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1. Voorwoord  

Het originele manuscript van het dagboek van Jo Woudenberg, samen met een uitwerking van 

de hand van Lydia Woudenberg, kleindochter van Jo Woudenberg, bevindt zich tegenwoordig 

in de collectie van het Vrijheidsmuseum te Groesbeek object nummer 5.3.21438.  

Het origineel is online te vinden op: 

https://www.collectiegelderland.nl/object/fbbe3ce0-6609-ec22-3699-da099fc780f1 

 

Lydia Woudenberg: “Dit dagboek is van mijn opa, Josephus Antonius Maria (Jo) Woudenberg uit 

Nijmegen, die in de laatste jaren van de tweede wereldoorlog werd afgevoerd als krijgsgevangene. 

Daags voor hij vertrok, op 10 juni 1943, is hij begonnen met het schrijven ervan. Helaas is het 

maar geschreven tot 5 september 1943. Na zijn overlijden heeft mijn vader dit dagboek altijd 

bewaard in een kluisje.  

 

Jo Woudenberg is geboren op 27 september 1904 te Gouda. Hij was voor en na de oorlog 

werkzaam als kapper. Aan de Van Welderenstraat 116 te Nijmegen had hij zijn kapsalon 

"Artistiek".  

 

 
De kapperszaak aan de Van Welderenstraat 116 Nijmegen. 

 

Jo Woudenberg was soldaat bij het 3e Regiment Infanterie.  

In de mei dagen van 1940 werd hij ingedeeld bij het 2e auto bataljon. 
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Op 8 april 1938 is Jo getrouwd met Lia van Velp. Uit dit huwelijk werd op 12 februari 1944 een 

zoon geboren, Joop Woudenberg. Op 5 augustus 1953 overleed Lia na een eenvoudige 

galblaas operatie aan trombose.  

Daarna is Jo hertrouwd met Annie Scholte. Samen met haar kreeg hij nog drie dochters: Maria, 

Monique en Trees. Enkele jaren later heeft Jo zijn kapperszaak verkocht en is het gezin verhuisd 

naar Grave. Jo Woudenberg is overleden op 18 mei 1972. 

 

In dit dagboek schrijft hij zijn belevenissen op aan zijn vrouw Lia. Vanaf het vertrek uit Nijmegen, 

met de trein naar Amersfoort en van daar naar het krijgsgevangenkamp in Altengrabow (Stalag 

XI-a). Daar verblijft hij enkele weken en vertrekt dan naar Mühlberg (Stalag IV-b).  

In Mühlberg bleef hij niet lang, want in augustus 1943 werd hij tewerkgesteld in een 

Arbeitskommando van Torgau (Stalag IV-d). 

 

Het dagboek is origineel geschreven met potlood  op schrijfpapier. Het is nog in het oud Hollands 

geschreven. Toen ik ongeveer 20 jaar was heb ik het dagboek proberen te lezen. Doordat de 

velletjes waren dubbelgevouwen, waren de zinnen in de vouwen haast niet te lezen. Het verhaal 

greep me meteen aan en ik besloot dat het op papier moest worden gezet, voor het helemaal niet 

meer te lezen zou zijn. Ik ben toen op een oude typemachine begonnen met het uittypen van het 

dagboek. Dat was nog een heel werk. Ik heb er soms uren over gedaan om de zinnen in de 

vouwen te ontcijferen. Uiteindelijk had ik het hele dagboek in originele oud Hollandse tekst 

herschreven.   

Het dagboek heeft daarna samen met de getypte versie weer jaren in het kluisje gelegen. Tot ik 

erna vroeg en het weer te lezen kreeg. Weer greep het verhaal me aan en kwam ik tot het besluit 

er meer mee te gaan doen.” 
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Het door Lydia Woudenberg uitgewerkte dagboek is in juni 2020 opnieuw bewerkt in het kader 

van een bredere studie naar tewerkgestelde Nederlandse krijgsgevangenen in het Derde Rijk. 

Bij het bewerken van dit dagboek is gebruik gemaakt van bronnen en literatuur zoals: 

• De digitale database van de Nederlandse krijgsgevangen officieren, onderofficieren en 

manschappen, Arbeitskommando’s en overlijdensgevallen, zoals opgesteld door E. van der 

Most op basis van archieven uit het Nationaal Archief (NA), het Nederlands Instituut Militaire 

Historie (NIMH), het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) en het Archief 

Eemland. Deze database is gedeeltelijk toegankelijk via www.krijgsgevangen.nl; 

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

•  “Prikkeldraad, Nederlandsche krijgsgevangenen spreken”. Bob Entrop en Joh. Mulder, 1945. 

 

Aan de hand van de bovenstaande bronnen en literatuur zijn zoveel mogelijk feiten in het  

verhaal gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Zoveel mogelijk zijn de genoemde namen 

van medekrijgsgevangenen gecontroleerd, zo nodig aangepast en voorzien van voorletters, 

rangaanduiding en het krijgsgevangenenummer (kgf). Op plaatsen waar het oud-Nederlandse 

taalgebruik tot problemen zou kunnen leiden voor het juiste begrip of voor het vertalen naar 

een andere taal, is dit taalgebruik aangepast naar een meer modernere vorm, echter altijd 

zonder de strekking van het verhaal geweld aan te doen.  
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Copyright  

De rechten op het originele manuscript en de bewerking daarvan berusten bij de familie 

Woudenberg. 

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

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

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

voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewerker.  

 

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

www.ecitydoc.com, www.docplayer.com  en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal 

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

wordt beschouwd als een overtreding van de auteurswet. 

 

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

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

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

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

E. van der Most © 

Gouda 29 november 2020  
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2. De Oproep    

Het is april 1943. Nederland is bijna drie jaar bezet door de Duitsers. De bezetter besluit dat het 

noodzakelijk is om alle militair getrainde mannen uit Nederland weg te voeren vooruitlopend 

op de eventuele geallieerde invasie. Bovendien zat Duitsland verlegen om arbeidskrachten, die 

via de Arbeitseinsatz onvoldoende konden worden gerekruteerd. Het plan was dan ook, om de 

onderoffieren en manschappen tewerk te gaan stellen in de Duitse industrie. 

 

Op donderdag 29 april 1943 maakt ‘Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden’, General der 

Flieger Fr. Christiansen dan ook in de Nederlandse dagbladen bekend dat alle Nederlandse 

militairen zich moeten melden in Amersfoort om terug te keren in krijsgevangenschap. 

 

Bekendmaking: Ten vervolge van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde 

bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering 

in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor 

aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier 

van het regiment grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen 

oorlogsonderdelen, voor zover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijke militairen dienst 

was. Bedoeld personeel moet zich melden in het “Wehrmachtslager “te Amersfoort, 

Zonnebloemstraat 3, en wel: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 

Mei 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943; op beide 

dagen tussen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overlegd het persoonsbewijs, de 

distributiestamkaart en voor zover mogelijk militaire identiteitspapieren.  

Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitsland werkende “grensgangers“ voor wie een 

“Bescheinigung“ ( verklaring van onmisbaarheid ) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun 

werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigd, opvragen en bij de aanmelding 

tonen. Na de melding moet de “Bescheinigung“ zo spoedig mogelijk weder aan den werkgever 

resp. de instantie die de belangen behartigd, worden terug gegeven. De werkgevers zijn 

verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het 

loon ( salaris ) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandse spoorwegen 

verlenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, 

die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten en bij de 

stations chef, van het station van vertrek.  Kleding: voor zoveel mogelijk uniform, anders burger 

kleding. Dringend wordt aangeraden daagse en zondagse kleren, wollen dekens, ondergoed en 

extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mee te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet 

meer bedragen dan twee normale handkoffers Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die 

zich op 25 mei 1943 voor den Arbeidsdienst in Duitsland of in de door de Duitse weermacht 

bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van 

den Wehrmachtsbefelhaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in 

krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geld 

ook voor personen die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Den Haag,1943. 

 

Als soldaat bij het 3e Regiment Infanterie en geboren in 1904 diende Jo zich op 11 juni 1943 te 

melden in het Wehrmachtlager aan de Zonnebloemstraat in Amersfoort. 
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Het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat in Amersfoort (Archief Eemland, collectie Nefkens). 

 

 
Mevr. Hiddink-de Haan deelt fruit uit (NIMH, collectie 415 Mojet). 

 

Donderdag 10 juni 1943 

Het is daags voordat ik als krijgsgevangene zal moeten vertrekken. Alle pogingen om nog thuis 

te blijven zijn mislukt. Overdag heb ik enkele zusjes bezocht om afscheid te nemen waar ik ook 

nog wat vaste stoffen van medeleven bij oploop, zoals rijst, gort, bruine bonen enz. ‘s avonds 

komt moeder met de rest van de familie nog een uurtje gezellig bij mij doorbrengen en de 

etenswaren groeien daarbij gestadig aan. De telefoon staat ondertussen niet stil om informaties 

over de toestand. Wel honderd keer heeft het gebeld van cliënten, vrienden en bekenden, en 

aan allen moest het beroerde antwoord gegeven worden dat ik weg moest. Na het afscheid van 
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mijn moeder en verdere familie komen daarna nog enkele collega’s van me, ook al aandragen 

met de onmogelijkste lekkernijen in blik . Nee, in een woord, het medeleven was werkelijk 

buiten-buitengewoon. Als we dan zo om elf uur met z’n tweetjes overschieten, of liever met z’n 

drietjes, want Anny ons meisje heeft intussen mijn laatste bord vol melkse pap gekookt, die zij 

nog speciaal door haar zusje heeft laten brengen vanuit Beuningen. Na de pap, het is intussen 

half twaalf geworden, gaat Anny naar bed en zijn we dan echt met z’n tweetjes, mijn vrouw en 

ik. We moesten de koffers die ik al een week lang zo’n beetje ingepakt had, nog definitief 

inpakken en eer de zaak zo’n beetje in kannen en kruiken is, is het al reeds een uur geworden 

en wordt het hoogste tijd voor onze laatste nacht thuis. Welterusten.  

