1944 

Zelfde weer. Een half pak nummer 9 van Rode Kruis. Van 7.30 tot 10.30 uur luchtalarm.  

De twee ontvluchte Russen dood teruggebracht 22). 

 

                                            
22  Er waren tenminste 3 Russische officieren ontvlucht. Na in Loburg gevangen te zijn genomen werden ze 

doodgeschoten. Dit waren: 1e Luitenant Alexej Wilitschko, kgf. 53427 begraven 27-1-1944 Russenfriedhof West 

Graf No. 858, Luitenant Wasilij Fedorovich Marukow, kgf. 53361 begraven 27-1-1944 Russenfriedhof West Graf 

No. 859, 1e Luitenant Timofej Kolesnikow, kgf. 53373 begraven 27-1-1944 Russenfriedhof West Graf No. 860. 



56 

 
Personalkarte I van Luitenant Wasilij Marukow, kgf. 53361, met opschrift “op de vlucht neergeschoten”. 

 

Vrijdag 28-1-1944 

Zelfde weer. Identiteit en signalement opgenomen. Grenzen zijn gesloten. Jammer voor de 

post. Luchtalarm. 

 

Zaterdag 29-1-1944 

Guur weer. In het bad geweest. Deze week zijn twintig Italianen gestorven.  

De ontvluchte Russen zijn gepakt; drie zijn er dood. 

 

Zondag 30-1-1944 

Regen, vies weer. Hitler heeft gesproken en de oorlog zou vlug eindigen. 

Kaart geschreven aan mijn lieverds. Luchtalarm. 

 

Maandag 31-1-1944 

Beatrix verjaardag herdacht. Gewerkt twee uur. Weer vier lijken gezien op een karretje. Toch 

verschrikkelijk. Maar niets aan te doen. 

 

Dinsdag 1-2-1944 

Zacht weer. Veel mensen verkouden. Luchtalarm. 

 

Woensdag 2-2-1944 

Goed weer. We krijgen nu een half pakket in de veertien dagen. Schaakcompetitie begonnen 

met drieëntwintig deelnemers. Brief gekregen van mijn vrouwtje. Gelukkig alles goed. 

Er schijnt weer geen post door te komen. 

 

Donderdag 3-2-1944 

Kil weer. Gebridged. Hannover gebombardeerd. 

 

Vrijdag 4-2-1944 

Zelfde weer. Weer veel pakjes, nog niet voor mij. Morgen gaan ze weer halen. Op hoop van 

zegen. Belangrijke pamfletten doen de ronde. 

 

Zaterdag 5-2-1944 

Zelfde weer. ’s Middags een gezellige middag. Ingevallen als conferencier. Ik geloof wel goed 

geweest. ’s Avonds luchtalarm. Dat gaat ook maar door. Geen pakje of post voor mij. 
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Zondag 6-2-1944 

Prachtig vriezend weer. Zondag. Hoeveel nog? Gebridged en ’s avonds met de Serven 

getaartst. Een brief geschreven aan mijn lieverds. De Russen zouden de hoofdstad van 

Estland hebben. Wij zijn benieuwd. 

 

Maandag 7-2-1944 

Koud, vochtig weer. Geen bijzonderheden. Weer gegraven. Zou er weer eens post komen? 

Geen post. Al weer negen maanden krijgsgevangen. 

 

Dinsdag 8-2-1944 

Zelfde weer. Geen bijzonderheden. 

 

Woensdag 9-2-1944 

Zelfde weer. Engelsen terugtrekkende in Italië. Morgen een half Amerikaans pakket. 

Geen post. 

 

Donderdag 10-2-1944 

Sneeuw. Prinses Juliana naar Londen. Geen bijzonderheden. Geen post. 

 

Vrijdag 11-2-1944 

Weer sneeuw. 200.000 man ingesloten bij Polen. Weer geen post. 

 

Zaterdag 12-2-1944 

Sneeuw. Naar Altengrabow geweest. Geen pakketten en geen post. Ik ga vroeg naar bed. 

Pijn in mijn hoofd. 

 

Zondag 13-2-1944 

De 40ste zondag. Het hangt me zo ontzettend de keel uit, bah! 

Vooral die zogenaamde kameraden. Verder gebridged. Vroeg naar bed. 

 

Maandag 14-2-1944 

Weer gesneeuwd. Twee maal luchtalarm. Sneeuw geruimd. Geschaakt. Een busje koffie 

geruild voor een brood en biscuits. Gebridged. We hopen op post. Geen post. 

 

Dinsdag 15-2-1944 

Goed weer. Geen post of pakjes. Drie maal luchtalarm. Prinses Juliana in Londen. Hoera, een 

pakje. Dank je wel hoor! Ook een kaart. 

 

Woensdag 16-2-1944 

Koud weer. Gegraven. Geen bijzonderheden. Lezing door de aalmoezenier. 

 

Donderdag 17-2-1944 

Zelfde weer. Liefdesgaven. Gebridged. Geen post. 
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Vrijdag 18-2-1944 

Zelfde weer. Graven Sergeant Majoor der infanterie Brink (J. van Brink kgf. 104162) zit onder 

de luis. Alles nagekeken. Verschillende hadden er enige. Ons hoekje, Kroeskop, Ligtelijn, (van) 

Bijsterveld en ik gelukkig niet. Morgen worden we ontluisd. 

Een brief van Dineke. Wie Kees is, begrijp ik op het ogenblik niet. Ik zal maar afwachten. 

 

Zaterdag 19-2-1944 

Ontluisd. Kroeskop ontdekte er een op zijn hemd. Hopen ze nu kwijt te zijn. Mooi weer. 

Berichten in Hollandse krant, dat voor medio maart grote militaire gebeurtenissen op til zijn. 

Kaarten en pakketkaarten gekregen. Een kaart en de pakketkaarten verzonden. 

 

Zondag 20-2-1944 

Op de vroege morgen was er weer eens ruzie met de Annevelinken (kgf. 104167 en 104175). 

Die krijgen nog eens godsdienstwaanzin. Geschaakt met van Pelt (wrsch. Sergeant M. van 

Pelt kgf. 103339). Twee aardige partijen. Vannacht luchtalarm en vanmiddag weer. Of er 

nooit een eind aan komt. 

 

Maandag 21-2-1944 

Vanmorgen gewerkt. Vanmiddag afgeschaakt en ben eerste geworden. Heb nu een bus 

melkpoeder gewonnen. Wel prettig. Weer luchtalarm. Weer drie Russen begraven.  

Van 1 waren de neus en oren afgevreten in het lijkenhuisje door de ratten. Toch wel erg, 

hoor. Geen post. 

 

Dinsdag 22-2-1944 

Pracht weer. Afgezant van het Zweedse Rode Kruis is geweest. Grieven kenbaar gemaakt. 

Geen post. Luchtalarm ’s nachts en vanmiddag. Vroeg naar bed. 

 

Woensdag 23-2-1944 

Mooi weer. ’s Middags luchtalarm. Geen post. Vroeg naar bed. 

 

Donderdag 24-2-1944 

Jan is vandaag jarig. Pracht weer. Vannacht weer luchtalarm. Twaalf graden vorst. Een half 

pakket nummer 10. Sensor met verlof, krijgen nu enige dagen geen post, jammer.  

’s Avonds luchtalarm. Gezellig om de kachel zitten kletsen. 

 

Vrijdag 25-2-1944 

Niet zo koud als gisteren. Berichten zijn geweldig goed. Geen luchtalarm. Abrahams 

(Sergeant J.B.A. Abrahams kgf. 104166) schaken geleerd. Een pak koffiesurrogaat geruild 

voor een pond gortmout. 

 

Zaterdag 26-2-1944 

Wat koortsig. Onder de wol gebleven, flink getranspireerd. Een pakje van Dineke. 

Bedank hoor lieverds. Inventaris was eruit. Er zat in: bruine bonen, groene erwten, gort, 

doperwten, koffie, zeep, 30 sigaretten, melkpoeder, benalac, jus, albumona, peper, 

nootmuskaat en vispastei.  
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Zondag 27-2-1944 

Weer opgeknapt. Italiaanse officieren aangekomen, circa 30 man, werkwilligen. 

Dat Italiaanse volk is toch niet veel. Zondag brief geschreven aan mijn vrouw en jongens. 

Finland gecapituleerd, Riga gevallen. 

 

Maandag 28-2-1944 

Mooi weer. Koffie gezet. Weer 4 Russen zien begraven. Holland gebombardeerd. Wist ik 

maar welke plaatsen. Men zegt nu Nijmegen, Arnhem, Winterswijk. Beroerd, maar gelukkig 

voor mij. Kaart ontvangen van de jongens, ook een teruggeschreven. 

 

Dinsdag 29-2-1944 

Een nieuwe maand. Zou deze de vrede brengen? Laten we hopen. 

Koud, guur weer. Vannacht luchtalarm geweest. Nog meer ellende. Ben in de bomen, want 

het is 29-2-1944. Verberk (Wachtmeester Th.J. Verberk kgf. 104214) in de hals gesneden 

door de chirurg op de kamer. Wat primitief. Je moet respect hebben voor zo’n arts om in 

deze omstandigheden nog zo goed te kunnen werken. Geen post. Zijn weer aan het zingen 

geslagen. Vanmiddag luchtalarm. 

 

Woensdag 1-3-1944 

Zie boven! Kaart gehad van mijn vrouwtje, fijn. Enige Italiaanse officieren kwamen om te 

ruilen. Heb simultaan geschaakt tegen zestien borden. Mocht niet mopperen. Verloor er zes, 

een remise en negen gewonnen. Nu maar naar bed. 

 

Donderdag 2-3-1944 

Slecht weer. Naar Altengrabow geweest om liefdesgaven. Een Engels pak met drie man 

delen. Italiaanse officieren ruilen kininepillen voor biscuitjes bij hun landgenoten, die ziek 

zijn. Wat een mentaliteit! De Braat (Sergeant J. de Braat kgf. 104137) per ziekenauto 

weggebracht naar het Lazarett. 

 

Vrijdag 3-3-1944 

Guur, koud weer. ’s Middags gewerkt. 95 Serven gaan morgen naar Brandenburg. Afscheid 

genomen van enige Servische vrienden. Geen post. Morgen gaat de sensor met 18 dagen 

verlof. Kun je weer drie weken op post wachten. Toch geen werk, hoor! 

Weer negentien onderofficieren aangekomen. 23) 

 

Zaterdag 4-3-1944 

Goed weer. Om 07.10 uur in het bad. Kamer gezwabberd. Geschaakt met een Russische 

ingenieur en gewonnen. Dr. Bijl (Officier van gezondheid O.A. Bijl, kgf. 97202) en drie 

verplegers 24) om 13.30 vertrokken naar huis. Het is te hopen, dat we gauw volgen.  

’s Avonds wat met de overgebleven Serven gekletst. 

 

 

 

                                            
23  Het is niet bekend waar deze groep vandaan kwam en uit welke personen die bestond.  

24  H. van der Zwaan kgf. 105442, R. Willemze kgf. 105433 en A.J. Maas kgf. 105434 (NA 2.13.98 inv.43). 
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Zondag 5-3-1944 

Zondag, hoeveel nog? Gaan weer eigenaardige geruchten. Binnen enkele dagen zouden er 

belangrijke orders komen van Hitler, de Hollanders betreffende. We zouden naar huis gaan 

en daar onder militaire bewaking komen.  

Luchtalarm. Zesendertig vliegtuigen geteld om ongeveer 16.00 uur.  

Heb een paar steenarenden gezien, prachtvogels. Brief geschreven naar huis.  

Gekaart met de Serven. 

 

Maandag 6-3-1944 

Pracht weer. Weinig sneeuw. Om 12.30 luchtalarm. Honderden vliegtuigen geteld, waaronder 

vliegende forten, bommenwerpers en jagers. Interessant gezicht. Om 21.50 luchtalarm. 

 

Dinsdag 7-3-1944 

De tiende maand is om en de elfde gaat in. Zou dit de laatste zijn? Weer sneeuw, daar wordt 

je beu van. Maar enfin, het weer werkt ook mee zullen we maar denken.  

Voor de afwisseling weer eens koolraapsoep gegeten. Koolraap was niet gaar.  

Kroeskop heeft zich opgegeven voor een extra pakket van pleegouders en heeft nu een 

Roomskatholiek pak ontvangen. Mentaliteit als Italiaanse officier. Ik kan het niet en vind het 

ook ten opzichte van mijn vrouw en mijn jongens beter, om daar niet aan mee te doen. De 

luchtaanval is gisteren geweest op Berlijn, met circa 1.000 tot 1.500 vliegtuigen. Er zijn er 140 

afgeschoten zegt het Wehrmacht-bericht. 

 

Woensdag 8-3-1944 

Mooi weer. Weer luchtalarm. Enige honderden vliegtuigen trekken over. Luchtgevechten zijn 

bezig. Een paar vliegtuigen afgeschoten, waaronder 3 Duitse. Wij zagen de parachutisten 

eruit springen. Interessant schouwspel. Dit duurde van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

Zouden ze weer naar Berlijn zijn geweest? Wat kunnen die lui incasseren.  

Wat gekaart met de Serven. 

 

Donderdag 9-3-1944 

Mistig weer. Van 09.00 tot 11.00 uur gewerkt. Om 13.00 uur luchtalarm. Niets te zien, wel te 

horen. Opgegeven voor werk bij de pakketten. Weer luchtalarm. Brunswijk is gebom-

bardeerd. 120.000 inwoners. CC. Majoor Kroon (Majoor A.W. Kroon kgf. 104615) gekozen als 

zijnde de oudste. ½ pak Canadeese Rode Kruis. Mooi pakket. 

 

Vrijdag 10-3-1944 

Mistig weer. Hout gehaald met de kar voor vijf kamers. Post gehad van thuis. Alles is goed, 

alleen Eddy groeit te hard, flink voeren. 

 

Zaterdag 11-3-1944 

Regenachtig weer. Naar Altengrabow geweest en daar zegt men, dat de invasie is begonnen 

tussen Calais en Boulogne. Zouden reeds 15 Km zijn opgerukt.  

Twee brieven en een pakje ontvangen; heerlijk. Luchtalarm. Vroeg naar bed. 
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Zondag 12-3-1944 

Vandaag weer een brief schrijven naar mijn vrouw en jongens; is gebeurd. Van 15.00 tot 

16.30 uur gezongen. De kippensoep was heerlijk. Gaan verschillende treinen met tanks en 

personeel voorbij. 

 

Maandag 13-3-1944 

Slecht weer. Het dak lekt. Vijfentwintig man hebben zich opgegeven voor werk. Opperofficier 

v.d. Laan en Brouwer ook 25). Hoe kunnen ze als onderofficier! Ze zijn nu naar Altengrabow 

voor bespreking met de Hauptmann. Geen nieuws. Gekaart met Serven. 