  

Vrijdag 11 juni 1943  

‘s Morgens half acht staan wij op en ontbijten nog eens buitengewoon goed, waar ik dan ook 

de hele verdere dag maagpijn van had. Om 09.42 zou mijn trein vertrekken, dus ik heb nog zo’n 

uurtje de tijd. Ik loop nog eens wat zenuwachtig beneden door de zaak heen en neem van 

enkele cliënten nog afscheid. Tegen negen uur komt Pa opdagen, Donny springt ook al de hele 

morgen tegen me op, alsof hij er lucht van heeft, en om goed 09.00 uur neem ik dan afscheid 

van Johan en Corry en Anny, om dan het huis voorlopig, voor wie weet hoe lang, te verlaten. 

Behalve natuurlijk Lia gaat Pa mee naar het station, en Quirien die voor mijn Marken zou 

zorgen, gaat ook mee. Twee fietsen gaan mede om de lood zware koffers te vervoeren.  

Als we op het station komen, stoomt de trein al binnen en we hebben nog een kwartier de tijd 

alvorens hij zal vertrekken. Intussen komt Non ook nog aanhollen. Na hevig afscheid van Non 

en Quirien en pa, komt dan het grote ogenblik. Met drie brokken in m’n keel neem ik afscheid 

van Lia. Ik hang natuurlijk uit het raam tot niets meer van mijn dierbaren meer te zien is en dan, 

dan vliegen ineens de brokken uit m’n keel, de tranen springen mij uit de ogen zonder mij iets 

van mijn enige medepassagier, een heer op leeftijd iets aan te trekken, laat ik een moment m’n 

gedachten en tranen de vrije loop. De oude heer kijkt maar niet, hij schijnt er iets van door te 

hebben. Als ik wat gekalmeerd ben besef ik pas dat ik weer eens in een stoomtrein zit en dat 

het zo verduveld langzaam gaat, want sinds de voetbalreis naar Deventer heb ik niet meer in 

een stoomtrein gezeten. In Kesteren stappen er een paar reizigers bij en in Rhenen nog een 

paar vrouwen. Om elf uur precies stomen wij Amersfoort binnen, ik had dus nog een uur de tijd 

om mij te melden, tenminste dat dacht ik, maar dat kwam een beetje anders uit. Uit de trein 

moest ik met mijn zware last van het tweede perron naar buiten, dat was een lange weg, 

trappen op en een luchtbrug over en ik moest mijn koffers wel drie keer neerzetten om even uit 

te rusten want ze waren zo zwaar. Buitengekomen was het een geweldige drukte want van alle 

kanten kwamen treinen binnen met a.s. krijgsgevangenen. Ik hoorde dan dat de 

Zonnebloemstraat, waar wij ons moesten melden drie kwartier lopen van het station was.  

Er stonden dan ook wagens en wagentjes tot zelfs een vrachtauto om de koffers te vervoeren, 

voor vele weer een extra verdienste. Eén ding viel mij op, er gingen alweer veel mannen met 

koffers terug naar huis en ik hoorde van de jongens van ”mijn wagentje” dat mijn koffers 

vervoerde, dat bijna alles weer terug ging maar uitsluitend met Ausweis!  

Het was een hele tippel maar uiteindelijk kwamen dan toch de barakken in zicht, trouwens er 

stond nog wel een rij van 1000 man te wachten om zich te melden waar ik mij, na met de 

jongens van het ”wagentje” afgerekend te hebben, achteraan sloot. Het was toen 12.30 uur.  

 

Al spoedig werd ik opgemerkt door twee Gouwenaars waar ik in 1924 mee gediend had en een 

kleermaker waar ik de mobilisatie mee doorgemaakt heb. We waren het er weldra over eens dat 

wij wel geen van allen kans hadden om terug te gaan, behalve de kleermaker, die had een 

briefje van de burgemeester waar hij wel niet veel waarde aan hechte. We bleven met ons 
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clubje maar helemaal achteraan bengelen omdat we ervan overtuigt waren dat wij toch 

moesten blijven, dus wat kon ons haasten.  

Honderden, en honderden zagen wij vol blijdschap terugkeren, de meeste schudden eerst hun 

koffer met levensmiddelen leeg voor degene die blijven moesten, dat ging dan naar de zusters 

van het Rode Kruis die voor de verdeling zorg zouden dragen. Als wij ongeluksvogels dan 

eindelijk door het hek gaan is het inmiddels al 17.00 uur geworden en mijn maagpijn neemt in 

ongekende heftigheid toe. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo erg gehad, daar zullen de zenuwen 

niet vreemd aan geweest zijn. Als ik dan in een grote zaal mijn vragenlijst heb ingevuld moet ik 

die in een vertrek er naast inleveren, bij een Duits soldaat die vlot Hollands spreekt. Hij vraagt 

mij, “heeft u geen Ausweis of andere papieren?” ik zeg “nee, niets”. Hij kijkt mij verschrikkelijk 

medelijdend aan en zegt: “Tjonge, jonge dan moet je weg”. ”Ja, zei ik, dat had ik wel gedacht”. 

Als ik de deur van dat zaaltje uit ga kan ik twee kanten heen, doch ik mag alleen maar naar 

rechts terwijl naar links de mannen met papieren gaan. Mijn maagpijn zakt met de minuut, toen 

de slag gevallen was en ik sjouw met mijn koffers het kamp in waar ongeveer een 200 man 

reeds aanwezig was een 100 ervan waren er reeds enige dagen en moesten op deze dag 

wachten dan was het de moeite waard om in een trein in te zetten. Ik hoorde tenminste aldra 

dat we zo dadelijk gingen vertrekken, vermoedelijk naar Maagdenburg. In een barak kreeg ik 

van een Rode Kruiszuster nog een broodje en een peperkoekje juist het laatste. Enkele  

vrouwen die hun man hadden weggebracht mochten op een afgezet stukje terrein nog enige 

ogenblikken bij hun man vertoeven. Tegen acht uur werd ons gezegd ons gereed te houden 

om naar de trein te gaan. Dat was ongeveer tien minuten lopen doch door de zware koffers 

duurde dat stukje wel een half uur want we moesten ze wel tien keer neerzetten om even uit te 

puffen. Onze D-trein die bestond uit tien grote veewagens, stond op een zijlijn die aan de weg 

grensde. Toen wij, met in elke wagen met 30 man, waren ingestegen en onze koffers hadden 

geplaatst gingen wij nog een beetje in de open deuropening staan kijken want eruit mochten 

we niet meer en elke wagen werd bewaakt door een Grüne Polizei met geweer aan de 

schouder. Het Rode Kruis werkte hevig, ze verdeelden nog onder ons sigaretten, sigaren, 

Chegue tabak en limonade. Door de Wehrmacht werden ons nog wat broden en grote dikke 

worsten gebracht. Worst zoals ik ze in geen twee jaar gegeten had. Om ongeveer 21.00 uur 

gaan de deuren dicht en gegrendeld en zet de trein zich in beweging, in de richting Amersfoort.  

 

Het was een ogenblik om nooit te vergeten. Duizenden mensen hadden zich langs de spoorlijn 

opgesteld en zongen ons de meest Vaderlandse liederen toe. Door de kleine openingen van 

traliewerk boven in de  wagon konden wij alles zien. Nee, ik nog nooit zo’n uittocht gehad. 

Gewoonweg over de spoorrails liepen honderden kinderen met onze trein mede en langs de 

dijk bleef het maar mensen en nog eens mensen, als maar juichend en zingend. Het was 

gewoon ontroerend. Voor ons waren de deuren dicht tot de andere middag 1 uur. We gingen 

in de richting van Amersfoort station en voor het station moesten we al een poosje stilstaan. De 

mensen op het station en zij die er tegenover woonde verzamelde zich allen bij onze trein in de 

buurt en brachten ons weer een zware ovatie. De meest uiteenlopende liederen werden ons 

weer toegezongen. Van Amersfoort ging de reis via Apeldoorn en Deventer naar Oldenzaal 

waar wij ongeveer 12 uur ‘s nachts arriveerden. Langs de gehele weg stroomden de mensen 

naar de voorbijrijdende trein en zongen en juichten. Het was alsof ze het roken wat erin deze 

veewagon vervoerd werd.  

 

  



11 

 

3. Stalag XI-a Altengrabow 

 Zaterdag 12 juni 1943 

Na Oldenzaal gaan wij de grens over, ik ben inmiddels op twee handen houtwol een beetje in 

slaap gesukkeld, en ik schrik wakker als wij om kwart voor 00.45 uur op het station Bentheim 

staan, het eerste Duitse station. Ik schrok wakker van de sirenes, er was namelijk luchtalarm.  

Ik had in geen drie weken thuis vliegen gehoord. En dan wordt je in de eerste beste stad over 

de grens wakker van vliegtuigen en luchtalarm. Een geweldige luidspreker op het perron van 

Bentheim kondigt raadgevingen aan, niet voor ons hoor, want wij zitten in de wagons en de 

deuren gaan heus niet open.  

Bommen vallen op enige afstand en op grote afstand zien wij lichtkogels hangen en het vuur 

van afweergeschut. Van schrik ben ik maar vlug gaan slapen, ik heb van verdere herrie niets 

meer gehoord, van het vertrek uit Bentheim ook niets meer gemerkt en werd wakker ‘s 

morgens half zes juist toen we het station Osnabrück binnenstroomden. Tegenover onze trein 

stond de sneltrein van Dresden naar Den Haag; ik verbeelde mij dat ik hoorde roepen van 

overstappen, maar dat kun je denken onze deuren waren en bleven op slot. Ons teveel aan 

vocht lieten wij tussen de grote schuifdeur verdwijnen en voor vaste stoffen stond er een 

tonnetje midden in de wagon waarop wij een stuk karton legden vanwege de aroma. Verder 

ging het weer om kwart voor negen. Zaterdagsmorgens passeerden wij Hameln, bekend van de 

rattenvanger van Hameln. Om 01.00 uur stonden wij stil Brünswijk (Braunsweig) waar eindelijk, 

ja eindelijk, de deur eens open ging maar niet eruit hoor, dat kun je denken voor elke opening 

een bewaker en een man van ons mocht er om water te halen want daar was intussen gebrek 

aan en het tonnetje omkieperen want daar was teveel aan.  

Toen ze weer met de flessen water terugkwamen bleek mijn fles, die ik met moeite in  

Amersfoort bemachtigt had, gebroken te zijn en ik dronk verder maar van de gemeenschap 

mee. De deuren waren intussen allang weer dicht, en we sukkelde weer verder naar het eerst 

grote station Maagdenburg waar wij om 03.00 uur arriveerden. Door ons traliewerk konden wij 

de stad zien, grote bouwwerken, grote kerken, grote fabrieken, ik geloof een prachtstad. We 

pauzeerden daar een half uur en verder ging het weer in een richting ten zuiden van Berlijn. Na 

vele malen stilgestaan te hebben passeerden wij om 04.00 uur Büden en om 04.30 uur Loburg 

en om 05.00 uur stonden wij dan eindelijk voor de laatste maal stil. Ons doel was bereikt,  

“Altengrabow” heette het gehucht waar wij moesten zijn.  

Wij zagen vanuit ons traliewerk al veel barakken. Eindelijk verscheen er een grote gewapende 

macht op het station, en gingen onze deuren open. Wagon naar wagon moesten wij met onze 

bagage uitstappen en met een 600 man torsten wij onze bagage naar de voor ons bestemde 

luizenbaraken. Dicht omheind met twee muren van prikkeldraad van twee meter hoog bewaakt 

door schildwachten en op elke hoek  een hoge post met twee schijnwerpers en een mitrailleur 

tegen elke ontvluchtingspoging. Naast ons vak was weer een grote barak met dito omheining 

en daarnaast weer een. Daar zaten de beroepsonderofficieren die al 4 weken hier waren en de 

jongens van de groene jagers en de grenadiers die ons maar toeschreeuwden of er nog nieuws 

was van de fronten, en ”dat het hier wel uit te houden was”. Toen ons door een Duitse bewaker 

onze barak was aangewezen zochten wij ons een plekje op de britsen. We lagen daarop drie 

hoog en op de plaats waar normaal twee man moesten liggen moesten wij met vier man, wat 

eigenlijk maar lastig ging maar het moest. Als er drie man lagen, moest nummer vier zich er 

tussen persen en gewoon op de planken hoor, geen stro of hooi niets van dat heerlijke, 

gewoon op de planken. Het was de dag van aankomst prachtig weer en ik had onderweg reeds 

kennis gemaakt mat een collega van me uit Utrecht, een zekere Jaques Ridders (soldaat Jacobus 

Antonius Ridders, kgf 107276) en wij waren overeengekomen de tijd samen door te brengen. 

Tijd van naar bed gaan was er niet en we bleven daardoor nog maar een beetje genieten van de 
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mooie avond. Toen het een beetje donker werd, daar gebeurde iets wat ik in geen jaren had 

gezien: de straatverlichting ging aan, gewoon of er niets aan de hand was.  

Toen hebben wij ons op de zachte planken neer gevleid en probeerde te slapen maar dat was 

een hele toer. Enfin, een paar uur had ik toch geslapen toen ik van de pijn over mijn hele 

lichaam wakker werd en het was meteen……  

 

 
De reisroute vanaf Amersfoort tot aan Altengrabow  

(interpretatie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018). 

 

Zondag 13 juni 1943 (1e pinksterdag) 

Ik zei al het was eerste Pinksterdag en het was ook alleen de wetenschap dat het zo was, want 

verder was dat nergens aan te bemerken, hoogstens aan de mensen van Altengrabow, die 

zagen wij voorbij wandelen, want die konden vlak langs ons kamp komen gescheiden natuurlijk 

door de prikkelende muren en de nodige schildwachten. 

Ik had ondertussen al bemerkt dat er verschillende bekenden waren, in het kamp naast mij zag 

ik al spoedig (Henricus Paulus Arnoldus) van der Klei (kgf 105800), de horlogemaker uit de Van 

Welderenstraat (54 Nijmegen). Hij herkende mij ook en we konden elkaar spreken al moesten 

we er een beetje bij schreeuwen. Bij mijn compagnie, de 11e, waren meer bekenden, om te 

beginnen Van Duinen (korporaal J.C. van Duinen kgf 107569) de kapper, (Christiaan) Scholten 

(kgf 106974) de sigarenwinkelier bij ons uit de straat1)  evenals (Everhardus Fransiscus J. (Eef)) 

Lauran (kgf 107049) de schilder en het blonde knechtje van Bles, en zelfs nog een klant van mij, 

die ik niet eens kende.2) 

 

 
1 Scholten woonde aan de Van Welderenstraat 34 Nijmegen. 

2 Lauran woonde aan de Spoorstraat 28 Nijmegen. 
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Wij hoorden al spoedig dat wij hier niet zo heel lang zouden blijven, dat het hier maar een 

doorgangskamp was en dat wij hier werden klaargemaakt voor het eigenlijke vaste kamp, ja 

maar waar? Dat weten we nog niet.  

In de trein had ik al vriendschap gesloten met een jongen uit Utrecht die ook kapper bleek te 

zijn3) en juist vier dagen getrouwd was. Ik kon aardig met hem opschieten.  

De bewakers hielden ook zondag, want we werden beide Pinksterdagen aan ons lot 

overgelaten op de schildwachten na natuurlijk.  

Om 07.00 uur ‘s morgens is het thee halen en eten, om 11.00 uur middag(eten) bestaande uit 

een natte massa van water aardappelen boontjes, of erwtjes, stokvis en vooral zure bommen en 

een beetje vet. Bij de Kuch die wij met zeven man moeten delen krijgen wij zacht vet en jam, of 

kwark, of vis in blik. Om 14.00 uur is het weer thee halen en dan komt er niets meer uit de 

keuken.  

Met de pinksterdagen hadden enkele jongelui waaronder ook Theo Flemminks (kgf 106954) en 

Johannes Fredericus (Jan) Polak (kgf 106962) als accordeonisten een cabaretavond 

georganiseerd en het was werkelijk een reuze leuke avond.  

 

Dinsdag 15 juni 1943 

Dinsdag begon de dag met “ontluizen” noemt men dat hier. Wij moesten naar een 

badinrichting. Daar moesten wij ons geheel ontkleden en onze kleren op ijzeren hangertjes 

hangen, waarna dat zaakje aan ijzeren lorries gehangen een oven inging, waar het tot 1500 

graden Celsius verwarmd werd waardoor elke zweem van ongedierte gedood werd. In die tijd 

gingen wij een zaaltje binnen met veertig man tegelijk met niets anders aan dan onze 

trouwringen. Er zaten twintig douches aan het plafond en die begonnen heerlijk warm water te 

sproeien waaronder wij een heerlijk bad konden nemen. Als wij klaar waren kwamen onze 

kleren uit de oven en die waren nog knap heet als wij ze aantrokken. Na de ontluizerij gingen 

wij naar een kamp ernaast. We zaten nu in het geheel met een 2000 Nederlanders hier, behalve 

de Fransen en Russen die in kampen naast ons zaten en die wij ook gedeeltelijk zien konden.  

 

Woensdag 16 juni 1943 

Vandaag begon de dag met inenten een zaakje dat drie maal moest gebeuren met enige dagen 

tussenruimte, drie maal op de borst en een maal op de bovenarm voor pokken en tyfus.  

 

Donderdag 17 juni 1943  

Vandaag was het registreren, daarbij kregen wij onze gevangenennummer op een plaatje om 

de hals en werden wij met dat nummer in ‘t groot voor de borst gefotografeerd.  

Ik ontving het nummer 107277. 

 

 
3 Waarschijnlijk betreft dit soldaat Jaques Ridders kgf 107276, die aan de Lange Nieuwstraat 19 te Utrecht woonde 

(zie tevens de vermelding op 27 juni 1943). 
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Een zinken identiteitsplaatje zoals Jo Woudenberg dat kreeg 

(foto en collectie E. van der Most). 

 

 
Detail van Zugangsliste Stalag XI-a (Nationaal Archief, collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 42. 

 

Voorts moesten wij ons geld, hetzij Hollands, of Duits inleveren. Dat werd voor ons gestort op 

een bank op rekening van het Internationale Rode Kruis en dat krijgen wij na de oorlog weer 

terug. Ook bestond de mogelijkheid dat we, wanneer we in ons vaste kamp zouden zijn, voor 

dat geld kamppenningen zouden krijgen waar wij dan in de kantine het een en ander van 

kunnen kopen. Een kantine bestaat hier helemaal niet. Ook voor onszelf koken gaat hier niet en 

het eten is maar net toereikend, zodat de voorraad uit de koffer spoedig opraakt.  

Enfin, de erwten en bonen doen hopelijk in het volgende kamp wel dienst, want daar zullen we 

wel zelf kunnen koken. Elke avond hebben we godsdienstoefening gehouden zo onder elkaar, 

daar er hier nog geen aalmoezenier aanwezig is die komt ook pas in het vaste kamp. Zo kruipen 

de eerste dagen hier voorbij want ze duren lang hoor, niets anders te doen dan op een plein 

lopen waar nog geen bank of iets staat om op te zitten en de meeste dagen diep in de overjas 

gedoken want het is hier haast altijd een zéér koude wind en dat komt, omdat ons kamp, dat  

± 70 vierkante KM groot is op een hoogvlakte gelegen is zo iets van 400 meter boven de 

zeespiegel.  
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Een heel enkele dag is het mooi weer maar dan is het weer zo gruwelijk heet, het is zo van het 

ene uiterste in het andere. De bunkers zijn zeer disciplinair doch in het geheel niet onvriendelijk. 

‘s Morgens 05.00 uur ben ik meestal in de weer omdat dan al mijn ledematen pijn doen van de 

“Auping planken“ waar ik maar niet goed aan wennen kan. Overigens gaan we hier niet dood 

maar vervelen ons heel erg. We horen in het geheel niets en nog eens niets, geen brieven geen 

krant niets en nog eens niets. Maar o, wat een feest, zondag 20 juni komt er weer een nieuw 

transport krijgsgevangenen binnen en dat betekend nieuws, en voor menigeen die al lang 

zonder zit weer eens een sigaretje want dat is hier ook een hele dobber. Er gaat hier alleen af 

maar er komt niets bij. Ik had ook reuze spijt dat ik niet alle blikvlees en melkartikelen heb 

medegenomen. Maar Enfin, ik troost me met de gedachte dat ik dat nu later in een pakje 

gestuurd krijg.  