 

Dinsdag 14-3-1944 

Iets beter weer. Gerucht gaat dat Italianen en Serven naar Altengrabow gaan. Wij nog niet. 

 

Woensdag 15-3-1944 

Kroeskop is jarig. Achttien jaar geleden Dineke leren kennen, geen spijt van hoor!  

Het heeft weer gesneeuwd, toch wel mooi weer. Serven gaan morgen naar Altengrabow. 

Jammer dan zijn we ons loopje kwijt. Met zijn drieën, Kroeskop, Ligtelijn en ik, heerlijke 

pannenkoeken gegeten. Nu geen honger gelukkig. Gegraven aan een schuilloopgraaf.  

Om 12.00 uur luchtalarm. Verder gekaart met de Serven. 

 

Donderdag 16-3-1944 

Mooi weer. Haar laten knippen bij de Serven. Deze zijn nu weg. Alleen de kapper blijft, 

prettig! Een half Canadees pakket ontvangen. Brief van Dineke gehad, fijn! Het regent weer. 

’s Avonds op visite bij de Serven. Daar bier gehad en meegegeten broodpap met zijn 

zevenen uit een pan gebikt, daarna gekaart, stand 3-3.  

Twee uien van het Nederlandse Rode Kruis. 

 

Vrijdag 17-3-1944 

Regen, vanmorgen niet werken. Snert gekookt. Vanmiddag gegraven. De posten beweren, 

dat de oorlog binnen drie maanden afgelopen is. Het is te hopen. 

Lezing over zoeklichten van Gelens (Sergeant der Genie H.J. Gelens kgf. 105539).  

Wel aardig. 

 

Zaterdag 18-3-1944 

Goed weer. Baden. Er is een plank zoek van een schuilloopgraaf. Schijnt een Hollander 

gedaan te hebben. Nu krijgen we geen kolen voordat de dader bekend is. Wordt beschouwd 

als sabotage. Koffie gezet. Plank terug. Simultaan geschaakt op 13 borden: 8 gewonnen, 1 

remise en 4 verloren. Om 21.00 uur luchtalarm tot 23.15, toen licht weer aan. 

 

Zondag 19-3-1944 

Guur weer. Of er nu nooit eens wat gebeurt. Gerepeteerd. Brief geschreven aan Dineke.  

Om 22.30 uur luchtalarm. 

 

  

                                            
25  Freerk Brouwer zou op 18 mei 1944 vertrekken naar Ilag VII Tittmoning. 
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Maandag 20-3-1944 

Zelfde weer. Gewerkt van 13.30 tot 16.00 uur. Omdat we ons hebben opgegeven voor de 

P.U. in Altengrabow, krijgen we een extra kaart. Dankbaar gebruik van maken.  

Vroeg onder de wol. Laatste dag van de winter. 

 

Dinsdag 21-3-1944 

Lente. Sneeuwstormen. Hout gehaald voor brandstof. Hondenbaan! Veel konijnen en hazen 

gezien en de sporen van herten en wilde zwijnen. Zou de lente de vrede brengen? Het is te 

hopen. Kaart ontvangen van mijn jongen. Echt fijn! Gezongen. Lezing over schaken 

bijgewoond van van Pelt (Sergeant M. van Pelt kgf. 103339); heel aardig. Gerepeteerd. 

 

Woensdag 22-3-1944 

Sneeuw. Kaart geschreven aan de jongens en een pakketkaart verzonden. 

’s Middags luchtalarm en ’s avonds om 21.30 uur weer. Afloop weet ik niet meer, daar ik 

sliep. Gemoederen verhit door de weinige liefdesgaven, die we morgen krijgen, terwijl er wel 

is. Een commandant gaat naar de vertrouwensman met de nodige argumenten. 

 

Donderdag 23-3-1944 

Weer sneeuw. Liefdesgaven: busje melk, corned beef, kaas, haring (26) en 20 sigaretten en 

een pakje vitaminen. Hongarije bezet door Duitsland. Horty afgezet. Tito in Hongarije 

binnengevallen. Volgens gerucht zou het in Roemenië ook broeien.  

Om 21.00 uur luchtalarm. Vroeg naar bed. 

 

Vrijdag 24-3-1944 

Motregen. Hongarije gecapituleerd. De Russen zouden 60 Km in Roemenië zijn. 

Vanmorgen gewerkt. Om 21.00 uur luchtalarm tot ? 

 

Zaterdag 25-3-1944 

Prachtig weer. Gaan maandag weer eens verhuizen. Om 14.30 uur revue: “Wij zijn niet bang”. 

Luchtalarm, ’s middags en ’s avonds. Geen post en geen pakje. Komt wel. 

Om 22.00 uur naar bed. 

 

Zondag 26-3-1944 

Regen. Kaart geschreven aan Dineke en vast gefeliciteerd. Gerepeteerd voor zang: Ecce.  

Nog geen luchtalarm om 19.00 uur, om 21.00 uur wel. Vroeg naar bed. 

 

Maandag 27-3-1944 

Somber weer. Verhuizen naar een andere barak. Wel lichter, maar minder ruimte. 

Enfin, laten we hopen, dat het gauw gebeurd mag zijn. Geruchten gaan dat in Engeland 

treinverkeer voor burgers 10 dagen is stopgezet in het zuiden. Zou er eindelijk eens wat 

gebeuren? Gekaart met de Serven. Een nieuwe Italiaanse kamerwacht. Van 21.30 tot 22.30 

uur luchtalarm. Geen post. 

 

Dinsdag 28-3-1944 

Vrij goed weer. Gewerkt en gebaad. Nog geen pakje, jammer. Geen post. 
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Woensdag 29-3-1944 

Hagelbuien. Naar Altengrabow geweest. Geen pakje en post. 

 

Donderdag 30-3-1944 

Sneeuw. Kennis gemaakt met Italiaanse Capitano. Argentijns pakket van de Nederlanders in 

Argentinië ontvangen. Reuze mooi! Geen pakje en post. 

 

Vrijdag 31-3-1944 

Mooi weer. Wat verkouden. Stanislau gevallen door de Russen, volgens de courant. 

Om 22.30 uur luchtalarm tot ? 

 

Zaterdag 1-4-1944 

Nog veertien dagen, dan is mijn lieverd jarig. Gerucht gaat, dat Russen 25 Km in Tsjecho-

Slowakije zijn. Om 22.00 uur luchtalarm tot 23.00 uur. 

 

Zondag 2-4-1944 

Schitterend weer. Brief geschreven aan mijn lieverds. Geschaakt. 

 

Maandag 3-4-1944 

Aardig weer. Gevoetbald en vijf Italianen zien begraven met militaire eer. Dit gebeurt nu in 

Gross Lübars en niet meer in Altengrabow. Zomertijd. Klok een uur verzet. 

 

 
Het monument op het Italiaanse deel van de begraafplaats “Altengrabow-West” 

 

Dinsdag 4-4-1944 

Regen. Brief van Dineke ontvangen van 29-3-1944. Dat was prettig weer eens iets te horen. 

Berichten geweldig. 120 Km in Hongarije, 2 plaatsen in Roemenië bezet. 

Hango bezet en Stanislau en andere plaatsen. Een ambulancetrein passeert met vele zieken. 

Weer Italianen zien begraven, gisteren 5, nu 3 26). Een film gezien, was wel aardig. 

                                            
26  Soldaat Vittorio Donatoni overleed in Gross Lübars op 4-4-1944. Zijn graf bevindt zich tegen- woordig in 

Berlijn, Friedhof Zehlendorf, Italiaanse eregraafplaats, vak 2, rij 14, nummer 12, graf 571. 
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Woensdag 5-4-1944 

Pracht weer. Om 14.30 uur luchtalarm. Vliegveld aangevallen. Zeven vliegtuigen verbrand, er 

waren 3 vliegtuigen boven het veld. Weer zangrepetitie. 

 

Donderdag 6-4-1944 

Gre jarig. Regen. Witte donderdag. Wat een verschil met verleden jaar. Hollands pakket 

ontvangen, het is prachtig. Krantenberichten schitterend. ’s Avonds wat muziek beluisterd bij 

de Serven. Rugzak gekocht voor een pakje Consi. Om 22.30 uur luchtalarm. 

 

Vrijdag 7-4-1944 

Goede vrijdag. Schitterend weer. Elf maanden gevangen en een nummer. Hoe lang nog?  

29 april weer een revue. Ben bezig een schetsje in elkaar te zetten. Het lukt aardig. 

 

Zaterdag 8-4-1944 

Mooi weer, vannacht nogal gevroren. Met een Rus gesproken van begrafeniscommando. 

Heeft er al circa 1.000 begraven. Muzelmannen hoofd naar het oosten, christenen anders 27). 

Beide soort apart in grote graven.  

Ultimatum aan Roemenië, binnen een bepaalde tijd capituleren of platbranden? 

 

 
Mogelijke Ligging van de Italiaanse, Poolse en Russische begraafplaatsen(gele kaders) “Altengrabow-West”  

 

Zondag 9-4-1944 

Pasen. Schitterend weer. Dineke en de jongens in Utrecht, ik in Gross Lübars, circa 600 Km 

van elkaar. Hopen we niet meer voor lange tijd. Op de foto met de Serven. Kregen extra 

potje eten. Was niet te genieten! 

                                            
27  De Moslims werden begraven met hun hoofd naar het oosten, de Christenen met hun voeten naar het oosten. 

In de praktijk werden beiden in massagraven geworpen, waarbij niet gelet werd op de richting waarin de 

stoffelijke overschotten kwamen te liggen. 
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Maandag 10-4-1944 

Tweede paasdag. Brief geschreven aan Dineke en pakketkaart en kaart aan Koos v.d. Velde. 

Wedstrijd tussen Hollanders en Italianen voetbal: 7 – 1. 

Russen 150 Km van Warschau. 

 

Dinsdag 11-4-1944 

Mooi weer. Naar Altengrabow om hout te halen. Luchtalarm. Vele vliegtuigen komen over. 

Een bommenwerper zien vallen in de verte. Göring president van Berlijn.  

Odessa en Tarnopol gevallen. 

 

Woensdag 12-4-1944 

Mooi weer. ’s Morgens en ’s middags luchtalarm. Geen pakje en post. 

 

Donderdag 13-4-1944 

Mooi weer. Naar Altengrabow geweest. Een brief en kaart ontvangen. Eddy groeit te hard. 

Om 13.30 uur luchtalarm. 

 

Vrijdag 14-4-1944 

Prachtig weer. Gewerkt van 09.00 tot 11.00 uur. Pakje ontvangen en een brief, heerlijk! 

 

Zaterdag 15-4-1944 

Dineke is jarig. Lieverd, nog vele jaren. Wat een andere dag dan verleden jaar. Maar enfin. 

Mooi weer. Brief geschreven. Tarnopol ontruimd. 

 

Zondag 16-4-1944 

Vijftigste zondag. Regenachtig. Kaart en pakketkaart geschreven. Aardige wedstrijd gezien, 

Holland tegen Italië: 2 – 0. Geschaakt met Peters (kgf. 104184), uitslag ½ – ½ voor mij.  

Gort gekookt. 

 

Maandag 17-4-1944 

Goed weer. Hout gehaald. ’s Avonds regen. 

 

Dinsdag 18-4-1944 

Kil weer. Om 14.00 uur luchtalarm. Veel vliegtuigen. 

Mathijssen (Sergeant J.J. Mathijssen kgf. 104221) naar huis, afgekeurd. Wanneer zullen wij 

volgen? Er zijn vijftien Vaandrigs gekomen 28), enkele zijn januari (1944) pas krijgsgevangene 

geworden. Om 20.30 uur luchtalarm, vrijwel de gehele nacht door. 

 

  

                                            
28  Het betreft 13 Vaandrigs en 1 adjudant die ingeschreven werden in Stalag IV-b Mühlberg, vervolgens naar 

Oflag XXI-c waren gestuurd en vervolgens naar Stalag XI-a/z Gross Lübars kwamen. Zie Nationaal Archief 2.13.98 

inv. 52, Meldung 33. 
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Woensdag 19-4-1944 

Goed weer. Luchtalarm. Geen post. Twee borrels gehad, was lekker. 

Sebastopol gevallen 29). 

 

Donderdag 20-4-1944 

Mooi weer. Hitler jarig. Geen nieuws. 

 

Vrijdag 21-4-1944 

Regen. Kaart ontvangen van 15-4-1944. 

 

Zaterdag 22-4-1944 

Veel wind. Gerucht gaat, dat Roemenië en Finland willen capituleren. Was het maar waar. 

Twee pakjes ontvangen van mijn vrouwtje, een van 15-3-1944. Italiaanse officieren komen 

met kleding om te ruilen, hebben ook honger. Zo’n portie koolraapsoep verkopen ze 

onderling voor 5 RM, gewoon schunnig! De westkust wordt gebombardeerd. Drastische 

maatregelen in Engeland. 

 

Zondag 23-4-1944 

Brief geschreven en pakketkaart. Er is weer gevoetbald tussen Italianen en Hollanders: 3 – 6. 

Weer pelaardappelen met goulash. Op het bord bij de keuken stond in het Hollands 

“Bastaard-appelensop”. Weer luchtalarm. Een pakje gekregen van Comité Venlo (havermout, 

koek, taai, vispasta, sanovit). Gure wind. 

 

Maandag 24-4-1944 

Zelfde weer. Luchtalarm. Geen nieuws. Weer 46 man onderofficieren aangekomen 30). 

 

Dinsdag 25-4-1944 

Zelfde weer. Luchtalarm. Geen nieuws. 

 

Woensdag 26-4-1944 

Zelfde weer. Luchtalarm. Afgevaardigde geweest van het Internationale Rode Kruis 31).  

We mogen eigen koks in de keuken hebben, mondeling toegezegd door de Oberst 32). 

 

Donderdag 27-4-1944 

Zelfde weer. Vijftig man moeten weer terug naar Asjensleben (Kdo 11/10 in Aschersleben), 

werken bij Junkers, die kon er niet buiten. Onder protest gegaan. 

Zes man uit bakkerij teruggekomen. Verhuisd naar andere barak. De onze wordt verbouwd. 

Foto’s gekregen, geen post. Zal die foto’s aanstaande zondag wegsturen. 

 

                                            
29  Op 19 april zouden,volgens vertrouwensman van Eldrik, de onderofficieren vanuit het arbeitskommando van 

Junkers te Aschersleben, teruggebracht zijn naar Gross Lübars. Mogelijk werden zij eerst in het quarantaine 

gedeelte van het Stalag XI-a ondergebracht en pas enkele dagen later overgebracht naar Gross Lübars. Ze 

zouden 22-5-1944 naar Oflag 67 Neubrandenburg vertrekken. 