 

Zondag 20 juni 1943 

De zondag van “de nieuwen” is aangebroken. Tegen een uur of 18.00 uur verwachten wij het 

transport. Maar de middag wordt alweer geweldig verkort als wij te horen krijgen dat wij een 

briefkaart van dertig woorden naar huis mogen sturen we zijn er al ontzettend blij mee.  

De kaarten krijgen we en de hele middag zijn we zoet om uit te puzzelen, in dertig woorden zo 

veel mogelijk te laten weten. We hopen nu maar dat ze vlug verstuurd worden, maar ja daar 

horen we dan weer niets van. Het loopt tegen zessen we zijn min of meer zenuwachtig, we 

lopen al eens heen en weer langs het prikkeldraad en kijken en turen in de richting vanwaar het 

konvooi krijgsgevangenen, soldaten moet komen. Eindelijk tegen 19.00 uur daar zien we heel in 

de verte een langzame stoet naderen. Langzaam vanwege de zware koffers en die moeten ze 

onderweg wel een keer of tien, twaalf neerzetten om even uit te rusten. Wij kenden dat nog van 

onszelf. Als de stoet eindelijk ons prikkeldraad passeert wordt er hevig op en neer geschreeuwd 

om nieuws en bekenden die elkaar herkennen. Hoe ik ook kijk ik ken er niet een van waardoor 

ik wel een beetje teleurgesteld werd. Maar enfin, dat overleven we ook wel weer. Het is een héle 

gebeurtenis in het kamp, dat begrijp je, na negen eentonige dagen. De “nieuwen” gaan 

rechtdoor naar de “luizenbarakken” zoals wij ze hier al noemen want morgen worden ze 

ontluisd en dan komen ze bij ons in de “nette barakken”. We zijn dan zo met 3000 man in ons 

kamp waarvan zeker een 300 Nijmegenaars, maar ik ken er maar weinige van. Zo gaan er met 

Kuch, soep en verveling weer enige dagen voorbij tot de 24 juni dat is donderdag.  

 

Donderdag 24 juni 1943 

De eerste Hollander sterft aan buikvliesontsteking (Freddie Tolboom (kgf 106130)). Na een zware 

operatie. De volgende dag wordt het ons officieel bekend gemaakt als wij met de 1600 man die 

in ons gedeelte liggen aangetreden staan. De man zal op zaterdag 26 juni ‘s morgens om half 

elf begraven worden. Een deputatie van 38 man wordt afgevaardigd. Er komt een grote krans 

van de Duitse Wehrmacht, één van de Hollanders en één van de Franse kolonie uit ons kamp. 

Verder zal de begrafenis met militaire eer geschieden, waarbij een vuurpeloton van de Duitse 

Wehrmacht voor de nodige plechtigheid zal zorgen, evenals een Franse veldprediker daar hier 

geen Hollandse is. De baar is gedekt met de Hollandsche vlag.  

Nadat Theo Flemminks en Jan Polak het “Ik had een wapenbroeder” en het “Wilhelmus” hebben 

gespeeld is ook deze plechtigheid weer om en gaat het dagelijks leven in het kamp weer z’n 

gewone gang met allerlei gissingen over de duur van de oorlog en het vertrek naar het vaste 

kamp.  

 

Zondag 27 juni 1943 

Zo is het dan weer zondag de 27 juni. De zon staat al vroeg aan den hemel, het belooft weer 

eens een mooie dag te worden want die hebben wij er nog niet veel gehad. Als de zon schijnt is 
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het hier gloeiend heet, doch schiet er één wolkje voor dan is het weer koud en dan kun je 

gerust de jas velen. De nachten zijn hier ook behoorlijk koel en het spijt mij dan ook genoeg 

dat ik maar één wollen dekentje bij me heb. Ik zei al het is weer zondag en om 08.00 uur 

hebben we een voorgelezen mis met de volledige gezangen uitgevoerd door koorzangers net 

echt. Het gaf tenminste een echte indruk. Als je even je ogen dichtkneep was het even of je 

thuis in de kerk zat. Tegen 18.00 uur schiet ons te binnen dat er wel weer eens een transport 

“nieuwe” zou kunnen komen. Want zondag en vrijdag j.l. zijn er te Assen en Amersfoort weer 

opgeroepen. Als wij om 18.30 uur onder het dagelijks rozenhoedje buiten rumoer horen dan 

weten wij dat ons vermoeden juist is en dat de nieuwen gearriveerd zijn. Buitengekomen druk ik 

mijn neus tegen het prikkeldraad om te ontdekken of er soms een bekende bij is.  

Het zijn er weer een kleine 500, maar niet één bekende; alweer een teleurstelling. Het kamp zit 

nu met een dikke 3000 man nagenoeg vol en daar er volgende week wéér nieuwen verwacht 

worden moet er van de week iets gebeuren.  

 

Maandag 28 juni 1943 

Het is inmiddels maandag 27 juni 4) en de spanning begint te stijgen.  De gehele dag hebben de 

gesprekken tot onderwerp wanneer en waar heen we zullen gaan. Terloops horen we van 

iemand van het bureau dat onze kaarten naar huis werkelijk verzonden zijn en wij zijn er al heel 

erg blij mee dat ze thuis iets van ons weten en dat is al heel wat waard.  

Als ik schrijf van “wij” dan bedoel ik Jaques Ridders (kgf 107276) en ik. Jaques Ridders dat is de 

collega waar ik reeds eerder over schreef en die intussen een héle dikke vriend van mij is 

geworden. We delen lief en leed samen. We slapen naast elkaar en eten altijd samen. Dat duurt 

nu wel niet lang want we krijgen voor de gehele dag vier snede brood, dus die zijn vlug genoeg 

op.  

De middagpot, zoals ik reeds vertelde, is in hoofdzaak en min of meer dikke soep ongeveer 1 

liter en daar heeft de middelmatige eter voldoende aan. Jaques Ridders woont in Utrecht heeft 

daar ook een kapperszaak en zou 22 juli voor de kerk trouwen doch door de 

krijgsgevangenschap ging dat niet door en trouwde hij nog gauw vier dagen voor hij in 

krijgsgevangenschap moest. Niet zo leuk, maar niets aan te doen. Hij vertelde mij zo alles van 

zijn zaak en ik natuurlijk ook van de mijne.  

 

Donderdag 1 juli 1943 

Het is intussen donderdag 1 juli geworden en nog steeds zitten wij in Altengrabow, maar 

vandaag, zijn officieel de eerste groep van 1200 man afgelezen die nu dan echt aanstaande 

zondag of maandag zullen vertrekken. Wij kappers waren daar nog niet bij want het waren in 

hoofdzaak ambachtslieden uit de bouwvakken. Zij zouden bij geruchte naar Mühlberg gaan. 

Waar dat ligt? De één beweert tussen Leipzig en Dresden en de ander beweert ten zuiden van 

Karlsruhe dicht aan de Zwitserse grens. Wie zal het ons zeggen, evenals de geruchten over 

Sicilië die dezer dagen de ronde doen. De geruchten zijn hier nog erger dan thuis en ik blijf 

maar stokstijf de nuchtere zoals ik dat thuis ook was. Ik moet het eerst maar zien voordat ik het 

geloof. Het is vandaag alweer drie weken geleden dat ik voor de laatste dag thuis was en 

hoewel ik het idee heb dat ik hier al drie maanden zit, is me de tijd achteraf bekeken toch nog 

weer vlug omgegaan. Al die dagen duren hier maar zo lang en je prakkezeert maar steeds over 

thuis. Hoe zou Lia het maken? Zou Johan al weg zijn? Hoe zou het gaan met moeder met Non, 

Nel, Quinie, Nolly en pa van Velp? Hoe zou het bij Kees zijn? Bep van Geel moet ook nog thuis 

zijn anders moest hij hier zijn evenals Ockhuisen, Piet Mom, v Dinter, Jaques Peeters, enz., die 

had ik allen nog verwacht.  

 
4 Hier vergist Jo zich in de datum. 
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Zou Lia nog werk gemaakt hebben van mijn Ausweis, van de vergoeding van de belasting, het 

invulling van de belasting? Zou ze goed voor de rente zorgen? Hoe zou het met Donny gaan? 

Hoe zou het met het vliegen gaan ‘s nachts? Duizenden vragen die elke dag opnieuw mijn 

geest kwellen en van de andere kant ook weer zijn prettige zijde hebben. Dat is het weer voor 

vandaag. Als zich geen buitengewone dingen voordoen dan wacht ik maar weer eens tot 

zondag of maandag mede in verband met mijn beschikbare papier want ik zie dat ik al bijna 20 

kantjes volgeschreven heb.  

 

Zaterdag 3 juli 1943 

‘s Middags 15.00 uur is het. Daar komen enkele Duitsers de barakken binnenvliegen met de 

uitroep “alles in de koffers pakken, alles!!” En naar het grote sportterrein. Daar stonden we na 

een half uur aangetreden met 2400 mensen gepakt en gezakt. Hiervan nu werden er 1200 

opgenoemd (bij nummer natuurlijk) en die moesten maar vast eens apart gaan staan. Dat zou 

voor zondag, dus de volgende dag het eerste transport worden en wel om ongeveer 12 uur.  

Wij als tweede transport zouden om 5 uur vertrekken. Dus wij met “onze” 1200 weer in 

barakken apart van de andere 1200 voor de laatste nacht in Altengrabow. Deze laatste avond 

verliep niet erg rustig. Het werd een vrolijke boel tenminste. Teo Flemminks en Jan Polak 

weerden zich hevig met hun accordeons en zo ging het in een vrolijke optocht van de ene 

barak naar de andere en die werden door onze muzikale optocht geheel doorlopen. Het werd 

een feest van de bovenste plank, maar zonder biertje, borreltje, terwijl de meesten ook al niets 

meer te roken hebben. Maar enfin, tegen 24.00 uur keerde de rust zo’n beetje terug en gingen 

wij dan voor de laatste maal in Altengrabow op de planken Auping slapen. Om 04.00 uur was ik 

alweer wakker wat met een heleboel reeds het geval was en het was een hele toer ons in te 

denken dat het nu zondag was.   

 

 
De treinreis van Altengrabow naar Mühlberg  

(interpretatie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018). 
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4. Stalag IV-b Mühlberg  

Zondag 4 juli 1943 

Nu, je begrijpt, eer dat 2400 mensen netjes vertrokken zijn, daar komt heel wat bij kijken. Om 

het kort te vertellen. De eerste 1200 gingen om 07.30 uur ‘s morgens met al hun bagage naar 

het sportterrein waar alle namen afgeroepen werden en de hele club wel 3 of 4 keer geteld 

werd. Enfin, om 13.00 uur zaten ze allemaal netjes in de veewagen.  

Toen wij naar de sportplaats. Daar viel het niet mee want er woei een verduveld koude wind, die 

overal doorheen ging ofschoon ik toch mijn pullover mijn wollen das en overjas aan had. Wij 

hebben daar met al die tellerij ook uren stilgestaan tot ook wij om de tijd van 18.00 uur in onze 

veewagens geïnstalleerd waren. Nu met 42 man in een wagen en alle koffers nog, zodat we ons 

haast niet roeren konden. Nog eenmaal ging de deur open voor brood en bussen vlees voor 

twee dagen werd er gezegd en toen ging de deur dicht en om kwart voor zeven zette onze 

lange trein zich in beweging. Waarheen? Niemand van ons wist het met zekerheid. Eerst in de 

richting Maagdenburg doch even voor Maagdenburg was het stil staan en toen werd het paard 

aan de andere kant gezet en gingen wij terug op de andere lijn en konden constateren dat wij 

naar het zuiden gingen met flinke vaart. Het werd inmiddels donker en één van ons had een 

kaarsje bij zich waar wij nog een poosje plezier van hadden. Een w.c. hadden wij in de vorm van 

een leeg vleesblik voor wat het natte gedeelte betreft en voor de droge massa hadden wij een 

mooie vierkante kist met deksel, de poepdoos waar trouwens geen gebruik van gemaakt is.  

Het blikje werd na gebruik buiten het met prikkeldraad getraliede venstertje geledigd.  

 

Maandag 5 juli 1943 

Na 00.00 uur heb ik geheel in elkaar gevouwen een poosje geslapen en om 03.00 uur schoot ik 

wakker. Velen sliepen helemaal niet. 

Toen het tegen 04.00 uur een beetje begon te dagen merkten wij aan de zon dat wij nog steeds 

naar het zuiden koersten waarheen, waarheen toch? Wij kwamen voorbij verschillende grote en 

kleine stations waarvan wij de namen niet thuis konden brengen. Een ding viel ons erg op dat 

op alle stations en steden die wij passeerden volle lichten branden iets wat voor ons iets nieuws 

was. Tegen 07.00 uur in de morgen stonden wij stil en wel voor de laatste maal. Wij hadden de 

plaatsnaam Mühlberg gelezen. Dus het gerucht bleek waar te zijn.  

 

 
Het overgroeide emplacement Neuburxdorf mei 2019 (foto Erwin Rossmeisl 2019). 
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Emplacement Neuburxdorf in 1943 (Mühlberg foto nr. 80292). 

 

Het ligt ongeveer in het midden tussen Leipzig en Dresden ongeveer 150 km ten zuiden van 

Berlijn. Een kamp was nergens te zien we stonden trouwens vlak voor een bos maar we 

hoorden al spoedig dat wij een half uur moesten lopen met onze zware koffers. Toen wij het 

bos gepasseerd waren zagen wij in de verte een soort stad opduiken van alle houten huizen en 

dat was ons toekomstig kamp. Na een anderhalf uur kwamen wij het prikkeldraad binnen en 

waren we wat blij dat wij onze koffers neer konden zetten. En toen, toen volgde de ene 

verrassing op de andere. Het was hier alles zo mooi dat het haast niet te geloven was in een 

krijgsgevangenenkamp te zijn. 

 

 
Plattegrond van Stalag IV-b Mühlberg (collectie Meeuwis). 
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Midden door het kamp, dat uit ontelbare barakken bestaat loopt een straat, de hoofdstraat, 

waarlangs gelegen zijn: de kantine, de leeszaal, de bibliotheek, kapperszaken, bioscooptheaters, 

postkantoor, kerken voor protestanten en katholieken, enz. enz. Achter de hoofdstraat dus 

achter de barakken van de hoofdstraat ligt een plein 4 maal zo groot als de wedren, daar liggen 

voetbalvelden, tennisbanen, rekstokken, ringen, banken en vlak achter mijn barak ligt een groot 

zwembad waar ik fijn dichtbij zit. Ik heb door een kleermaker van de sloop van mijn kussentje 

een zwembroekje laten maken ofschoon je het hier niet behoeft te dragen, maar dat komt toch 

niet voor. Het is allemaal ongelooflijk. Voordat wij het kamp binnen waren werden onze kleren 

weer ontluisd onze haren kaal eraf geknipt voor de hygiëne voor één keer maar. En in dien tijd 

namen wij weer een heerlijk douche bad waarna wij in een vertrek moesten wachten op onze 

kleren. Handdoeken hadden wij niet nodig daar dit door een reusachtig grote warme lucht 

turbine werd doorgeblazen zodat wij in een ommezien droog waren. Het eten in ons kamp is 

stukken beter dan in Altengrabow maar iets minder. De keuken is geheel in Franse handen dus 

alles Franse kookkunst en die is voortreffelijk. De fijnste kruiden en smaakjes die ik nooit eerder 

geproefd heb krijgen wij opgediend, doch alles weer in soepvorm met daarbij acht tot tien 

aardappelen in de schil gekookt die wij door de soep heen doen waardoor het een soort natte 

stamppot wordt. Bij het brood dat ook niet al te veel is, krijgen wij elke dag 1/8 van een pakje 

boter met kaas en suiker en wat wij misschien nog meer krijgen want dat weet ik nog niet 

allemaal want het is pas woensdag 7 juli dus wij zijn nog maar pas hier.  

 

Woensdag 7 juli 1943 

Het eten is niet te veel maar ja we voeren tenslotte ook de hele dag nog niets uit. We leven hier 

in flinke hoge en frisse barakken en we hebben rode geraniums voor het raam staan. De 

slaapplaatsen zijn stukken beter dan in Altengrabow. Wel weer drie boven elkaar maar nu ieder 

een hele krib met een echte zak met echte houtwol erin. We kregen er nog een wollen deken 

bij; die er geen twee hadden en ik heb hier geslapen als ik in al dien tijd niet gedaan had. Er 

werd ons beloofd dat wij spoedig naar huis mochten schrijven en we wachten nog vol geduld 

op de antwoordkaart die wij de 20 juni al geschreven hebben want het eigen thuis is met 100 

zulke kampen toch maar niet te vergeten en elke dag gaan je gedachten er maar naar uit en 

hoe lang nog. Hier zitten door elkaar Fransen, Belgen, Russen, Serviërs, Joegoslaviërs, Turken en 

enkele Engelsen. Wij wandelen en spreken allen met elkaar zo goed en zo kwaad als het gaat. 

Achter in de kantine is een keuken voor ons, daar kun je zelf koken. Een heel groot fornuis waar 

wel 300 pannen tegelijk op kunnen staan, kunnen wij van ‘s morgens half zeven tot de avond 

gebruiken en de meesten doen dat ook al reeds maar ik wacht nog maar eens totdat de drukte 

wat bekoelt is wat wel niet meevalt want het ruikt er verrukkelijk. De Fransen weten zulke 

heerlijke gerechten klaar te maken. Nu dit is het dan weer voor vandaag en ik stop maar weer 

eens.  

 

Donderdag 8 juli 1943 

Het is weer een dag met een verrassing. Onze burgerkleding zal worden ingezameld, tenminste 

wij moeten er met de schoenen en de overjas tezamen een pakket van maken en dat wordt dan 

naar huis terug gestuurd. We krijgen namelijk een uniform aan. De jongens van de barakken 

naast ons zijn alreeds voorzien. Het uniform bestaat uit een normale lichtgrijze zomerpantalon 

met daarop een bruin Belgisch soldatentuniek en op het hoofd zo’n grote slappe baret zoals de 

Fransen dragen. Ik ben vandaag niet meer aan de beurt gekomen doch dat komt morgen en als 

het niet veranderd dan kom ik met zo prachtpak naar huis als het een maal zover is. Maar ja, 

wanneer? Met de Duitsers hebben wij hier niet veel te maken. 

’s Morgens 06.00 uur appel dan wordt alles streng geteld en dan zijn we er voor de gehele 

verdere dag af. Het is een prachtige avond en de natuur is hier ook prachtig in Saksen. 
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Ofschoon het nog geen heet zomerweer is, is het toch stukken warmer dan in Altengrabow. 

Van het prikkeldraad merk je hier niet veel doordat het kamp zo groot is of men moet helemaal 

naar de grens van het kamp lopen om prikkeldraad te zien maar dat is een heel eind. Met de 

Russen mogen wij niet spreken die zijn door prikkeldraad van ons gescheiden en krijgen veel 

minder eten en moeten hard werken maar ja dat is geen wonder. Om half tien ‘s avonds 

moeten wij in de barak zijn en om tien uur moet er rust heersen. We behoeven wel niet op bed 

te liggen maar we moeten toch stil zijn. Het loopt nu zo tegen dien tijd dus stop ik maar weer 

want het is ‘s morgens half zes voor ons opstaan. Dus welterusten dan maar. En maagpijn heb 

ik nog maar steeds niet gehad ik ben nu al 3 weken zonder pijn en dat is fijn.  

 

 
Een (ongewapende) Duitser met krijgsgevangenen voor de hoofdpoort van Stalag IV-B Mühlberg  

(Mühlberg foto zonder nummer, mogelijk na de bevrijding op 23 april 1945). 