30  Het betreft waarschijnlijk onderofficieren die het werk hadden geweigerd in het arbeitskommando van 

Junkers te Aschersleben. 

31  Thudichem en Wyss, D.J. Smit “Onder de vlaggen van Zweden en van het Rode Kruis”, p. 159. 

32  Oberst Nieter (NA 2.13.98 inv 106, verslag 8/9/10-9-1944. 
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Vrijdag 28-4-1944 

Zelfde weer. Gerucht landing in Holland tussen Den Helder en Petten. Verder geen nieuws.  

 

Zaterdag 29-4-1944 

Regenweer. Vanmiddag revue geweest. Het Rode Kruispakket sloeg geweldig in; was leuk. ’s 

Middags veel vliegtuigen gezien, luchtalarm. 

 

Zondag 30-4-1944 

Prinses Juliana jarig. Werden gewekt met trompetgeschal, met: “wie in januari geboren is”, “ 

staat op” en “lang zal ze leven”. ’s Avonds een rondgang door het kamp, met de trompet 

voorop. Was even wat anders. 

 

Maandag 1-5-1944 

Niet werken. Russen vieren feest, zijn stomdronken. Hoe is het mogelijk! 

Vechten onderling. Vermoedelijk een doodgestoken. 

Onderbroek versteld. 

 

Dinsdag 2-5-1944 

Guur weer. Vanmorgen op de kamer van de Serven gepost. ’s Middags gewerkt. 

Volgens Italiaanse Officier zijn er in de tijd van september tot april 900 Italianen en Russen 

hier gestorven. Veel hoor. Geen post. 

 

Woensdag 3-5-1944 

Guur weer. Van 09.00 tot 11.00 uur gewerkt. Verhuisd naar de eigen kamer. 

Geen post. 

 

Donderdag 4-5-1944 

Zelfde weer. Plotseling inspectie over de spullen. Enige sigarenaanstekers in beslag 

genomen. Een half Hollands pakket gekregen (augurken, mosterd, visgehakt, scharpasta, 30 

sigaretten, 5 sigaren, shag, tomatenpuree en boter, kaas, 25 sigaretten, 5 scheermesjes, 

corned beef, jam, gedroogde groente). 

 

Vrijdag 5-5-1944 

Zelfde weer. Geen nieuws. Geen post. 3000 vliegtuigen zaterdag Berlijn gebombardeerd.  

 

Zaterdag 6-5-1944 

Beter weer. Gebaad. Geen post. Jammer. Onweer. 

 

Zondag 7-5-1944 

Regenachtig. Luchtalarm. Kaart geschreven en pakketkaart verzonden. Gecostumeerde 

voetbalwedstrijd; was aardig. Italianen verslinden de aardappelschillen die wij weggooien. 

Het is erg!  

 

Maandag 8-5-1944 

Regen. Weer goed eten, nu al een week, is echt goed. Spanje gebroken met de as. 

Geen leveranties meer van Wolfraam en Chroom.  
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Von Papen teruggeroepen uit Turkije. Bij de verwachte invasie rekent men op ver 

doordringen der Russen in het achterland. Geen post. 

 

Dinsdag 9-5-1944 

Mooi weer. Italiaanse officier vertrokken. Kaart ontvangen, eindelijk. 

 

Woensdag 10-5-1944 

Mooi weer. Begin oorlog herdacht. Twee kaarten en een brief ontvangen. 

Het komt. Om 07.15 uur herdenkingsrede van de aalmoezenier en een vaandrig. 

Of het nooit vrede wordt! 

 

Donderdag 11-5-1944 

Mooi weer. Geen bijzonderheden. 

 

Vrijdag 12-5-1944 

Mooi weer. Generaal der KG inspecteert. Geen nieuws. 

 

Zaterdag 13-5-1944 

Mooi weer. Lezing. Maandag is er een pakje voor mij. Spanje en Turkije gespannen met 

Duitsland. Geen leverantie van benzine anders. Onze kamerwacht geeft pap van zichzelf, wel 

aardig. Aardappelen gekregen van de Serven. 

 

Zondag 14-5-1944 

Prachtig weer. Brief geschreven met foto’s van 1 tot 10-5-1944. Westkust gebombardeerd. 

We verwachten de invasie. In Italië offensief begonnen. Krim ontruimd. 

 

Maandag 15-5-1944 

Regen, koud weer. Drie pakjes ontvangen, 1 van mijn lieverd en een brief, 1 van familie 4B, 1 

van de hoofdvertrouwensman en dat kwam uit Waalwijk. Reuze leuk. 

Gré, meid, houd je taai hoor! 

 

Dinsdag 16-5-1944 

Zelfde weer. Geen nieuws.  

 

Woensdag 17-5-1944 

Zelfde weer. Honderd spoorwegknooppunten gebombardeerd in het westen. 

Hout gehaald bij Gross Lübars. Aardige wandeling. 

 

Donderdag 18-5-1944 

Zelfde weer. Brouwer weg als oppasser Officieren 33). Hemelvaartsdag. 

Offensief in Italië begonnen. 

 

  

                                            
33  Hij vertrok samen met een 14-tal andere onderoffieren naar het Ilag VII Tittmoning om het kamp daar gereed 

te maken voor de aankomst van de officieren uit Oflag 67 neubrandenburg. 
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Vrijdag 19-5-1944 

Mooi weer. Stro weggebracht. De post gaf zijn pistool aan een van ons om te dragen. 

Op de terugweg vonden we veel aardappelen van een passerende kar. Post hield een tractor 

aan. Daar de karren achter en wij erop. Weer eens iets anders. Geen nieuws. 

 

Zaterdag 20-5-1944 

Mooi weer. Gebaad. Voordrachtenwedstrijd. ’s Avonds naar de Serven. 

 

Zondag 21-5-1944 

Mooi weer. Luchtalarm. Voetballen tegen de Italianen: 5 – 4 voor ons. 

Brief geschreven aan mijn lieverd op zondag. 

 

Maandag 22-5-1944 

Koud weer. Twee brieven ontvangen van thuis. Fijn! 

 

Dinsdag 23-5-1944 

Zelfde weer. Een pakje ontvangen van mijn Dineke. Geen nieuws. 

 

Woensdag 24 en donderdag 25-5-1944 

Zelfde weer. Geen nieuws. 

 

Vrijdag 26-5-1944 

Beter weer. Geen nieuws. 

 

Zaterdag 27-5-1944 

Mooi weer. Gebaad. Brief van Dineke. Pakje van het Rode Kruis. 

Serven vertellen ons dat de oorlog afgelopen was, maar moest nog geheim, blijven.  

Was het maar waar! 

 

Zondag 28-5-1944 

Pinksteren. Pracht weer. Kaart geschreven aan Dineke. Voetbalwedstrijd. Om 19.00 uur film. 

Om 02.00 uur honderden vliegtuigen komen over. Russische gewonden komen binnen van 

Koningsburg. 

 

Maandag 29-5-1944 

Tweede Pinksterdag. Zelfde weer. Luchtalarm, weer honderden vliegtuigen. Geen nieuws. 

 

Dinsdag 30-5-1944 

Pracht weer. Luchtalarm. Drie vliegtuigen zien afschieten. Later bleek dat het twee Duitsers 

en 1 Engelse waren. Vele tanks tijden voorbij met puin er nog op. Deze komen vermoedelijk 

uit Koningsburg. 

 

Woensdag 31-5-1944 

Pracht weer. Luchtalarm, ongeveer half uur. Niets gezien. 
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Donderdag 1-6-1944 

Pracht weer. Geen luchtalarm. Gerucht gaat, dat invasie elke dag kan komen. 

Eisenhouwer en De Gaulle bij Engelse koning. 

 

Vrijdag 2-6-1944 

Onweer geweest. Regen. Twee brieven en twee kaarten ontvangen om te schrijven. 

Geen pakketzegels. Geen post ontvangen. 

 

Zaterdag 3-6-1944 

Kil weer. Regen, niet veel aan. 

 

Zondag 4-6-1944 

Zelfde weer. Geen nieuws. 

 

Maandag 5-6-1944 

Zelfde weer. Geen post en nieuws. 

 

Dinsdag 6-6-1944 

Zelfde weer. Invasie begonnen in Frankrijk. 

 

Woensdag 7-6-1944 

Zelfde weer. Amerikaanse en Engelsen zijn reeds op sommige plaatsen 20 tot 50 Km 

opgerukt. De Gaulle spreekt tot het Franse volk. Landingen bij Le Havre. Boulogne, Marseille 

en Triëst.  

Gerucht gaat, dat Churchill vervangen door Eden (niet bevestigd door de kranten). 

 

Donderdag 8-6-1944 

Kil weer. Invasie gaat door. Nu ook landingen in het midden van Zuid-Holland. Russisch 

offensief schijnt ook begonnen te zijn. Duitse posten mogen niet meer met ons spreken. Het 

gaat dus goed! Kaart geschreven naar Gre, gefeliciteerd. Geen post. 

 

Vrijdag 9-6-1944 

Regenjas gewassen. 40 Km het land Cherbourg in 20 minuten gevallen, veel krijgs-

gevangenen. 

 

Zaterdag 10-6-1944 

Beter weer. Brief ontvangen van Dineke. 

 

Zondag 11-6-1944 

Brief geschreven aan mijn lieverds. Geen nieuws. Cabaretmiddag meegewerkt. 

 

Maandag 12-6-1944 

Weer als voren. Bruggenhoofden in Frankrijk verbinding met elkaar. 

100 Km boven Rome. 
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Dinsdag 13-6-1944 

Mooi weer. 175 Km boven Rome. Bevelhebber Cherbourg dood. Plaats in Frankrijk gevallen. 

Rusland en Finland begonnen. Geen post. 

 

Woensdag 14-6-1944 

Geen nieuws. 

 

Donderdag 15-6-1944 

Rie jarig. Goed weer. 

 

Vrijdag 16-6-1944 

Naar het bos, hout halen. Londen beschoten door nieuw wapen 34). 

Geloof er niet veel van! 

 

Zaterdag 17-6-1944 

(Mijn) tweede verjaardag. Pakje van Dineke met foto’s, fijn. En een pakje van het Rode Kruis. 

Regenweer. Had een rotdag. De vrede nadert. Finland krijgt klappen. Weer twee plaatsen in 

Frankrijk gevallen. In Italië gaat het snel. 

 

Zondag 18-6-1944 

Mooi weer. Kamerwacht. Brief geschreven aan Dineke.  

Franse vrijwilligers voor Rusland overgelopen naar de Engelsen. Straatgevechten in België. 

Finland krijgt behoorlijke meppen. Wanneer het einde? 

 

Maandag 19-6-1944 

Mooi weer. Onderofficieren uit Aschersleben terug. Geen post. 

 

Dinsdag 20-6-1944 

Mooi weer. Om 21.30 uur luchtalarm. Bom ploft in de buurt. 

Liefheid (Sergeant Majoor G.P. Liefheid kgf. 104676) en meerdere helden (met zulke 

monden) rennen in paniek weg. Niets aan de hand. Duitse vlag aangeboden gekregen met 

hakenkruis voor 4 tabletten chocolade. Was goed om sportbroekjes van te maken.  

De Gaulle en Engelse koning geweest. Mannerheim-linie 35) doorbroken. Het gaat best! Geen 

post. 

 

Woensdag 21-6-1944 

Zomer. Drie keer luchtalarm. Een Duitse jager zien neerschieten. Ook een Amerikaan omlaag 

gekomen. De vlieger, een neger-officier, zijn dijbeen gebroken. Geen post. 

 

Donderdag 22-6-1944 

Mooi weer. Brief ontvangen van Dineke. Alles in orde. 

 

  

                                            
34  De eerste V-1 viel in Londen bij het spoorviaduct aan de Grove Road, Mile End op 13-6-1944. 

35  Ten noordwesten van Leningrad, tussen Rusland en Finland. 
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Vrijdag 23-6-1944 

Regenachtig. Twee pakjes 1 van thuis en 1 van Rode Kruis. 

Inspectie geweest. Een tablet chocolade, zeep en een busje ei in beslag genomen. 

 

Zaterdag 24-6-1944 

Goed weer. Veel wind. 

 

Zondag 25-6-1944 

Mooi weer. Rusland en Roemenië begonnen. In Cherbourg wordt in de straten gevochten. 

Gaat goed. Muziekensemble van bakkerij geeft concert. Kaart geschreven. 

 

Maandag 26-6-1944 

Geen nieuws. 

 

Dinsdag 27-6-1944 

Mooi weer. Kaart ontvangen. Het gaat goed! 

 

Woensdag 28-6-1944 

Mooi weer. Cherbourg gevallen. Witepol (?) gevallen. Middensector doorbroken. 

 

Donderdag 29-6-1944 

Mooi weer. Veel vliegtuigen. Luchtalarm. Bom valt op dezelfde plek als de vorige keer. We 

moeten werken. Prins Bernhard verjaardag herdacht. 

 

Vrijdag 30-6-944 

Veel wind. Zes hazen zien spelen op bouwland, leuk gezicht. 

 

Zaterdag 1-7-1944 

Mooi weer. Geen nieuws en geen post. 

 

Zondag 2-7-1944 

Mooi weer. Niet geschreven, kregen nog geen brieven. Waren schermwedstrijden. 

Russen 150 Km middensector opgerukt. 

 

Maandag 3-7-1944 

Mooi weer. Brief en kaart ontvangen. Alles wel. ’s Middags luchtalarm. 

 

Dinsdag 4-7-1944 

Kil weer. Russen zitten bij Wilna. Het gaat goed. 

 

Woensdag 5-7-1944 

Gre jarig. Van harte meisje! Hopen volgend jaar thuis te zijn. 

Zware slag bij Caen. 

 

Donderdag 6-7-1944 

Pracht weer. Om 21.15 luchtalarm. Vlug voorbij. Gerucht gaat dat Genua is gevallen. 
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Zuid-Russische leger begonnen. Het gaat hard. 

 

Vrijdag 7-7-1944 

Pracht weer. Om 10.00 uur luchtalarm. Gaan veel vliegtuigen over. Von Rundtstedt ziek, 

vervangen door Kluger. Gerucht, invasietroepen door verdedigingslinie gebroken.  

 

Zaterdag 8-7-1944 

Zelfde weer. Pakje ontvangen van Dineke. Bedankt hoor! 

 

Zondag 9-7-1944 

Brief gepend. Geen nieuws. 

 

Maandag 10-7-1944 

Kil weer. Russen 180 Km van Duitse grens. Het gaat best! 

 

Dinsdag 11-7-1944 

Kil weer. Geen post en nieuws. Wel een pakje, fijn! 

 

Woensdag 12-7-1944 

Kil weer. Brief ontvangen van Dineke. Fijn is dat.  

Sergeant Ligtelijn (Sergeant M. Ligtelijn kgf. 104168) jarig. Eten pannenkoeken. 

 

Donderdag 13-7-1944 

Kil weer. Pakket nr. 10 ontvangen. Alles moet uit de bussen ontvangen worden, nieuwe 

order. Lijkt waanzinnig! Russen 80 Km van Duitse grens. 

 

Vrijdag 14-7-1944 

Zelfde weer. Russen 30 Km van de Duitse grens. 

 

Zaterdag 15-7-1944 

Zelfde weer. Geen post en nieuws. Kist verbrand, wandluizen. 

 

Zondag 16-7-1944 

Caen gevallen. Ortscommandant Amsterdam vermoord? Duitse officier in Nijmegen 

doodgeschoten. Het wordt roerig! Kaart geschreven aan mijn lievelingen. 

 

Maandag 17-7-1944 

Mooi weer. Geen nieuws. 

 

Dinsdag 18-7-1944 

Mooi weer. Kaart ontvangen. Eddy over, hoera! 

 

Woensdag 19-7-1944 

Mooi weer. Gevechten in Limburg. 
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Donderdag 20-7-1944 

Mooi weer. Hollands pakket, prachtig! Aanslag op Hitler, 3 generaals dood, hij niet. 

Graaf von Stauffenberg dader, dood. 

 

Vrijdag 21-7-1944 

Ontluizen. Pakje van Polak Essencefabriek Zaandam, heerlijk. 

 

Zaterdag 22-7-1944 

Lemberg. Brest, Liteps ontruimd. Russen zijn op Duits gebied. 

Ik stop een poosje met het bijhouden van mijn dagboek. 

 

 

Menukaart voor St-Nicolaas avond 5-12-1944 in Gross Lübars  

 

Herkenbare namen:  

 

1e kolom 

6. S. van der Scheer (kgf. 104975) 

9. H. van der Zee (kgf. 104217) 

12. Evers (kgf. 104220) 

 

2e kolom 

2. Abrahams (kgf. 104166) 

3. Verberk (kgf. 104214) 

6. Rademakers (kgf. 107043) 

8. Liefheid (kgf. 104676) 

9. Bontebal (kgf. 105685) 
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Menukaart voor 2

e
 kerstdag 1944 in Gross Lübars  
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Nederlandse Krijgsgevangenen in Gross Lübars 1944.  

Geheel rechts, Sergeant Jan van der Weide. 
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14 Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944. 

 

 
16 Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944. 
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20 Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944. 

Achterste rij 5e van links Sergeant J. Dommisse. 

 

 
29 Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944. 
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18 Nederlandse onderofficieren in Gross Lübars 1944. 

 

 
Nederlandse onderofficieren (van l. naar r.) Wim Bökkerink, Jan van der Weide,  

Ben Kuilman, Theo Pouwels, Piet van t Hoff in Gross Lübars 20-02-1944  

(foto collecties Udo Geissler en Norbert Bökkerink). 
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Donderdag 15-3-1945 

Ik ga weer verder. Even resumerende wat tussentijds gebeurde. 

We zagen hier een Engels en een Duits vliegtuig neerschieten. Ook zagen we een Engelse 

parachutist op 100 m van ons kamp neerkomen. Ruim 30 man kwamen om hem gevangen te 

nemen. De oorlog gaat goed.  

We hadden enige gezellige dagen. Koninginnedag, St-Nicolaas, Kerstdagen en Oude Jaar. De 

liefdesgaven zijn op en de vertrouwensman heeft dringen geschreven naar Genève.  

Nu zijn er knopen, garen en band gekomen, ironie! 

Veel geven zich op voor werk, vooral van de Marine. Dat zijn geweldige grootmonden.  

Veel nieuwe gezichten in het kamp. Poolse vrouwen en kinderen kwamen, velen verminkt, 

alles weer weg. Nu Poolse mannen en jongens met armen, benen, of ogen kwijt.  

In het Hollandse kamp lijden we honger en eten we aardappelschillen.  

Een dominee is gekomen, wel een aardig mens. 

Pakje van augustus nooit ontvangen. Na 31-8-1944 ook geen post. Ik ben zeer verlangend. 

Zo nu en dan druppelt post door, ik hoop ook steeds.  

Veel vluchtelingen uit het oosten passeren ons kamp in allerlei vervoermiddelen. Als je dat 

ziet, begrijp je niet, dat dit land cultuur wilde brengen. We hadden het idee, dat met 14 

dagen, 3 weken, de oorlog voorbij is. Kroeskop gefeliciteerd (met zijn verjaardag). Deze was 

verbaasd dat ik dat nog wist. Geen pannenkoeken vandaag, wel schillen; ook lekker. We 

wachten nu maar af. De stemming wordt minder, geen eten, geen roken. De mensen zijn 

prikkelbaar. We krijgen ¾ liter wortelsoep en 250 gram brood. We rammelen! Lees veel, zijn 

hier mooie boeken en dat breekt geweldig. 

Ook de Duitse Wehrmachtsberichten zijn een prettige afwisseling., vooral nu het zo goed 

gaat. Je begrijpt niet, dat ze hier maar doorgaan, gewoon misdadig! 

 

Bastiaanse is op 1 september 1944 overleden. Hij heeft een verkeerde behandeling 

ondergaan. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “graf Bastiaanse, overleden 1 september 1944, graf nr. 288 Alten-Grabow”. 
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Roest (Wachtmeester J.S. Roest kgf. 104164) is naar het Lazarett (TBC), lam voor die knul.  

We hopen, dat het nog in orde komt. 

Wij hebben in de tijd dat we spul hadden, veel geofferd aan de Russen (dit zijn stakkers, 

want zij ontvangen niets), Italianen en Polen. Nu wij in ons hemd zitten, zien we niets. Alleen 

kopen ze ons alles af voor een prik en maken geweldig misbruik van de liefdesgaven. De 

Fransen en Walen vallen ook dik tegen. De enkele Vlaming haal je er zo uit. Moet ook van 

een Waal niets hebben. 

De kameroudste (Sergeant Majoor Liefheid van de Mariniers) een echte grootmond, heeft 

zich ook opgegeven voor werken, nu niemand meer wat heeft. Hij was vriend met ieder, die 

(wat te eten) had en was het knechtje van een Koporaal. Hij deed daarvoor de was, maakte 

pannetje schoon en kookte en at diens eten. Korporaal weg, hij gaat nu ook, wil toch Majoor 

zijn. Een egoïst in optima-forma. 

We kregen van het Rode Kruis nu een plak gedroogde groenten en van de Polen wat 

spullen, die verloot werden. Ik lootte een half portie kaas en een half blokje chocolade. 

Koffie en melk houden we voor de zondagmorgen. 

Brief geschreven aan Dineke en de jongens. 

 

Vrijdag 16-3-1945 

Pracht weer. Vannacht weer een corrupt stukje Duitsland meegemaakt. Om 01.00 uur 

vannacht gingen krijgsgevangenen door de kapot geknipte draad en gingen op roof uit. 

Aardappels stelen. De schildwacht, blijkbaar omgekocht, hield de wacht bij de draad-opening 

en loodste het geval naar binnen. 

Aanval bij de Rijn is begonnen. We krijgen morgen een kwart Amerikaans pakket en een 

kwart Syrisch, geleend bij de Polen. Gerucht gaat, dat we volgende week weg gaan naar 

Taale, circa 200 Km zuidwest. We zouden moeten lopen. 

Vanavond de koffie opgemaakt, omdat we morgen toch krijgen. 

 

Zaterdag 17-3-1945 

Regen. De was gedaan, maar zal niet hard drogen. Een kwart Amerikaans pakket en 1 Kg rijst, 

1 1/3 Kg vet en 1 ons tomatenpuree. Even uit de ellende. 

Gerucht, dat Duitsland wapenstilstand heeft gevraagd op voorwaarden. Amerika en Engeland 

willen wel, doch onvoorwaardelijk. Morgen horen we meer. Het einde is zeer nabij, hoera! 

Vandaag bijna geen luchtalarm. Vanavond weer wel. 

 

Zondag 18-3-1945 

Liefdesgavenmagazijn moet leeg. We worden waarschijnlijk deze week geëvacueerd.  

Ik heb een paar schoenen geloot. Ik hoop op nog wat eetwaren voor tijdens de wandeling. 

We moeten namelijk lopen. 

Vanmiddag een grammofoonplatenconcert met uitleg bijgewoond, van de 4e symfonie 

(samenspraak) van Ludwig van Beethoven. Heerlijk gegeten. 

 

Maandag 19-3-1945 

Schoenen gekregen, maar te klein. Wordt geprobeerd te ruilen. 

Gerucht wapenstilstand gedementeerd door Duitsland. Schijnt toch door Von Riddentrop in 

Zweden gevaagd te zijn. Ook knopen, tandpoeder en kam gekregen. 

Rijst gekookt met pruimen voor vanavond. 
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Evacuatie schijnt van de baan. Frankfurt en Custun gevallen. Geschaakt met Serven. 

 

Dinsdag 20 en woensdag 21-3-1945 

Veel wind. Ieder zenuwachtig voor eventuele evacuatie. Ik zal maar rustig afwachten. 

Schoenen verkocht voor zestig sigaretten. Zal deze weer omzetten in levensmiddelen. 

Koblenz gevallen, veel luchtalarm. Verder weinig nieuws. Stettino ontruimd. 

 

Donderdag 22-3-1945 

Mooi weer, wind wat guur. Volgens Engelse zender zijn Mainz, Ludwigshaven en 

Kaiserslautern gevallen. 180.000 gevangenen gemaakt. Mijn portefeuille op de markt voor 

levensmiddelen, want wil graag behoorlijk thuiskomen. Ben benieuwd. Niet geslaagd. 

 

Vrijdag 23-3-1945 

Zelfde weer. Lezing bijgewoond van dominee over Nederland na de oorlog. Hiervan zijn er 

vier geweest. Een van een journalist, 1 van een kapelaan en 1 van een SDAP-er. 

Deze drie waren goed, hoewel ik het met verschillende punten niet eens was. De laatste 

evenwel, van de dominee, raakt ondanks zijn grote welsprekendheid, de zaak niet en werd 

meer een propaganda voor het Christendom. Wat je van de “belijders” daarvan hier zit, is 

ook wel in staat om te geloven. Je kunt wat dat betreft beter te doen hebben met de Rooms-

Katholieken. Hoewel die kerk, als je daar boeken over leest, ook een Jodenpolitiek gevolgd 

heeft. Erwten gekocht voor sigaretten. 

 

Zaterdag 24-3-1945 

Mooi weer. Gebaad. Slag om Beneden-Rijn begonnen. Verwacht nu met 2 á 3 weken het 

einde. Wat gekletst met de Serven en geschaakt. Luchtlandingstroepen achter Duitse 

stellingen geland.  

 

Zondag 25-3-1945 

Pracht weer. Mainz en Darmstadt gevallen. Brief geschreven aan Dineke. 

 

Maandag 26-3-1945 

Gewassen. Luchtlandingstroepen achter de IJssel geland. Zes bruggen in handen gekregen. 

Het gaat best. Frankfurt am Main reeds voorbij. Verwacht deze of volgende week het einde. 

 

Dinsdag 27-3-1945 

Goed weer. Straatgevechten in Frankfurt am Main. Het gaat met stoom! 

Ik zit vol spanning, Offenbach gevallen. Zijn nu al oost daarvan. Het gaat reusachtig! 

Dantzig zal spoedig vallen. 

 

Woensdag 28-3-1945 

Kil weer. Engelse berichten melden, dat weinig tegenstand wordt ondervonden op de rechter 

vleugel. Regiment na regiment geeft zich over. Legerkorpsen zijn ingesloten. 

Het is te mooi om waar te zijn! Ik ben benieuwd naar 15.00 uur, de Duitse berichten. 

In Wenen relletjes. De Gouwleider (Baldur von Schirag) zwaar gewond, zijn adjudant dood. 

Het rommelt. Lezing van Belgische advocaat was interessant. De algemene mening is, dat de 

linkerkant wat vooruit zal schuiven. Opheffing tolmuren. Frankrijk, België, Nederland, 7 
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landen volkenraad. Weer een Volkenbond volgens de Monroe-gedachte. Men schijnt het 

ideaal te willen nabijkomen. Het is te hopen anders hebben we over 10 tot 20 jaar weer de 

ellende. Nieuw gerucht, Essen gevallen. Ik ben benieuwd. Luchtlandingstroepen achter de 

IJssel, moet zijn de Oude IJssel bij Doesburg, enz. 

 

Donderdag 29-3-1945 

Witte donderdag. Hout gehaald. Acht aardappels gekregen. Geallieerden 100 Km over de 

Rijn richting Neurenberg. Kaart geschreven aan Dineke en de jongens. 

Berichten goed! 

 

Vrijdag 30-3-1945 

Goede vrijdag. Regenachtig weer. Volgens Engelse berichten heeft Mannheim zich 

telefonisch overgegeven. Russen over de Oostenrijkse grens. Amerikanen ontmoeten weinig 

tegenstand. Artillerie schoot in 24 uur 2 projectielen. De ineenstorting is nabij. 

Den Haag door een fout van Engelse vliegers gebombardeerd. Vliegers gestraft. 1600 doden, 

30.000 daklozen. Het is lam. Duitse berichten zijn ook best.  

Drie werkwilligen teruggekomen, was geen werk voor, de vorige dag was er 1 terug. 

Deze zijn 14 dagen geleden hier vandaan vertrokken vanwege het goede eten en nu kunnen 

en moeten ze het er mee stellen.  

 

Zaterdag 31-3-1945 

Guur weer. Geruchten gaan: Kassel wordt bedreigd. Vanuit Emmerich rukken de Amerikanen 

en Engelsen naar het noorden en zullen zo door de Achterhoek Nederland vrijmaken. Het 

gaat met stoom! Van de Italianen 10 sigaretten gekregen voor de Pasen; erg aardig. Daar 

kunnen de Fransen, Belgen en Joego’s een voorbeeld aan nemen. 

 

Zondag 1-4-1945 (Pasen) 

Pasen. Heel de nacht is het luchtalarm geweest. Vannacht wordt de tijd een uur verzet. Kaart 

geschreven. Berichten goed. De Rivier de Werra bereikt en langs de Nederlandse grens ter 

hoogte van Enschede. Het is guur weer. 