 

Vrijdag 9 juli 1943  

Vier weken geleden dat ik naar Amersfoort reisde. Hoeveel weken nog voordat ik terugreis??? 

Vandaag een dag met verrassingen. Op de eerste plaats hebben we het mooie pak 

aangekregen lichtgrijze zomerpantalon, bruine Belgische tuniek en grote Franse baret plus 

grote zware klompschoenen. Ons eigen schoenen moeten wij maar naar huis sturen zeggen de 

Duitsers, want zulke schoenen zullen wij de eerste jaren wel niet meer kunnen kopen.  

’s Middags komen ze ons vertellen dat wij naar huis mogen schrijven en liefst nog wel een brief 

en twee briefkaarten, alles voor de 15 juli dus binnen enkele dagen. De volgende dag komt het 

postpapier en de kaarten en wij aan de gang dat begrijp je. Een kaart naar Moeder zo’n beetje 

voor de hele familie en de brief en de kaart naar Lia. We mogen voortaan twee brieven en twee 

kaarten per maand verzenden terwijl wij omgekeerd brieven en pakjes in onbeperkte 

hoeveelheid mogen ontvangen en onverschillig van wie. Maar dat duurt natuurlijk nog een 

poosje voordat die zaak goed draait, maar enfin, het begin is er dus de toekomst ziet er iets 

prettiger uit want de rokerij is op en de levensmiddelen slinken ook aardig. We zijn de hele 

zondag met die brievenschrijverij zoet geweest want wij moeten op modelpapier schrijven dus 

we maken eerst de nodige kladjes. Vanmorgen hebben wij een H. mis in de openlucht gehad 

voor de kerk want die is te klein, daar kunnen geen 6 a 700 man in. We zijn te communie 

geweest dit was een hele plechtigheid zo in de openlucht.  
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Mis in de open lucht (Mühlberg foto nr. 80342). 

 

Maandag 12 juli 1943 

Heden maandag 12 juli weer iets nieuws. Van onze 2200 man zijn er 650 uitgezocht en die gaan 

donderdag (15 juli) weg om te werken, waarheen? We weten het nog niet. Ik en mijn collega en 

vriend Jaques Ridders zijn er nog niet bij. Gelukkig maar, want we weten hier wat we hebben en 

nog niet wat het nu wordt en het is zeker dat we verder van huis gaan want het gerucht wil dat 

ze naar Sudetenland gaan in een oliefabriek werken.5)  Er is vandaag ook nog een transport 

binnen gekomen wat weer wat leven in de brouwerij bracht.  

 

Donderdag 15 juli 1943 

Het is op het moment donderdag de 15 juli ‘s avonds 20.00 uur dat ik weer eens aan het 

potloden ga. Er is weer het een en ander gebeurd. De nieuwen zijn vandaag bij ons binnen 

gekomen want ze hebben ter ontluizing, baden, enz. een paar dagen apart gezeten. Er waren 

vier kennissen van mij bij van het auto bataljon van de mobilisatie. Een van hen een sergeant 

die ik heel goed ken, die heb ik met Jaques Ridders samen rondgeleid. Het viel hem alles nogal 

mee hier, maar hij was niet in Altengrabow geweest anders had hij wel anders gepiept. 

Ik heb vanmiddag weer eens heerlijk gezwommen want het is vandaag voor het eerst een 

prachtige warme dag geweest. In de afgelopen nacht hebben we voor het eerst luchtalarm 

gehad, tenminste de sirenes hebben geloeid maar vliegtuigen hoor je hier nooit. Overdag wel, 

misschien wel honderd per dag, maar dat is allemaal civiel personen- en vrachtvervoer van de 

Duitsers en enkele oefenvliegen. Het land zit hier blijkbaar vol vliegvelden want waar je hier ook 

bent in Duitsland het is overdag overal even druk van de vliegerij. De dag zal nu wel snel 

naderen dat ook wij aan de beurt komen om te vertrekken want dat is zeker, wij blijven ook niet 

hier, vermoedelijk ook naar Tsjechoslowakije, want daar zijn de anderen nu ook heel zeker naar 

toe. Dat weten we, maar wanneer? Dat is het dan weer voor vandaag. Ik ga nu nog een klein 

 
5 Hiermee wordt het Arbeitskommando bij de Sudetenländische Treibstoff Werke (S.T.W.) in het Tsjechische Brüx 

bedoeld. 
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luchtje scheppen, ik zeg een klein luchtje want we hebben met dit mooie weer de hele dag 

lucht geschept.  

 

Zondag 18 juli 1943 

Het is nu ik dit schrijven ga zondagavond 18 juli. Ik zit nu al ruim vijf weken van huis af. 

Zondags staan wij wat later op, namelijk om 07.00 uur. Van 07.30 uur appèl waarna de H. mis in 

de openlucht voor de kapel, aangezien deze te klein is voor de 1000 katholieken die hier zijn.  

Ik ben vanmorgen weer te communie geweest en daar maar weer eens troost en goede moed 

in gezocht. Alle dagen gaan mijn gedachten naar huis uit, maar ‘s zondags toch nog veel meer 

hoewel het woord zondag hier maar een begrip is want in niets verschilt deze dag hier van de 

anderen. Alleen zolang we onze burgerkleding nog bij ons hebben trekken we zondags ons 

beste pak aan en hebben wij een gezongen H. Mis.  

 

 
Wekelijkse parade op zondag van de Nederlandse krijgsgevangenen, de foto is mogelijk van een andere datum 

(NIMH collectie 415 Mojet, Mühlberg foto 80678). 

 

Gisteren zijn uit ons kamp een 600 Franse krijgsgevangenen naar huis vertrokken, die hadden 

even feest, maar die hebben dan ook al drie jaar hier gezeten. Die Fransen hebben het hier 

best. Krijgen ontzettend veel van het Rode Kruis in de vorm van chocolade, sigaretten en alle 

mogelijke etenswaren. Blikken vlees in alle soorten, macaroni, biscuit, sardines, enz.  

Wij daarentegen hebben nog steeds niets meer als het rantsoentje van hier en dat is niet 

zoveel, daar krijg ik nog niet eens maagpijn van. En van hetgeen ik meegebracht heb is niets 

meer over evenals de sigaretten die zijn ook al een 14 dagen op. Wij beginnen tenminste 

verlangend naar een pakje uit te zien en zeer zeker naar enig bericht van thuis want op de kaart 

die ik op 20 juni geschreven heb ik ook nog steeds geen antwoord. Vanavond om 18.00 uur is 

er weer een nieuw transport binnen gekomen en ik hoop maar weer eens op een goede kennis 

uit Nijmegen, maar dat merk ik misschien morgen of overmorgen pas, want die moeten eerst 

nog ontluisd worden zoals dat altijd gaat. Nu ga ik zo dadelijk maar weer eens naar het 

avondgebed en dan maar weer slapen. Dat doe ik hier tamelijk goed.  

Ja hoor het nieuwe transport is binnen onze afdeling van het kamp en er is een Nijmegenaar bij 

die ik wel niet kende, maar waar ik vlug kennis mee maakte. Het is een zekere Hendrikus 

Rudolphus van ‘t Hooft (kgf 97158) een melkboer. Hij woont op ‘t hoekje van de 1e Walstraat 

en de Smetiusstraat. Ik hoorde dan na bijna zes weken weer eens iets uit Nijmegen. Ik hoorde 
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tot mijn geluk dat het de laatste weken erg rustig boven Nijmegen was geweest behalve dat er 

op een ochtend 300 a 400 Engelse vliegtuigen waren overgekomen en dat heel Nijmegen had 

staan kijken. Verder dat mijn huis er nog stond want laat die melkboer nu elke morgen om half 

zes door de Arkesteestraat komen en mijn naam heel goed kennen, want hij reed bijna tegen 

mijn huis aan.6) Dus mijn huis stond er ook nog, maar nu de levende inhoud en daar kan ik maar 

geen bericht over krijgen ofschoon we nu toch spoedig brieven hopen te krijgen en misschien 

ook pakjes. Het zal me een feest worden want van degenen die ook zo’n week of zes, zeven, 

acht hier zijn is er ook niet één meer die nog voorraad in de koffer heeft. Dat gaat hier 

spelenderwijs op.  

 

Zaterdag 24 juli 1943 

Het is nu inmiddels zaterdagochtend de 24e juli. We hebben de afgelopen week het mooiste 

weer van de wereld gehad. Ik draag dan overdag ook niets anders als de lange pantalon. Wij 

lopen of liggen dan gehele dag met onze blote body buiten, of we zwemmen, maar we maken 

ons zo weinig mogelijk druk, want dat kost energie en daar is voeding voor nodig en die 

voeding hier is daar niet op berekend.  

 

 
Het zwembad in Stalag IV-b Mühlberg (Mühlberg foto nr. onleesbaar). 

 

Gisteren heb ik mijn burgerkleding ingeleverd die naar huis wordt gestuurd. Zo iedere dag gaan 

mijn gedachten naar huis en iedere dag blijven het nog maar raadsels, hoe zou het zus en hoe 

zou het zo, hoe bij Jan en hoe bij Piet. De eerste brief zal aan deze verschrikkelijke kwelling een 

einde maken en daar gaan we maandag maar weer naar uit zitten kijken. Ik ga nu eens een 

klein wasje doen en dat valt niet mee want warm water wordt niet verstrekt dus dat moet met 

koud maar ja het wordt er allicht iets schoner van. Gisteren zijn er hier een paar duizend 

Engelsen bijgekomen die hadden op Sicilië en in Italië krijgsgevangen gezeten en nu het daar 

begint te spannen hebben ze die maar vast een beetje verderop gebracht.  

Onze grote Hollandse ploeg wordt ook steeds kleiner. Er is eerst al eens een mop (ploeg) van 

650 man vertrokken, naar Brüx bij Praag en daarna zijn er nog verschillende kleinere groepen 

gegaan van 200 man, 120 man en nog kleiner, en ik zit nog rustig hier ofschoon we verwachten 

 
6 De Arkesteestraat is een zijstraat van de Van Welderenstraat. 
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dat wij volgende week ook wel gaan, maar dat moeten we maar weer afwachten en nu ga ik 

wassen want de gehele ochtend staat de zon alweer aan de hemel en het wordt weer een 

prachtdag.  