 

Maandag 2-4-1945 

Vannacht heeft de gehele kamer (Stube) slecht geslapen vanwege de wandluizen en de 

vlooien. Om 10.00 uur kregen wel al soep. Het kon niet vroeger. Weer honger lijden. Enfin, 

als de berichten maar goed zijn. Soep was goed, gort. Morgen weer Mohrrüben 

(wortelensoep). Heb voor deze dagen mijn goede pak aangetrokken en mijn laatste witte 

overhemd aangetrokken. Berichten zijn vaag, maar goed. 

Het Roergebied is praktisch afgesloten. Woensdag gaat een auto naar Lübeck om 

liefdesgaven op te halen. Laten we hopen, dat ze deze week nog terugkomen. 

 

Dinsdag 3-4-1945 

Regen. Vannacht weer luchtalarm geweest. De Engelse berichten melden: Enschede, 

Osnabrück, Kassel, Munster, westen van Neurenberg, 35 Km van Wenen. Ik ben benieuwd 

naar Duitse berichten. Deze zijn: in de lijn Zutphen-Enschede trekken ze noord- en 

noordoostwaarts. Overige berichten vrijwel gelijk aan de Engelse. 
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Van der Linden is naar Lübeck geweest. Er worden zesentwintig wagons verwacht en die 

moeten zaterdag hier zijn. Is natuurlijk ook wat voor ons bij. Er zijn reeds 58 Stalags 

opgeheven, nu zijn er nog 37. Het gaat best. Kan misschien een bus gort poffen voor zestien 

sigaretten. Ik hoop dat het gaat. Niet gelukt!  

 

Woensdag 4-4-1945 

Vannacht veel alarm en Fransen waren weer eens aan het aardappelen stelen. Twee keer 

geschoten. Eén keer dwars door de barak, Het wordt gevaarlijk. Wehrmachtsbericht vrijwel 

hetzelfde als gisteren. Vandaag weer flink honger.  

Die wortelsoep is toch rommel en zo weinig. In het begin was ze wel goed, maar veel 

bedorven en weggegooid en dan wordt de spoeling (in de ware zin des woords) dun. 

Gerucht gaat, dat Halberstadt en Hannover gevallen zijn. Niet bevestigd. Lijkt me wat te ver 

vooruit. Hoewel? Akelig, guur weer. Enige ploegen Amerikanen passeerden lopend het kamp. 

Zal wel een Arbeitskommando zijn. Er zijn nog voor 1 week wortelen.  

 

Donderdag 5-4-1945 

Vannacht veel bombarderen gehoord aan alle kanten. Pressburg (Bratislava) gevallen. 

Drie Km voor Wenen. Erfurt-Gotha gevallen. Autobaan Osnabrück-Hannover bereikt. Engelse 

berichten, zijn benieuwd naar 15.00 uur. Volgens Radio Oranje zijn ze 50 Km van Hannover. 

Rukken vanuit Arnhem naar het noorden. Het Dortmunder Eemskanaal overgestoken en 

trekken richting Embden. Bericht van 12.30 uur.  

Zijn benieuwd naar de Duitse berichten. Gestadig luchtalarm. Trekken op in de lijn van 

Osnabrück-Menden naar het noorden. Gotha-Bratislava gevallen. Het typeert de toestand in 

dit gevangenkamp dat een van ons kan luisteren bij de Duitsers.  

Geschaakt met twee Serven en een Pool. Van Zitkov een stukje brood met wat vis gehad, fijn. 

Ik heb nu geschaakt met Russen, Polen, Serven, Fransen, Belgen en Italianen, wel interessant. 

Om circa 21.00 uur luchtalarm, 10 minuten. 

 

Vrijdag 6-4-1945 

Mistig weer. Gre jarig. Wat brengt deze dag? Vanmorgen een stukje brood kunnen eten, 

vanwege de gift. Ik wist eigenlijk niet meer wat ontbijten was. Ik doe dat anders maar met de 

surrogaatthee uit het “Groot Duitse Rijk”, bocht!  

Engelse berichten: minder gevallen 40 Km van Hannover, 60 Km van Bremen. Niet-

aanvalspact Rusland-Japan verbroken. Göring heeft zelfmoord gepleegd, of is door bende 

doodgeschoten; de eerste. Kreeg kaas en brood van een Serv. 

 

Zaterdag 7-4-1945 

Zon schijnt. Engelse berichten geen nieuws. Coevorden wordt genoemd. 75 Km van de 

Dollard in alle richtingen 40 Km opgerukt, volgens de Duitse zender. De was gedaan en 

maandag de rest. Overigens weinig nieuws. Veel luchtalarm. 

 

Zondag 8-4-1945  

15 Km van Hannover. Brief schrijven aan mijn lieverds. Niet veel nieuws. 

 

Maandag 9-4-1945 

Mistig weer. 11 Km van Hannover, 12 Km van Bremen. Dormund is gevallen. 
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Holland is geïsoleerd. 4 dagen strijd bij Zutphen. Tertheim en Gattingen zijn gevallen. 

Berichten van 09.00 uur. Gerucht gaat, dat er een schuit met liefdesgaven in Brandenburg 

ligt. Er zouden al auto’s weg zijn om te laden. Laten we hopen. Als de sirenes 5 minuten 

loeien, dan zijn er pantserspitzen of parachutisten gesignaleerd. Loeiden ze maar 24 uur! 

Wachten op de Duitse berichten. Deze zijn: Hildesheim, Deventer gevallen. Opgerukt in de 

lijn Verden-Tjychen. Nimburg gevallen. Luchtlandingstroepen in noordoost Nederland. Deze 

zijn opgerold. Boot met 600 ton liefdesgaven is aangekomen. 8 Amerikaanse auto’s brengen 

het naar Altengrabow. Nog 2 schepen met 6 ton onderweg. Hoera! 

 

Dinsdag 10-4-1945 

Mooi weer. Van gisteravond 22.00 uur tot vannacht 04.00 uur luchtalarm. Goed geslapen. 

Wat zal de dag brengen? Om 09.00 uur geen Engelse berichten daar de radio defect was. Die 

wordt gerepareerd. Ik wacht nog maar op 15.00 uur. Weinig nieuws. Gespeeld met de 

Serven. Brood, koffie en 3 klontjes suiker gekregen van Zivko. 

 

Woensdag 11-4-1945 

Pracht weer. Naar het bos, hout halen. Hannover is gevallen. Geen berichten overigens, daar 

er geen stroom is. 

 

Donderdag 12-4-1945  

Kil weer. Maagdenburg wordt bedreigd. Gerucht gaat, dat de Elbe reeds gepasseerd is. 

Niemand mag het kamp uit, ook de werkers niet. In Altengrabow worden de Amerikanen en 

Engelsen afgevoerd. Gommelen wordt genoemd, zuidoostelijk van Maagdenburg over de 

Elbe. De Ober-Feldwebel laat rommel (particulier) wegbrengen. Gommelen ligt 30 Km hier 

vandaan. Drie Duitsers blijven hier om ons over te geven aan de Amerikanen. Worden 

spoedig verwacht. Hoera! 

Stalag XI-a bestaat officieel niet meer, dus zijn we spoedig vrij. 

Embden, Bremen, Osnabrück gevallen. Kreeg van Zivkov brood, leverpatee, melk en 

aardappelen. Fijne kerel! Ook nog brood met vis en ¼ ketel macaroni van Manofski. 

 

Vrijdag 13-4-1945 

Mooi weer. 15 Km teruggeslagen. Roosevelt vannacht aan een beroerte gestorven. Zonde, 

dat hij het einde van de oorlog niet meemaakt! 100 Duitse officieren waaronder een generaal 

in arrest wegens het verkeerd uitvoeren van orders.  

Gerucht gaat, dat er een aanslag is gepleegd op Stalin. We horen weer kanongebulder in de 

verte, dus we gaan weer verder.  

Van de Belgen kregen we per man 10 Belgische sigaretten, een half busje melk, een doosje 

klontjes, een busje hampastei, wat chocoladepoeder en 2 ons vet. Reuze fijn! 

Lijn Jena bereikt. Maagdenburg van de kaart. Zijn als Stalag opgeheven en wachten nu op de 

bevrijding, de wacht en bewaking wachten om ons over te geven aan de Amerikanen. We 

horen kanongebulder in de verte. Morgen krijgen we nog wat liefdesgaven, valt weer mee.  

Er komen veel krijgsgevangenen, Joden en gevangenen met gestreepte pakken lopen voorbij 

uit Maagdenburg en omgeving. Ik ben blij dat wij niet hoeven te tippelen! 
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Zaterdag 14-4-1945 

Wenen, Erfurt, Tangermünde gevallen. De Oostenrijkse vlag gehesen. Leipzig omsingeld, 65 

Km van Dresden, 25 Km van Chemnitz. De burgemeester van Koningsbergen opgehangen 

voor lafheid. Roosevelt vandaag begraven. Moskou rouwt. Russische officier bij graf van 

Beethoven. Zitten op dit moment circa 10 Km van ons vandaan.  

Er stond een oude Oekraïense vrouw buiten de draad. De boer waar zij werkte was gevlucht, 

had alles afgesloten en haar aan haar lot overgelaten. Ik heb een deken van mij overgegooid, 

dan had ze alvast wat. De gaven die we nog kregen waren als volgt: veertieneneenhalve 

Amerikaanse sigaret, elfeneenhalve Franse sigaret, een kwart pakje tabak, een zesde bus 

melkpoeder, negen suikerklontjes, eendriekwart biscuit, vijf pruimen, een zesde pakje 

rozijnen, een kwart bus boter, eem zesde busje koffie, een blikje jam, een doosje kaas, drie 

lepeltjes chocoladepoeder, een zesde blik pork, een kam. Lekker gegeten. Aan de vooravond 

van de verjaardag van mijn lieveling ben ik bijna vrij. Het is nu een kwestie van uren en wij 

zijn bevrijd. Vrij, haast niet te geloven. Er heerst hier een reuze stemming, terwijl de moffen 

met lange gezichten (begrijpelijk) lopen. Een van hen, een halve Pool, wil, als de Amerikanen 

komen, onderduiken bij de Polen hier. Hij heeft dit al voor elkaar! Brood krijgen we niet 

meer, alleen wat verduurzaamde knäckebröd. Enfin, maar enkele uren, hoogstens dagen. 

Kwamen net weer lui uit een concentratiekamp langs met gestreepte pakken, vrouwen en 

mannen, zielig om te zien. Net een aanval van jagers gezien, die vuren op het ogenblik op 

een kruispunt van de weg en het station van Altengrabow schijnt te branden want het rookt 

geweldig! 

 

Zondag 15-4-1945 

Gefeliciteerd lieveling en gauw bij elkaar!  

Naar Altengrabow geweest om aardappelen te halen, daar uitgebrande auto’s gezien van de 

vurende vliegtuigen. 2.000 man terugtrekkende troepen bij Loburg gedood. 

Arnhem-Apeldoorn vrij. 160 Km ten zuiden van Maagdenburg over de Elbe.  

We hebben aardappels en uien geklauwd en eten weer drie dagen erbij. Roest (kgf. 104164) 

zijn ene long bijna genezen en de andere geneest ook (Woudenbergseweg 52, Doorn). Gaat 

fijn voor die kerel! Weer Amerikaanse vliegtuigen gezien. 

 

Maandag 16-4-1945 

Vannacht veel artillerievuur gehoord. Zou nu de bevrijding komen? We snakken er naar. 

Vliegers beschieten weer het vliegveld, veel branden. Een Amerikaan langsgekomen als 

gevangene. Zijn volgens hem nog 30 Km hier vandaan. Verwacht ze nu uiterlijk morgen hier. 

Veel burgers uit Maagdenburg passeren hier, lopend en met karretjes. Een triest gezicht.  

Er is van alles tussen, Hollanders (enkele), Belgen, Fransen, Polen, Russen, Serven.  

De vliegers zagen die burger colonne op de weg, vlogen er even boven en gingen weer door 

met het vliegveld. We zitten hier goed veilig.  

De Russen, die hier de doden begraven, brengen de lege lijkkisten mee terug met 

aardappelen en verkopen deze hier weer voor sigaretten. Zal me er maar niet aan wagen. 

Leipzig is gevallen. Von Papen en Von Mackensen gevangen genomen. Veel bezwarend 

materiaal gevonden tegen hoge Duitse functionarissen in het bureau van de Gestapo in 

Leipzig. 60 Km van Hamburg. We hebben nu zelf een toestel gemaakt, onder andere met 

scheermesjes, kristal. Het werkt nog niet. De Russen rukken op naar Berlijn en van Wenen 

naar Linz. 
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Dinsdag 17-4-1945 

Mooi weer. Weinig nieuws. Er zijn hier 5 jongens bij het kamp uit Amsterdam, Den Haag, 

Haarlem. Zij blijven hier in een hooiberg en brengen aardappelen en erwten en ruilen dit 

weer voor andere spullen, ze zitten hier meteen veilig. 

 

Woensdag 18-4-1945 

Maagdenburg gevallen, vertelde een van de jongens. Had dit gehoord van een Duitse 

officier, die hen vannacht controleerde. Engelse berichten: straatgevechten in Maagdenburg. 

Canadezen rukken op naar Amsterdam. Front Noord-Holland tot Beieren stort ineen. 

Altenburg-Plauen genomen. Apeldoorn gevallen. Duitse generaal van St. Loriënt gevangen 

genomen. 

 

Donderdag 19-4-1945 

Volgens de Engelse zender is Maagdenburg gevallen. Veel wind, guur. 

Vandaag gebaad met warm water. De boot met liefdesgaven schijnt nog aangekomen te 

zijn, was het maar waar! 15 Km van Amsterdam, zijn mijn lieverds vrij, gelukkig! De Russen 40 

Km van Berlijn. Er zijn 1.000 pakketten aangekomen. Konden ze krijgen, als ze tekenden dat 

de Fransen na de oorlog zou betalen. Nu zeggen de Fransen, de pakketten zijn voor ons. 

Vanavond conferentie van vertrouwenslieden. We zijn benieuwd. 

De Canadezen hebben Zuiderzee en enkele plaatsen van de Noordzee bereikt.  

27 Km van Hamburg. 

 

Vrijdag 20-4-1945 

De Ploert is vandaag voor de laatste maal jarig. We hebben een kwart Amerikaans pakket 

gekregen. Wel fijn, kunnen weer even vooruit. We hopen nu op een spoedige bevrijding. 

Zien er reikhalzend naar uit. Van Bas, die op de Kartei werkte, kregen we onze foto die in 

1943 is genomen. Reuzen idee van die knul. Geen nieuws. Aardappelen gekocht voor een 

pakje sigaretten.  

 

Zaterdag 21-4-1945 

Regenachtig. Amerikaanse tanks zijn de Tsjechische grens gepasseerd. 50 Km van Dresden, 

Russen 65 Km. Russen halverwege Custrin-Berlijn. Luneburg gevallen. Concentratiekamp 

Buchenwald bevrijd. 2.090.000 Duitse gevangenen gemaakt. 

De bezetting van Bordeaux (10.000 man) heeft zich overgegeven. De aanval op Berlijn kan 

elk ogenblik losbreken. Aardappelen gegeten en een lekker gevulde maag. 

 

Zondag 22-4-1945 

Zelfde weer. Zou dit nu de laatste zondag zijn in gevangenschap? Het is te wensen. 

Het is erg rustig en je hoort op het ogenblik geen kanongebulder en ook geen vliegtuigen. 

De gouwleider van Leipzig heeft zelfmoord gepleegd. Het wordt tijd, dat het afloopt, want 

mijn papier raakt op! Duitse berichten gisteren: sector Kemen bereikt door de Russen, 

Strenberg-Cotbusch. In gebied bij Berlijn: Fürstenwalde, Voordenau. Westfrond Asjendorp, 

Papendorp-Delmenhor bij Bremen. Hevige gevechten Dessau bruggenhoofd. Zuiden bij 

Dennitz en Chemnitz (Engelsen). Dessau genomen. Russen bedreigen Dresden, Augsburg 

genomen. Stuttgart door de Fransen genomen. Boulogne genomen. Tito 6 Km van Finme. 

Russen in de voorsteden van Berlijn. In sector Dresden verbinding met Amerikanen en 
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Russen. 15 Km van Amsterdam wordt gevochten. Dat is lam, die tegenstand daar. 

Neurenberg genomen. Duitse berichten van heden: Berlijn door 1 ½ miljoen man 

aangevallen. Russen bij Fürstenberg, circa 40 Km zuidelijk van ons. Bevrijding is nabij, hoera! 

 

Maandag 23-4-1945 

Zelfde weer. Heb pakje thee geruild voor een brood. Wel jammer, had het graag 

meegenomen, maar ik moest ook eten en heb ik het maar geruild. Nu weer een paar dagen 

wat bijvoeding. Goede berichten: Cotbusch, Fürstenwalde straatgevechten. Lijn Truenbitz-

Königswinterhausen bereikt. Oost en noord van Berlijn doorgedrongen. Hevige gevechten in 

Lichtenberg en Stettin. Papenburg genomen. Canadezen ten noorden van Auisote. Witteveld 

verloren. Dessau zwaar bij overgangen van de Mülde (Engelse berichten). Cotbusch, 

Grünnau, Bremberg, Eger genomen. Gevechten in Berlijn. Duitse troepen ingesloten in het 

Schwarzwald. Aansluiting Russen en Amerikanen kan elk uur verwacht worden. 13 

voorsteden van Berlijn bezet door de Russen. Bremen en Hamburg gebombardeerd. ¾ van 

de Duitse vliegvelden is in handen van de geallieerden. Canadezen in Holland stoppen 

vanwege inundatie bij Utrecht. Bremen en Hamburg onder artillerievuur. Elbe bereikt bij 

Wittenberg en Tangermunde. 65.000 gevangenen in de Harz. 

 

Dinsdag 24-4-1945 

Goede berichten. Krijgsgevangenen moeten beter worden gevoed, anders worden sancties 

toegepast op alle lagen der Duitse bevolking. De pap was vandaag al goed. 

Hitler zal Berlijn verdedigen. 30 voorsteden van Berlijn in Russische handen. Bevolking zwaait 

met witte vlaggen. Er passeren veel vluchtelingen het kamp in beide richtingen. 

 

Woensdag 25-4-1945 

Van der Linden aangekomen met veertien auto’s met liefdesgaven. We krijgen vandaag nog 

een half pakket om te beginnen. Verdeling volgt later. Berlijn is omsingeld. Wittenberg 

bereikt. Dat ze daar nog doorvechten, het is moord! Naar het bos geweest, hout halen voor 

de keuken. Enige herten gezien. In Holland wordt zwaar gevochten ten zuiden van Zuiderzee. 

Russen en Amerikanen bij Wittenberg verenigd.  

Hoe zouden mijn lievelingen het maken? O, als ik dat toch eens wist! Die lamme 

onzekerheid! 36). 

 

                                            
36  In de nacht van 25 op 26 april 1945 landde in het kader van Aktie “Violet” in de nabijheid van Gross Lübars 

een aantal Britse parachutisten waaronder majoor Philip Worrall. Zij hadden de opdracht om de overgave van 

Stalag XI-a te bespreken met de Duitse kampcommandant Theodor Ochernal en een radiocontact op te bouwen 

met de Engelsen.  
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Het identificatiedocument voor de Duitsers van W.A. Meerman, 

waarin in het kader van Aktie Violet om ondersteuning wordt verzocht  

http://www.insigne.org/images/SAARF-doc.jpg 
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Donderdag 26-4-1945 

Kil weer. Russen hebben in het zuiden van Berlijn 100.000 doden gevonden, toch ontzettend. 

2/3 van Berlijn is bezet. Een kaart gezien van bezet Nederland, van 21-4-1945. Weinig 

nieuws. 

 

Vrijdag 27-4-1945 

Met vijf man en een Duitse post en een kar op zoek geweest naar eten. We hebben 

sigaretten e.d. bij ons. Kwamen terug met 9 zakken aardappelen en die kostten per man ¾ 

doos (pakket) nummer 10 (24 tot 26 sigaretten). Dat is nog eens te doen. 

Zullen morgen nog eens proberen. Wat een bende evengoed, dat daar die moffen aan 

meewerken! En alles houdt de hand op voor chocolade, sigaretten, koffie, zeep. 

Als we morgen weer kunnen, dan hebben de zwarte kamphandelaren een strop met een 

doos voor twintig sigaretten. Ben benieuwd naar nieuws.  

Bremen is gevallen. Stalag III-a uit Berlijn kwam langs wandelen. 

 

Zaterdag 28-4-1945 

Vannacht om 01.30 uur weer een staaltje gezien van corruptheid en bende in de “Groot 

Duitse Rijk”. De schildwacht stond te fluiten om aardappelen te verhandelen. De prijzen 

waren vrij hoog. We namen ze niet. De Fransen wel. Twee Sergeant Majoors (Van der Zee 

kgf. 104217 en van ‘t Veld kgf. 104930) gaven weer eens een goed voorbeeld en maakten 

ruzie, bijna op het vechten af. Wat zal ik blij zijn als ik het zooitje eens uit ben! Engelse 

berichten van gisteren: Bremen, Genua gevallen. Turijn en Milaan door partizanen genomen. 

In het centrum van Berlijn wordt gevochten. Gerucht gaat, dat Amerikanen binnen enkele 

dagen hier kunnen zijn met voldoende voedsel. Generaal Ditman gevangen. Morgen met vijf 

á zes man een pakket liefdesgaven. Vanaf morgen geen brood. Om 08.30 uur erwtensoep en 

om 14.00 uur een halve liter pap. Wat zullen we vet worden! Geen nieuws van Holland. 

 

Zondag 29-4-1945 

Een vijde pakket per man. Himmler capitulatie aangeboden aan Amerikanen en Engelsen; 

niet geaccepteerd, ook vragen aan Russen. Göring gevlucht met 3 miljoen pond sterling. 

Mussolini gefusilleerd door partizanen. Duitsers bij Elbe teruggetrokken voor verdediging bij 

Berlijn. Bruggenhoofd bij Hamburg. 

 

Maandag 30-4-1945 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana jarig. In verband met de toestand in Nederland 

zonder feestelijkheden herdacht. Het radiotoestel werkt en reeds opgevangen, dat 600 ton 

levensmiddelen (vet, suiker) zijn uitgeworpen bij Ockenburg (Den Haag, Leiden). München is 

gevallen. Duizenden vluchtelingen uit Berlijn passeren, ook Hollanders. Wilde geruchten: 

Goebels gevlucht, Berlijn gevallen. Gaan naar Maagdenburg naar Amerikanen. 3.000 

Nederlandse krijgsgevangenen reeds vrij. Wij hopen elke dag.  

Zerbst gevallen circa 20 Km hier vandaan. Er trekken veel Duitsers in oostelijke richting.  

We hebben weer aardappelen gekocht, nu voor 7 RM. Ze beginnen te knijpen.  

Meisje, het wordt kort, met mijn verjaardag ben ik bij jullie!  
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Dinsdag 1-5-1945 

Dag van de Arbeid. Weer aardappelen gekocht, hebben nu allen een aardige portie en 

hebben geen honger. Wilde geruchten lopen: Hitler en Goebels dood, de oorlog afgelopen. 

Krijgsgevangenen worden vrijgelaten. We wachten maar af. De Russische overste heeft voor 

5 uur de algehele vrijlating geëist voor alle krijgsgevangenen.  

In Oostenrijk een nieuwe regering: enige SDAP-ers, communisten, Rel. Socialisten en 2 

partijlozen. 

Bericht uit Altengrabow dat de Duitsers zijn gecapituleerd, om 7 uur horen we het officieel. 

O, wat zal het een genot zijn als het vrede was en wij vrij en naar ons vrouwtje, Gre en Ed. 

Je kunt je haast niet voorstellen. Er heerst hier een nerveuze stemming en allen zijn 

ongedurig naar 7 uur en het officiële bericht. Was het maar waar! 

 

Woensdag 2-5-1945 

Vannacht komen we vertellen, dat Hitler dood was. Dönitz opvolger. Hebben een varken en 

vaars gekocht, erwten en uien en zijn nu aan het delen. De Engelse dokter is geweest en 

heeft gezegd, dat we morgen uitgeleverd worden aan de Amerikanen. Gaan nu druk braden 

en koken. Koken nu een pot snert en hebben net het rundvlees op. Staan morgen vroeg op. 

Er heerst een goede stemming. 

 

Donderdag 3-5-1945 

Om 05.00 uur op en druk koken. Zijn benieuwd of we weggaan. Pak mijn koffer in. 

Net de snert op en als we niet gaan, dan de rest van de snert. Vanavond aardappels met 

varkenslapjes en fijne jus. Von Rundstedt gevangen genomen (gisteren met een 

Amsterdammer gesproken). Lübeck en Rostok zijn gevallen. In Italië en Oostenrijk zijn de 

Duitsers gecapituleerd. Op de Rijksdag wappert de Sovjetvlag. Komen net Amerikaanse 

auto’s voorbij met witte vlaggen. Vermoedelijk naar Altengrabow om krijgsgevangenen op te 

halen. We gaan dus binnenkort weg. Nu opbergen en afwachten en onthouden de rest maar! 

Gauw naar mijn lieverds en naar huis! HOERA! 
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3 mei 1943 afvoer van de eerste groepen krijgsgevangenen uit Stalag XI-a Altengrabow op 

Amerikaanse vrachtwagens (GMC CCKW 353) 

 

 
Evacuatie van de Nederlanders op een Amerikaanse vrachtwagen, mei 1945 
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De Amerikaanse vrachtwagens brachten de Nederlanders naar Hildesheim waar door PWX 

Liaison Team 300 een “air evacuation centre” was ingericht 37). Van daaruit ging het verder per 

spoor naar Eindhoven, waar ze woensdagavond 9 mei 1945 arriveerden.  

 

 
 

Op maandag 14 mei 1945 kwam Sergeant Stuut aan in Weert. 

                                            
37

 Zie Heineke, Karl-Heinz “Flown from Hildesheim”, Hildesheim 2017. 
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6. Lijst van Nederlandse krijgsgevangenen in Stalag III-b 

 

De onderstaande lijsten zijn samengesteld op basis van Nationaal Archief collectie 2.13.98 

inv.17 (Abgang Stalag III-b Fürstenberg), de repatriëringsformulieren in het Nationaal Archief 

en het boek “Personalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland 1943-1945 en hun 

Arbeitskommando’s” door E. van der Most, uitgeverij Flying Pencil, Utrecht 2020. 

 

 

Lijst van onderofficieren die op 29-6-1943 van Stalag XI-a naar Stalag III-b Fürstenberg gingen 

achternaam voornaam kgf. geboren 

geboorte 

plaats rang onderdeel 
Abrahams Johannes Bertinus 

Adrianus 

104166 3-12-1898 Geertruidenberg Sergeant 1e klasse K.M.A. 

Acda Pieter Gerard 104152 31-8-1901 Middelburg Fourier 1e klasse 11 R.I. 

Annevelink Engelbertus 104167 7-7-1900 Winterswijk Sergeant 20 R.I. 

Annevelink Gerrit W. 104175 23-1-1903 Winterswijk Sergeant 1e klasse 20 R.I. 

Bastiaanse Jacobus 

Wilhelmus 

104118 27-10-1898 Bergen op Zoom Fourier 1e klasse 5 R.I. 

Bechger Johannes Marie 

Stanislaus 

104142 25-8-1905 Amsterdam Wachtmeester 1e Esk Pantser Wagens 

Bekkering Barteld Roelof 104200 25-5-1911 Veendam Sergeant 6 R.I. 

Berg van den Wilhelm Johann 104196 2-8-1907 Griethausen (De) Korporaal artillerie paarden depot 

Beuving Albert Jan 104190 29-3-1904 Amsterdam wachtmeester 1 R.A. 

Bodewitz Hendrik 104146 17-11-1903 Alteveer Sergeant Muzikant 5 R.I. 

Boender Ary Willem 104203 20-9-1898 Rotterdam Wachtmeester 2 R.H. 

Bökkerink Wilhemus Jospeh 

Bernardus 

104149 18-7-1913 Nijmegen Wachtmeester 5 R.V.A. 

Boogert van den Johannes 104120 3-8-1912 Delft Korporaal Staf Infanterie 

Braat de Jan 104137 17-1-1899 Terneuzen Fourier 1e klasse 1 R.W. 

Bree van Wilhelmus Petrus 

Theodorus 

104211 7-3-1914 Rotterdam Korporaal 2 R.H.M. 

Brink van Jacobus 104162 6-5-1898 Deventer Sergeant Majoor J.S.K. 

Brouwer Freerk 104171 27-7-1903 Workum Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Buggenum van Joseph 104207 19-1-1909 Elmpt (Dsl) Korporaal 14 R.I. 

Buket Willem Dionisius 104117 9-12-1901 Breda Sergeant 5 R.I. 

Denos Edmond Victor 104161 11-1-1901 Ermelo Wachtmeester 1ste klasse 1 R.A. 

Diepstraten Petrus 104150 5-2-1905 Made en 

Drimmelen 

Korporaal K.M.A. 