 

Maandag 26 juli 1943 

Het is nu maandagmiddag 16.00 uur als ik dit schrijf en er is weer iets gebeurt. Gisteren een 

zeldzaam hete dag geweest. We hebben de barak zo koel mogelijk gehouden en zijn stiekem 

de gehele dag rustig op de krib blijven liggen, eten een beetje lezen in een Duits boek want 

Hollandse boeken zijn hier nog niet. Enfin, ik heb de hele dag zo rustig mogelijk gemaakt. 

Tegen de avond was ik al een beetje in slaap gevallen en toen ik wakker werd kreeg ik te horen 

dat er weer een transport uit Amersfoort was binnengekomen. Dat betekende weer nieuws. Nu 

vanmorgen gingen ze baden en “ontluizen”. Dan komen ze in groepen van veertig man langs 

ons kamp d.w.z. met een tussenruimte van 2 meter prikkeldraad, maar dat mag niet hinderen. 

Eer dat zo die 600 man voorbij zijn daar gaat de hele dag mee om. Toen ik zo een paar clubjes 

voorbij had zien gaan zei ik al tegen Jaques Ridders “er is voor mij toch geen kennis bij” en ik 

wilde juist naar binnen gaan of daar hoorde ik een bekende stem. Ik kijk om en daar zie ik 

(Antoon) Hendriks (kgf 97277) uit de Van Welderenstraat, een klant van mij. Hij herkende mij 

natuurlijk direct en ik had al meteen via de 2 meter prikkeldraad een Hollandse sigaret van hem 

te pakken, zéér welkom dat begrijp je. Na afloop van hun baden en verdere formaliteiten kwam 

hij ‘s middags in ons kamp en ik hing aan zijn lippen dat begrijp je. Hij wist dat Lia twee dagen 

nadat ik weg was een Ausweis voor mij had gekregen en dat het in Nijmegen verder erg goed 

ging. Ik had gewoonweg een reuze dag. ‘s Middags kreeg ik een uitgedroogde korst brood, 

drie tomaten en een stukje beschimmelde kaas van hem, wat voor ons hier “een traktatie op z’n 

zondags” betekend. Na het eten kwam hij mij nog een klusje min of meer rotte gekookte 

aardappelen brengen en toen had ik ‘s avonds nog een feestdiner daarvoor ook.  

En nu ga ik maar weer eens een kaartje aan je schrijven Lia want daar moet ik je toch iets van 

laten weten. Nu we zullen dan maar weer zeggen tot zo spoedig mogelijk als ik weer wat 

nieuws heb want ik heb nu 34 kantjes volgeschreven en moet met papier zuinig zijn. Dag. 

 

Vrijdag 30 juli 1943 

De 50e dag van mijn gevangenschap en nog steeds geen letter van thuis. Het is niet erg 

bemoedigend maar niets aan te doen. Het zal wel een buitengewone oorzaak hebben anders 

begrijp ik er niets van. Al vijf keer naar huis geschreven en nog niet één keer antwoord.  

De laatste dagen zijn zeer rumoerig wat de berichten betreft over Italië enz. Ieder hier ziet zich 

met kerstmis al thuis zitten, ik ben bijna de enigste die dat nog niet ziet. Maar enfin, dat is een 

kwestie van afwachten. Ook naar een pakje van thuis zien we even verlangend uit, of van het 

Rode kruis maar van dat alles nog niets en het wordt zo zoet aan broodnodig. De papkokerij is 

allang afgelopen. De rokerij is ook al lang op en dan het ergste, de 500 Fransen die hier zitten 

baden zich wat dat betreft in weelde. Die zie je dagelijks sjouwen met ham spek kippenboutjes, 

vlees vis, sardines, melk enz., enz., enz., alles in blik van het Rode Kruis en van huis. Ze kunnen 

het haast niet op. Dat is hier wel een geweldige tegenstelling. Wat dat betreft was het in 

Altengrabow een stuk beter, omdat we het daar allemaal even slecht hadden. We noemen het 

hier de “hel van Altengrabow”. Hoewel het hier wat behandeling betreft een stuk beter is, is het 

met het eten, hoewel niet slecht maar weinig, veel beter gesteld.  

Als we nu maar eens post kregen want je wordt er zo echt moedeloos onder. Wat de toekomst 

betreft ga je hier ook al prakkiseren, al bijna 40 jaar en dan voor de derde maal opnieuw 

beginnen daar begin je ook al tegen op te zien. Toen Pa 43 was ging hij stil leven met acht 

kinderen en ik ga tegen die tijd nog eens opnieuw beginnen zonder kinderen. Wat een verschil. 

Maar enfin, ondanks alle narigheid zullen we er het beste maar van hopen.  
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Het is de laatste tijd weer hopeloos met mijn maag ook, er gaat bijna geen dag meer voorbij of 

ik heb maagpijn, voorwaar geen lolletje en dat ligt het meeste aan het soort eten en ik kan hier 

niet zo maar iets anders nemen. Maar Enfin, als ik het zaakje maar overleef en nog eens gezond 

en wel thuis bij Lia en de andere familieléden kom dan zal ik god danken. En daar bid ik ook 

dagelijks voor. Want we hebben hier in het kamp nog steeds iedere morgen H. mis en iedere 

avond lof met rozenhoedje. En dat is maar een hele troost. Bovendien zit ik op deze 50e dag 

alleen d.w.z. Jaques Ridders mijn vriend is weggehaald om hier in de buurt bij een boer te gaan 

werken. Ze gaan met een man of twaalf dorsen en met alles wat daarbij komt is dat geen gek 

baantje, want als hij ‘s avonds thuis komt brengt hij voor mij ook nog wat mee. Maar 

ondertussen zit ik min of meer alleen en kom je onwillekeurig tot wat ernstiger gedachten 

waarvan deze 50e dag getuigt, morgen beter! 
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5. Stalag IV-d Torgau, Arbeitskommando Seehausen 

Zondag 8 augustus 1943 

Uit het vervolg van het verhaal valt af te leiden dat Jo Woudenberg, samen met Jaques Ridders op 

8 augustus van Mühlberg naar Stalag IV-d Torgau, Arbeitskommando Seehausen is gegaan. 

De volgende archiefstukken hebben betrekking op dit transport: Nationaal Archief collectie 

krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 20, meldingen 4040 en 4043. Abgang Stalag IV-b Mühlberg am 

15-9-1943 nach Stalag IV-d Torgau. De datum van 15-9-1943 betreft een administratieve datum 

en niet de werkelijke datum van het transport naar Seehausen. 

Met het transport zijn minimaal de volgende personen naar Seehausen gegaan: 

 
Bastiaan Bertus (Ben) 106430 

Es van Johannes Nicolaas 97801 

Frauenfelder Willem George Frederik 106402 

Hendrikx Jozef Willem M. 106013 

Looze de Frederik Willem (Frits) 96932 

Mos de Leendert Cornelis 106433 

Nierop van Albertus Jaobus 107307 

Nieuwenhuizen Johannes 107201 

Ridders Jacobus Antonius (Jaques) 107276 

Spiering Emil Carl Otto (Emiel) 106566 

Woudenberg Josephus Antonius Maria 107277 

 

 

 

Het betreft Seehausen bij Blönsdorf. Het Arbeitskommando (kdo) betrof werk bij boeren. Volgens 

een inspectierapport van het Zweedse gezantschap van 16 oktober 1944 waren er op dat moment 

veertien Nederlanders in het kdo aanwezig. Er zijn uit de repatriëringsformulieren slechts drie 

Nederlanders bij naam bekend, die in dit kdo zijn geweest. Voor alle drie is dit het enige kdo waar 

men is geweest. In het kdo werd een muurkrant uitgegeven onder de naam “Kameraadschap”, 

waarvan exemplaren bewaard zijn bij het NIOD, toegang 250 L krijgsgevangenenkampen, inv. 

3.2.40 (14 oktober tot 19 november 1944). Uit dit krantje is een aantal namen van Nederlanders 

bekend die ook in dit kdo zijn geweest, waardoor het totale aantal bekende en in dit kdo 

aanwezige Nederlanders negen bedraagt. 
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Fragmenten betreffende Jaques Ridders uit kampkrant “Kameraadschap” (NIOD). 

 

Zondag 5 September 1943 

De vierde zondag dat ik dan “boer” ben (hij zou dan op 8 augustus 1943 hiermee begonnen zijn). 

heb ik eindelijk tijd en lust gevonden om het potlood weer eens te hanteren. Het gaat mij niet 

meer zo gemakkelijk af, want mijn handen staan er niet meer erg naar: dik en hard vol kloven 

en eelt van het ongewone zware boerenwerk. Het was dan gisteren juist vier weken geleden dat 

wij met een clubje van 12 man uit Mühlberg vertrokken om naar een boer te gaan werken. Mijn 

vriend Jack (Ridders) is er natuurlijk ook bij. 7) 

 

Als wij na een paar uur sporen ons doel bereikt hebben zijn we in een zeer klein dorpje 

aangeland waar elke van de 325 inwoners boer blijkt te zijn. Het gaat heel anders als wij 

gedacht hadden. Wij komen niet met twaalf man bij elkaar, doch elk apart bij een boer. Alleen 

slapen doen wij met twaalf man bij één boer op een zoldervertrek. Twee keer zes ledikanten 

boven op elkaar getimmerd, een grote tafel, twee banken dat is onze accommodatie. Echte 

veren bedden erin van de boer waar wij werken. Waar ik kom zijn reeds drie Fransen en een 

 
7 Van Jacques Ridders is bekend dat hij tewerkgesteld werd in het Arbeitskommando J402 Seehausen (NIOD, 

toegang 250L krijgsgevangenenkampen, inv. 3.2.40 Edities van het periodiek “Kameraadschap”).  
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Serviër. Die zijn hier al drie jaar en daar kom ik als Hollander bij. Hoe ik de eerste week 

overleefd heb weet ik niet, maar enfin, het is voorbij en wij leven nog.  