Dijk van Cornelis Justus 104169 21-1-1901 Amsterdam Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Dooge Leonard J. 104125 23-8-1916 Oosterland Wachtmeester 7 R.V.A. 

Evers Johannes A.H. 104220 1-4-1903 Maasniel Sergeant 1e klasse 17 G.B. 

Geersaem van Josephus 104110 17-12-1913 Koewacht Sergeant 7 R.V.A. 

Gielen Gerard Jozef 104116 22-5-1916 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Goedegebuure Cornelis 104156 26-8-1907 Tholen Korporaal Staf Infanterie 

Gremberghe van Gregorius 

Philippus V. 

104173 5-10-1910 Wouw Korporaal kok 3 R.A. staf 

Haan Gerhard 104155 25-11-1915 Kleef Korporaal K.P.T. 

Heijtlager Nanning 104231 29-8-1915 Amsterdam Korporaal K.P.T. 

Hemert van Johannes B.E. 104145 10-9-1912 Bergen op Zoom Wachtmeester Cavalerie 

Hof van 't  Petrus 104188 3-8-1915 Onbekend Sergeant 11 R.I. 

Homan Jan Anko 104119 5-6-1902 Utrecht Wachtmeester 1 R.V.A. 

Hoogenboom Richardus H. 104185 28-2-1899 Onbekend Fourier 1e klasse 11 R.I. 

Inkman Johannes 

Bernardus 

104208 24-8-1901 Middelburg Wachtmeester 1e klasse 8 R.V.A. 

Jager de Huig 104213 8-2-1915 Dordrecht Wachtmeester 4 R.H. 

Jerphanion Jacques 104192 31-10-1898 Beverwijk Fourier 7 R.S. 
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Jongepier Jan 104113 29-9-1905 Assen Fourier 5 R.V.A. 

Kam de Willem 104109 13-10-1905 Arnemuiden Sergeant 7 R.V.A. 

Kenter Hendrik 104189 14-9-1904 Enkhuizen Wachtmeester 1 R.V.A. 

Kersbergen Pieter Johannes 104141 5-10-1906 Den Haag Wachtmeester 3 R.H. 

Kersten Wilhelmus J. 104123 17-4-1914 Nijmegen Wachtmeester 2 R.H.M. 

Klaver Johan Karel 104128 15-5-1910 Groningen Korporaal Cav. Paardendepot 

Rijschool 

Klompenhouwer Petrus Henricus 

Johannes 

104219 8-5-1902 Den Bosch Sergeant 1e klasse 17 R.I. 

Kroeskop Hilbertus 104172 15-3-1901 Kampen Sergeant 1e klasse 20 R.I. 

Kruiselberger van Johannes Jacobus 104165 17-1-1913 Amsterdam Korporaal 1 R.H. 

Kuijk van Johannus 104198 1-10-1918 Breda Korporaal Kon. Marechausee 

Kuijpers Johannes C.J. 104121 18-3-1915 Helmond Wachtmeester 2 R.H.M. 

Kuilman Bernardus 

Hendrikus 

104181 14-5-1898 Nijmegen Sergeant 11 R.I. 

Laan van der Bastiaan 104178 22-7-1904 Sommelsdijk Fourier 7 R.I. 

Lassche Hendrik 104115 7-6-1912 Vollenhove Korporaal 5 R.A. 

Ligtelijn Martinus 104168 12-7-1901 Utrecht Sergeant 7 R.I. 

Limonard Willem Gerardus 

Bernard 

104129 20-3-1904 Arnhem Fourier 1e klasse 5 R.A. 

Lips Johannes 104184 18-9-1917 Breda Korporaal tamboer 6 R.I. 

Lugthart Jan 104163 15-2-1918 Dubbeldam Korporaal 6 R.I. 

Mathijssen Jan Jak 104221 23-7-1901 Hoogstraate Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Mathijssen Wilhelmus 

Jacobus 

104140 3-6-1902 Breda Sergeant 1e klasse 1 R.W. 

Meer van der Pieter 104186 17-5-1902 Marum Wachtmeester 1ste klasse 1 R.V.A. 

Melis Johannes J. 104199 21-9-1916 Leeuwarden Korporaal K.P.T. 

Menting Theodorus R. 104157 6-5-1918 Scheveningen Korporaal K.P.T. 

Merwe van de Matthijs 104202 28-12-1908 Den Haag Wachtmeester 2 Esk Pantser Wagens 

Mes Arie 104148 18-9-1911 Krimpen aan den 

Ijssel 

Fourier 3 R.H. 

Metz Pieter Dirk 104205 5-4-1898 Breda Wachtmeester 1e klasse 2 R.H. 

Mommaas Gerard 104139 3-2-1917 Vlissingen Korporaal Pantser Wagens 

Munck de Fransiscus Pieter 104111 1-5-1904 Middelburg Sergeant Bereden Artillerie 

Nak Hilbert 104124 3-2-1902 Kampen Wachtmeester R.H.M. 

Pee de Adrianus 104187 1-7-1917 Dubbeldam Korporaal 14 R.I. 

Peters Peter Hendrikus 104182 30-3-1913 Duisburg (Dsl) Korporaal kok 15 R.I. 

Pouwels Theodorus 104193 4-8-1915 Nijmegen Sergeant 11 R.I. 

Ravenstijn Gijsbert 104127 3-6-1916 Ameide Wachtmeester 26 R.V.A. 

Reinders Gerrit 104194 9-1-1919 Zuidbroek Korporaal 2 R.H. 

Reinders Johan 104195 2-10-1920 Middelburg Huzaar 2e klasse 4 R.H. 

Reinen Johannes 

Josephus Cornelis 

104174 19-3-1899 Tilburg Sergeant Majoor 

stafmisikant 

6 R.I. 

Rentrop Hendrikus 

Antonius 

Everardus 

104204 10-2-1909 Amsterdam Wachtmeester 2 R.H. 

Rijnkels Cornelis 

Wilhelmus 

104218 18-6-1899 Breda Fourier 17 R.I. 

Risseeuw Pieter Johannis 104206 23-7-1915 Retranchement Korporaal 2 R.H. 

Roest Johan S. 104164 23-1-1900 Den Haag Wachtmeester Remonte Depot 

Rond Marinus 

Bernardus 

104197 15-10-1902 Amsterdam Wachtmeester 2 R.H. 

Schoemaker Cornelis 104143 19-10-1912 Amsterdam Korporaal 18 R.I. 

Snel Pieter 104215 23-5-1904 Schiedam Wachtmeester 2 R.H.M. 

Stavast Jan 104201 17-7-1907 Vuren Wachtmeester 1 R.H. 

Steenbergen Roelof G. 104151 13-11-1918 Naarden Korporaal Infanterie 

Sterken Albert 104176 13-12-1916 Hasselt Sergeant 20 R.I. 

Straver Johannes 104191 21-11-1912 Hazerswoude Wachtmeester 1 R.A. 

Stuut Eduard A. 104170 17-7-1903 Rotterdam Sergeant 1e klasse 20 R.I. 
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Valk de Gerrit 104158 2-6-1911 Amersfoort Korporaal Staf Grenadiers 

Veen van der Lieuwe 104154 20-4-1898 Leeuwarden Sergeant Majoor 20 R.I. 

Veer de Albertus 

Johannes 

104114 20-6-1915 Rotterdam Wachtmeester 2 R.H.M. 

Venix Henricus 

Franciscus M. 

104153 24-3-1910 Den Bosch Korporaal 11 R.M.A. 

Verbeek Johannes G. 104009 17-6-1913 Arnhem Sergeant R.Jagers 

Verberk Theodorus J. 104214 29-3-1910 Sterkerade Wachtmeester 2 R.V.A. 

Vervat Karel 104177 5-9-1914 Amerongen Fourier 7 R.I. 

Vin de Eduard Martinus 

Jacobus 

104122 11-10-1903 Zierikzee Korporaal Cavalerie Rijschool 

Voorthuisen van Theres M.B. 104216 2-4-1909 Ede Korporaal kok Staf Infanterie 

Vrede de Johannes 104147 5-3-1900 Maastricht Wachtmeester 1 Esk Pantser Wagens 

Wal van der Johan 104015 12-6-1921 Olst Huzaar 2e klasse 4 R.H. 

Weide van der Jan Theodorus 104183 8-8-1902 Breda Sergeant 1e klasse 15 R.I. 

Welleman Jacobus 104126 1-2-1916 s-Heerarendskerke Wachtmeester 7 R.V.A. 

Werven van Willem 104179 6-4-1916 Grafhorst Sergeant 7 R.I. 

Wijers Geurt Jacob 104210 15-2-1915 Velp Korporaal K.P.T. 

Wolf de Herman Hendrik 

Cornelis 

104112 24-6-1917 Den Helder Wachtmeester H. Palf. Regt Huzaren 

Zee van der Heere 104217 10-10-1899 Leeuwarden Sergeant Majoor 17 R.I. 
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7. Lijst van Nederlandse krijgsgevangenen in Gross Lübars 

 

 

Lijst van onderofficieren die op enig moment in Gross Lübars waren 

achternaam voornaam kgf. geboren 

geboorte 

plaats rang onderdeel 
Abrahams Johannes 

Bertinus 

Adrianus 

104166 3-12-1898 Geertruidenberg Sergeant 1e klasse K.M.A. 

Aelen Petrus Matheus 

Josephus 

(Peter) 

106246 12-4-1915 Tilburg Sergeant Majoor R.Grenadiers 

Albers Hendrikus F. 105813 11-12-1906 Voorburg Sergeant R.Grenadiers 

Annevelink Engelbertus 104167 7-7-1900 Winterswijk Sergeant 20 R.I. 

Annevelink Gerrit W. 104175 23-1-1903 Winterswijk Sergeant 1e klasse 20 R.I. 

Apeldoorn Piet 104239 22-9-1916 Blokzijl Wachtmeester 6 R.V.A. 

Bastiaanse Jacobus 

Wilhelmus 

104118 27-10-1898 Bergen op Zoom Fourier 1e klasse 5 R.I. 

Bekkering Barteld Roelof 104200 25-5-1911 Veendam Sergeant 6 R.I. 

Berg van den Antony 103056 19-7-1907 Zwolle Wachtmeester 1 R.V.A. 

Berghuis Johannes 

Hermanus 

105982 2-6-1908 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Bie de Jan Antonie 107213 26-1-1919 Woudrichem Sergeant 3 R.I. 

Bijsterveld van Cornelis 

Wilhelmus 

105299 10-2-1915 Breda Sergeant 18 R.I. 

Bloebaum Gerrit Cornelis 104242 3-6-1909 Amsterdam Wachtmeester 2 R.V.A. 

Boender Ary Willem 104203 20-9-1898 Rotterdam Wachtmeester 2 R.H. 

Boer de Hendrik 105787 20-10-1911 Den Helder Sergeant Majoor R.Grenadiers 

Boer de Stephen 104289 22-8-1917 Den Helder Sergeant R.M.A. 

Boering Cornelis 

Jacobus 

97215 1-4-1918 Rotterdam Vaandrig 22 R.I. 

Bökkerink Wilhemus 

Joseph 

Bernardus 

(Wim) 

104149 18-7-1913 Nijmegen Wachtmeester 5 R.V.A. 

Bokkum van Arie 108517 7-1-1918 Rotterdam Sergeant Majoor 6 R.I. 

Bonhoff Willem 103379 27-2-1912 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Bontebal Pieter 105685 14-8-1909 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Boon Willem 

Johannes 

105683 25-6-1906 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Boot Frans 107036 17-7-1912 Oud Beijerland Sergeant 11 R.I. 

Borger Johannes Jelle 106037 18-8-1909 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Bos / Boswijk Jan Andries 106545 19-6-1913 Rijswijk Sergeant R.Jagers 

Braat de Jan 104137 17-1-1899 Terneuzen Fourier 1e klasse 1 R.W. 

Briedé Marinus 

Johannes 

106011 19-1-1911 Den Haag Korporaal R.Grenadiers 

Brink van Jacobus 104162 6-5-1898 Deventer Sergeant Majoor J.S.K. 

Broeder den Pieter 97214 3-3-1919 Rotterdam Vaandrig 22 R.I. 

Brouwer Freerk 104171 27-7-1903 Workum Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Brouwer de Antoon August 108380 3-1-1917 Amsterdam Sergeant 6 R.I. 

Buket Willem 

Dionisius 

104117 9-12-1901 Breda Sergeant 5 R.I. 

Burg van der Martinus 

Gerardus 

103062 5-7-1917 Den Haag Sergeant 10 R.I. 

Burger Eliza 106087 14-5-1918 Heerlen Korporaal R.Grenadiers 

Burgh van der Pieter 106422 28-11-1919 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Butijn Huybregt 

Willem 

106531 2-12-1917 Teteringen Korporaal R.Jagers 

Cusell Johan Leo 98383 3-7-1918 Den Haag Vaandrig 4 R.I. 
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Danen Derk Jan 108124 20-12-1918 Velp Rheden Sergeant 8 R.I. 

Degenaar Aloysius Joseph 

Maria 

103101 13-11-1918 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Dek Jacobus 

Marinus 

105947 15-9-1920 Kruiningen Korporaal R.Grenadiers 

Dekker Johannes 

Abraham 

(Joop) 

104133 31-12-1914 Papendrecht Korporaal Cavalerie Paarden Depot 

Deursen van Willem Hendrik 105869 26-6-1916 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Diepenbroek Peter Johannes 

Jacob 

108185 1-10-1919 Renkum Sergeant 8 R.I. 

Dijk van Cornelis Justus 104169 21-1-1901 Amsterdam Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Dorrius Florimond 

Charles 

103040 17-2-1914 Sloten Wachtmeester 5 R.V.A. 

Driessen Johannes 

Wilhelmus 

103060 13-8-1915 Arnhem Opperwachtmeester 5 R.V.A. 

Eijk van Gerrit Nicolaas 

Pieter 

107004 10-5-1914 Den Haag Sergeant 11 R.I. 

Eijk van Jan 107587 29-11-1908 Rotterdam Sergeant 29 R.I. 

Eldik van Jacobus 

Hendrik 

105773 22-5-1905 Utrecht Sergeant R.Grenadiers 

Evers Johannes 

Andreas 

Hubertus 

104220 1-4-1903 Maasniel Sergeant 1e klasse 17 G.B. 

Fase Antonius 

Leonardus 

106336 2-7-1918 Den Haag Soldaat R.Grenadiers 

Filbry Frans Justus 

Theo Marie 

108379 15-2-1918 Leiden Sergeant 4 R.I. 

Foppele Antonius 

Mathijs 

Johannes 

104269 14-4-1899 Breda Wachtmeester 1 R.H. 