‘s Morgens 05.00 uur opstaan 05.30 uur bij de boer werken tot ’s avonds 20.00 uur onderbroken 

door vijf maal eten per dag, doch geen rusttijden, dat kent men hier niet.  

Na 20.00 uur gaan we naar ons ”Lager” zoals men dat noemt en om 21.00 of 21.30 uur gauw 

onder de wol want het is om 05.00 uur weer dag. Trouwens als ik ‘s avonds op mijn Lager kom, 

dan zak ik van moeheid zo ongeveer al in elkaar, dus het is hier slapen, eten en werken en 

absoluut niets anders. Het werk en het eten is hier iets verschrikkelijks, het eene het werk omdat 

het voor mij veel en veel te zwaar is en het eten omdat het veel en veel te goed is. Zo at zelfs in 

Nederland voor de oorlog haast niemand. 

Mijn dagindeling zo’n beetje: 05.30 uur begin ik meteen mijn klompen aan te trekken en dan 

met mestwagen en Gabel (mestriek) naar de koestal waar zeventien grote koeien en een hele 

grote stier staat. Die stal moet ik dan uitmesten. Een karweitje waar ik elke morgen zo’n 

anderhalf uur mee zoet ben, een zwaar werk.  

Daarna moet ik Emmy, de dochter van de boer, helpen bij het varkensvoederen. Het zijn er zo’n 

dertig. Dan moet ik zo’n twintig emmers met allerlei soorten voeder aandragen, daarna met zes 

emmers naar de zolder om voeder te halen en klaar te zetten voor ‘s avonds, dan de rest van de 

emmers omwassen dan de voederkamer aanvegen en dan is het ongeveer 19.30 uur en tijd 

voor onze eerste maaltijd, maar eerst ons eigen wassen want dat doen wij uitsluitend bij de 

boer waar wij werken. Wij eten in een zéér grote vierkante keuken in het midden een hele grote 

houten tafel daar eet de Chef met vrouw en dochter en civiel personeel. Tegen de muur zitten 

wij krijgsgevangenen. Op tafel liggen klaar voor ons vieren zo’n twintig sneden roggebrood zo 

van die sneetjes van 30 a 40 cm lengte. Elke snee is wel 3 sneetjes van onze sneetjes brood. 

Daarbij staat elke morgen een flink pannetje spekvet en een pannetje jam. Dat eten wij hier in 

hoeveelheden die niet gewoon zijn. Ik eet meestal twee sneden brood, een met spekvet en een 

met jam en dat smeren we er zo’n centimeter dik op dat is hier gewoonte. Onder het eten 

wordt ons door de Chef in zeer plat Duits ons werk voor de morgenuren medegedeeld, dat is 

meestal naar het land. Die landen liggen hier verspreid, de dichtstbijzijnde een kwartier lopen 

en de verst verwijderde 10 kilometer, dat gaat per fiets of met paard en wagen. Het eten voor 

10.00 uur gaat mee, dat wordt voor ons klaargemaakt en dat is weer zo’n snee brood van 40 cm 

lengte dubbelgevouwen met een of ander vlees en vetproduct er tussen.  

Om 12.00 uur keren wij terug naar de boerderij en dan om 12.30 uur weer eten.  

Dat eten is elke dag verschillend maar altijd zeer rijk aan vlees en varkensvet hoofdzakelijk en 

groenten en aardappelen. Ik eet meestal de helft van het vlees niet op. Na het eten is het tot 

het koffiedrinken zo’n beetje wat je noemt “kluskarweitjes” en dan om 14.30 uur weer eten 

“koffiedrinken” dat is weer net als ‘s morgens; brood, vet en jam en grote potten koffie.  

Ons werk voor de middag wordt ons onderwijl weer medegedeeld en ieder gaat aan zijn werk 

tot 19.30 uur. Dan weer wassen opknappen en om 20.00 uur “Abendbrot”. Dat is meestal soep 

of pap of (Pell)Kartoffeln in de schil met vette jus en daarbij weer brood met vet boter kaas en 

zware vleesbelegging en koffie. En daarna naar ons Lager om te slapen.  

Dan zit er een zware dag op en de nacht is maar kort want om 05.00 uur komt onze 

wachtcommandant, een Duits onderofficier, ons weer wakker maken.  

De eerste tijd was ik ‘s morgens nog net zo moe als ‘s avonds dat ik naar bed ging. Mijn ringen 

moest ik al spoedig afdoen vanwege de werkzaamheden en ik kan mijn ringen nu met de beste 

wil niet meer aankrijgen zo dik zijn mijn handen en vingers geworden. Toen ik hier aankwam 

woog ik nog maar 120 pond en nu naar vier weken ben ik weer zo’n pond of tien aangekomen. 

De zondag is hier een oase in de woestijn een ongekende dag. ’s Morgens een half uur later 

opstaan. Dan naar de boer tot 07.30 uur het werk van elke dag dan eten. Dat eten is ‘s zondags 

iets anders dan in de week. Brood eten we dan namelijk niet. Niets anders als taart. Het zijn 
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grote langwerpige stukken witte cake, gebakken met suiker, pruimen en appels en zo groot als 

een hele grote tompoes en 3 cm dik. Kuchen noemt men het hier. Voor ons vieren komt er een 

schaal met veertig of vijftig van zulke taarten op tafel en ik eet er wel eens zo’n tien tot twaalf 

van op. Na dit eten zijn we vrij tot 11.00 uur. Dan is het middageten. Dat is zondags altijd of 

haas, of gans, of konijn, of kip met de nodige bijgerechten. Dan weer om 14.00 uur taart eten 

weer zo’n stuk of tien en dan vrij tot 18.00 uur, want dan moet ik nog even helpen bij het 

varkens voederen waarna Abendbrot.  

‘s Zondags ook weer taart met koffie. Ik schat zo dat ik hier per week alleen al aan eten voor 

zo’n honderdvijftig gulden per week opeet, als je het tenminste in Holland op het ogenblik 

moest kopen. We verdienen bovendien nog twintig mark per maand, maar daar hebben wij niet 

zo heel veel aan, want tabak of sigaretten zijn niet te koop, alleen een potje bier dat kunnen we 

kopen.  

‘s Zondags leggen we onder elkaar geld uit en dan halen we een hele emmer bier op het Lager. 

Met al die eterij hebben we natuurlijk heel veel last van de maag meestal twee maal per dag 

hevige maagpijn, wat het werken dat toch al veel te zwaar voor mij is, erg bemoeilijkt. Meestal 

komt mijn eten op mijn eigen verzoek weer langs dezelfde weg eruit als het erin is gegaan, dan 

zakt de pijn vlugger. Ik ben er al eens voor naar de dokter geweest, dan moeten we met de 

trein mee, ja hoe gaat dat, net als in dienst een paar poeders een paar dagen rust en dan moet 

de jarenlange maagkwaal genezen zijn. Verder is er niets aan te doen ook aan het zware werk 

niet. Ik heb dat genoeg met mijn wachtpost besproken, doch die kan er verder niets aan doen 

en daarmee is de kous af.    

 

Dinsdag 17 augustus 1943 

Deze dag was de grote dag dat ik de eerste post ontving sinds dat ik van huis ben en daags 

daarna het pakket. Ook de brief van Wim was erbij waar hij schreef aan mij een pakje shag 

verzonden te hebben. 

 

Zondag 12 september 1943 

Doch heden 12 september 1943 nog steeds geen pakje shag ontvangen. Het pakket is goed 

aangekomen in zoverre, de pot appelstroop was half leeggelopen maar wonder boven wonder 

alleen maar wat papier aangetast. Ik heb het zaakje maar zo goed mogelijk afgelikt. Ik was er 

natuurlijk erg blij mee ofschoon ik aan levensmiddelen helemaal geen gebrek meer heb maar 

dat konden jullie nog niet weten en ik kan het niet schrijven want ik heb door die verhuizing al 

in geen vijf weken schrijfpapier ontvangen. De brieven, ik heb er inmiddels al zo’n stuk of  vijf 

ontvangen, komen niet in volgorde binnen en er zijn verschillende tussen uit. Maar die komen 

dan weer later. Zo heb ik van de week de allereerste kaart terugontvangen die heeft er precies 

twee en een halve maand over gedaan heen en terug.  

 

In de brief schreef je ook over twee pakjes shag die zaten er niet in, alleen de sigaretten en de 

sigaartjes maar ik vermoed dat die in het volgende pakket zullen zitten en daar zit ik maar met 

smart op te wachten, want je begrijpt; roken is op het moment het ergste. We zitten hier 

allemaal al weer wekenlang zonder. Als de een of andere een pakket krijgt, och dan krijgen we 

weer eens een sigaretje, maar die lol is weer gauw op.  

Nu, dat is het voorlopig weer en ik stop maar weer tot er weer eens wat bijzonders is.  

 

Na september 1943 heeft Jo Woudenberg waarschijnlijk als kapper gewerkt in een hospitaal (zie 

de verklaring op zijn repatriëringsformulier van 3 juni 1945). Om welk hospitaal het hier gaat is 

niet bekend. 
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6. Terugkeer uit krijgsgevangenschap 
 

Op 3 juni 1945 vulde Jo in de Van Horne kazerne te Weert zijn repatriëringsformulier in. 

Hij is dan zeer waarschijnlijk via Stalag IV-d Torgau naar het repatriëringscentrum op de 

vliegbasis “Waldpolenz” te Brandis (circa 15 kilometer ten oosten van Leipzig) gegaan en van 

daaruit op 27 mei 1945 vanaf een station in Leipzig per trein terug naar Nederland gekomen. 

Hij volgde daarmee dezelfde reis als de Nederlanders die afkomstig waren uit het Stalag IV-b 

Mühlberg.  

 

 
Traject Leipzig tot Mainz  

(interpretatie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018). 
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Traject vanaf Mainz met een enorme omweg over Saverne, Nancy, Brussel, Antwerpen  

(interpretatie E. van der Most op een ondergrond van Google Earth 2018). 
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Repatriëringsformulier (Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98 inv. 149). 
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