Geersaem van Josephus 104110 17-12-1913 Koewacht Sergeant 7 R.V.A. 

Gelder de Jan Jacob 105774 17-6-1908 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Gelens Hendricus 

Johannes 

105539 24-5-1914 Amsterdam Sergeant 3 R.Genie 

Gielen Gerard Jozef 104116 22-5-1916 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Ginkel van Ds. Bartholomeus 271093 11-12-1903 Zeist Majoor veldprediker 34 R.I. 

Glasius Barend 

Johannes 

7414 2-11-1920 Kampen Vaandrig 11 R.I. 

Goosen Pieter Frans 106027 21-11-1913 Den Haag Korporaal R.Grenadiers 

Groenen Martinus 

Cornelis 

108378 8-12-1916 Tilburg Sergeant 6 R.I. 

Groenendijk Arie 105792 8-2-1908 Dubbeldam Sergeant R.Grenadiers 

Haak van der Pieter Jacobus 103395 19-10-1918 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Haan de Cornelis (Kees) 105645 28-4-1917 Purmerend Vaandrig 2 R.Lu.A. 

Hagebeek Frans Hendrik 105939 23-3-1917 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Heer de Cornelis 97197 30-12-1918 Utrecht Vaandrig 16 R.I. 

Heijden van der Aloysius 

Antonius Pierre 

Joseph 

105389 9-10-1906 Heerlen Sergeant 1 R.Genie 

Heimans Theodoor 108104 18-10-1907 Groenlo Sergeant 11 R.I. 

Hemert van Johannes B.E. 104145 10-9-1912 Bergen op Zoom Wachtmeester Cavalerie 

Hermans Christiaan 108537 9-9-1913 Princenhage Sergeant 6 R.I. 

Hes Harminius 

Jacob 

103045 5-8-1904 Groningen Wachtmeester 1 R.V.A. 

Heus de Hendrik 271172 12-10-1915 Hilversum Korporaal L.V.A. 

Hof Foppe 104094 27-8-1904 Emmen Sergeant vuurwerker 1e 

klasse 

Staf Artillerie 

Hof van 't Izaäk 107084 7-12-1918 Rotterdam Sergeant 11 R.I. 

Hof van 't  Petrus (Piet) 104188 3-8-1915 Onbekend Sergeant 11 R.I. 

Hols Johannes 7433 24-12-1919 Den Haag Vaandrig 27 R.I. 

Homan Jan Anko 104119 5-6-1902 Utrecht Wachtmeester 1 R.V.A. 

Hoogenboom Richardus 

Hendrikus 

104185 28-2-1899 Nijmegen Fourier 1e klasse 11 R.I. 
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Jacobus 

IJsseldijk van Pieter 

Alexander 

104251 20-10-1898 Sint Maartensdijk Sergeant 1e klasse S.R.O.A. 

Inkman Johannes 

Bernardus 

104208 24-8-1901 Middelburg Wachtmeester 1e klasse 8 R.V.A. 

Jager de Huig 104213 8-2-1915 Dordrecht Wachtmeester 4 R.H. 

Janse Nicolaas 108184 26-12-1919 Arnhem Sergeant fourier 8 R.I. 

Jong de Willem 103114 30-8-1913 Den Haag Sergeant 10 R.I. 

Jonker Dirk Tjisse 106000 4-3-1910 Zeist Sergeant R.Grenadiers 

Kamp van Gerardus 

Johannes 

106236 21-5-1914 Loosduinen Sergeant R.Grenadiers 

Kersbergen Pieter Johannes 

(Piet) 

104141 5-10-1906 Den Haag Wachtmeester 3 R.H. 

Keunen Hendrik 

Johannes 

Lodewijk Marie 

106760 23-8-1920 Den Bosch Sergeant R.Jagers 

Klompenhouwer Petrus Henricus 

Johannes 

104219 8-5-1902 Den Bosch Sergeant 1e klasse 17 R.I. 

Koejemans Hendrik 103103 6-12-1918 Rotterdam Sergeant 10 R.I. 

Kolf de Jacobus 

Johannes 

106033 16-6-1909 Delft Sergeant R.Grenadiers 

Kooi van Wilhelmus 

Bernhardus 

103029 9-11-1916 Nijmegen Wachtmeester 4 R.V.A. 

Koop Gerardus 

Johannes 

103248 30-10-1919 Amsterdam Sergeant 10 R.I. 

Krapels Johannes 

Laurentius 

105727 29-3-1917 Delft Sergeant R.Grenadiers 

Kroes Rudolf 108155 9-6-1907 Cerolvjani (Bosnië) Sergeant 20 R.I. 

Kroeskop Hilbertus 104172 15-3-1901 Kampen Sergeant 1e klasse 20 R.I. 

Kruijs Dirk 98382 30-10-1919 Den Helder Vaandrig 9 R.A. 

Kuijk van Johannus 104198 1-10-1918 Breda Korporaal Kon. Marechausee 

Kuijpers Johannes C.J. 104121 18-3-1915 Helmond Wachtmeester 2 R.H.M. 

Kuilman Bernardus 

Hendrikus (Ben) 

104181 14-5-1898 Nijmegen Sergeant 11 R.I. 

Kuit Jan 104259 10-1-1901 Haarlem Wachtmeester K.R.A. 

Laan van der Bastiaan 104178 22-7-1904 Sommelsdijk Fourier 7 R.I. 

Land Jan 103050 15-2-1918 Purmerend Wachtmeester 8 R.A. 

Langeveld Johannes 

Antonius 

103014 23-4-1917 Enschede Sergeant 5 R.V.A. 

Leeuwen van Cornelis Gerrit 

(Kees) 

105644 2-8-1917 Jisp Vaandrig 3 R.I. 

Leeuwen van Jacobus 

Everardus 

Willem 

105814 26-3-1906 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Levinson Cornelis Evert 108464 15-8-1917 Tilburg Sergeant 6 R.I. 

Liefheid Gerardus P. 104676 14-12-1898 Amsterdam Sergeant Majoor Kon. Marine 

Ligtelijn Martinus 104168 12-7-1901 Utrecht Sergeant 7 R.I. 

Limonard Willem 

Gerardus 

Bernard 

104129 20-3-1904 Arnhem Fourier 1e klasse 5 R.A. 

Loermans Johannes 

Theodorus 

Bernardus 

107470 27-9-1917 Nijmegen Sergeant 19 R.I. 

Loof Bartholomeus 

Johannes 

106844 28-3-1918 Rotterdam Soldaat R.Jagers 

Lugten Cornelis 

Adrianus 

98715 27-12-1918 Amsterdam Vaandrig 21 R.I. 

Mathijssen Jan Jak 104221 23-7-1901 Hoogstraate Sergeant 1e klasse 12 R.I. 

Mathijssen Wilhelmus 

Jacobus 

104140 3-6-1902 Breda Sergeant 1e klasse 1 R.W. 

Meijer Antonius 

Joannis 

105772 1-1-1905 Delft Sergeant R.Grenadiers 

Menting Theodorus R. 104157 6-5-1918 Scheveningen Korporaal Politie Troepen 

Merwe van de Matthijs 104202 28-12-1908 Den Haag Wachtmeester 2 Esk Pantser Wagens 
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Mes Arie 104148 18-9-1911 Krimpen aan den Ijssel Fourier 3 R.H. 

Metz Pieter Dirk 104205 5-4-1898 Breda Wachtmeester 1e klasse 2 R.H. 

Molenaar Pieter W. 105407 19-8-1900 Dordrecht Sergeant menagemeester K.Pontonniers Torpedisten 

Moreu Jacob Marinus 

(Jaco) 

103039 8-7-1915 Amsterdam Wachtmeester 5 R.V.A. 

Mulder Tjabring 

Hendrik 

103044 19-12-1905 Groningen Korporaal 1 R.V.A. 

Muller Jacob Willem 107344 1-10-1914 Gouda Sergeant 3 R.I. 

Nak Hilbert 104124 3-2-1902 Kampen Wachtmeester 2 R.H.M. 

Netten Jacobus 

Antonius 

105684 9-1-1909 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Nolten Thomas Arthur 106719 14-7-1919 Menado (NOI) Korporaal R.Jagers 

Noordijk Willem Cornelis 108027 29-8-1908 Schiedam Sergeant 4 R.I. 

Olden Jacob 105876 26-3-1918 Gorinchem Sergeant Majoor R.Grenadiers 

Panhuis van Klaas 105660 15-8-1912 Oldenzaal Sergeant R.Grenadiers 

Pelt van Markus 103339 31-7-1916 Dordrecht Sergeant 9 R.I. 

Peters Peter Hendrikus 104182 30-3-1913 Duisburg (Dsl) Korporaal kok 15 R.I. 

Pijnacker Arend Albertus 105726 20-11-1913 Delft Sergeant Fourier R.Grenadiers 

Pouwels Theodorus 104193 4-8-1915 Nijmegen Sergeant 11 R.I. 

Pront Samuel 108465 23-10-1907 Amsterdam Sergeant 5 R.I. 

Raat de Jan 105538 19-6-1906 Noordeloos Sergeant Rijinstructeur 3 R.Genie 

Rachenberger Hendrik Willem 105929 11-1-1913 Rotterdam Sergeant Grenadiers Grensbataljon 

Rademakers Albert M.H. 107034 17-7-1920 Nijmegen Sergeant 11 R.I. 

Regelmeijer Jan 108309 29-5-1915 Amsterdam Sergeant 20 R.I. 

Reiding Jeppe W. 103320 7-10-1909 Amsterdam Sergeant 7 R.I. 

Reinen Johannes 

Josephus 

Cornelis 

104174 19-3-1899 Tilburg Sergeant Majoor 

stafmusikant 

6 R.I. 

Rentrop Hendrikus 

Antonius 

Everardus 

104204 10-2-1909 Amsterdam Wachtmeester 2 R.H. 

Ricken Wilhelm 103028 14-8-1904 Arnhem Wachtmeester 

menagemeester 

4 R.V.A. 

Rijn van Johannus 106162 27-2-1905 Den Haag Soldaat R.Grenadiers 

Roest Johan S. 104164 23-1-1900 Den Haag Wachtmeester Remonte Depot 

Rooijen van Jan 104254 2-1-1914 Zoutelande Fourier R.Kust Artillerie 

Scheepbouwer Nicolaas 107343 6-7-1913 Dordrecht Sergeant 3 R.I. 

Schmelter Adrianus 104335 11-5-1910 De Bildt Korporaal kok 1 R.Genie 

Scholte Johannes 107919 11-7-1920 Rotterdam Sergeant 4 R.I. 

Schomerus Charles Henri 105768 11-3-1908 Eastbourne (Eng) Sergeant R.Grenadiers 

Schouten Johannes F.C. 104144 6-6-1904 Den Bosch Sergeant 1 R.W. 

Schultze Theo 98842 26-8-1919 Deventer Vaandrig 6 R.I. 

Sloots  Henricus 

Martinus 

Cornelis (Hans) 

107333 16-4-1917 Eindhoven Sergeant 2 R.I. 

Slot Klaas Leendert 103034 25-1-1916 Schagen Wachtmeester 4 R.V.A. 

Smit Hendrik 

Frederik 

106658 6-10-1917 Den Haag Korporaal R.Jagers 

Smit Pieter 106406 14-7-1916 Rotterdam Sergeant R.Jagers 

Spoor Henri Willem 98714 9-4-1917 Den Haag Vaandrig 9 R..A. 

Stalenhoef Stephanus G.M. 108136 4-12-1908 Amsterdam Sergeant 8 R.I. 

Sterk Jan 97213 23-8-1918 Rotterdam Vaandrig 22 R.I. 

Sterken Albert 104176 13-12-1916 Hasselt Sergeant 20 R.I. 

Stulemeijer Adrianus 

Bernardus 

Antonius Maria 

98711 26-6-1905 Princenhage Majoor Aalmoezenier Generale staf 

Stuut Eduard Arij 104170 17-6-1903 Rotterdam Sergeant 1e klasse 20 R.I. 

Taale Jacob 105877 26-6-1916 Den Haag Sergeant fourier R.Grenadiers 

Tilburg van Joseph 105657 7-5-1912 Haarlem Schoten Sergeant R.Grenadiers 
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Tol Johannes 

Andries 

106094 16-4-1908 Schiedam Korporaal R.Grenadiers 

Trum Johnny 

Wilhelmus 

Adrianus C. 

104008 4-6-1917 den Bosch Korporaal Korps Politie Troepen 5 

Comp  

Valstar Johan Jacobus 105930 11-12-1917 Amsterdam Sergeant R.Grenadiers 

Veer de Albertus 

Johannes 

104114 20-6-1915 Rotterdam Wachtmeester 2 R.H.M. 

Veneman Hendrik 98378 8-1-1901 Meppel vaandrig adjudant o.o.i. K.N.I.L. 

Verbeek Johannes 

Adrianus 

106554 18-4-1915 Haarlem Sergeant R.Jagers 

Verbeek Johannes G. 104009 17-6-1913 Arnhem Sergeant R.Jagers 

Verberk Theodorus J. 104214 29-3-1910 Sterkerade Wachtmeester 2 R.V.A. 

Verduin Henri Peter 105769 2-4-1908 Loosduinen Sergeant R.Grenadiers 

Vermeulen Jacob Jan 107918 26-10-1915 Terneuzen Sergeant Majoor 4 R.I. 

Vervat Karel 104177 5-9-1914 Amerongen Fourier 7 R.I. 

Vogelaar Nicolaas Tjebbe 105793 2-5-1908 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Vrede de Johannes 104147 5-3-1900 Maastricht Wachtmeester 1 Esk Pantser Wagens 

Vries de Cornelis 104605 22-5-1905 Vlissingen Sergeant Majoor Kon. Marine 

Vries de Engelbertus 

Marinus 

Anthonius 

105885 11-12-1907 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Vringer de Jacobus 

Johannes 

105835 11-6-1913 Den Haag Korporaal R.Grenadiers 

Wal van der Johan 104015 12-6-1921 Olst Huzaar 2e klasse 4 R.H. 

Wamsteeker Arnoldus 

Cornelis 

Jacobus 

106028 18-9-1916 Den Haag Sergeant R.Grenadiers 

Weide van der Jan Theodorus 104183 8-8-1902 Breda Sergeant 1e klasse 15 R.I. 

Werkhoven van Willem Cornelis 105339 29-10-1899 Curacao Sergeant M.L.A. 

Werven van Willem 104179 6-4-1916 Grafhorst Sergeant 7 R.I. 

Zee van der Heere 104217 10-10-1899 Leeuwarden Sergeant Majoor 17 R.I. 

Zwaal Gerard M.T. 106762 5-3-1920 Den Haag Soldaat ordonnans R.Jagers 
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